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Együtt fejleszt Bihar 
és Békés megye

A virtuális és színpadi 
valóság ötvözése 

Világpremier 
a tordai sóbányában

Több mint egymillió eurós fej-
lesztés kezdődik Békés és Bihar 
megyében, amelyet az Interreg 
V-A Románia–Magyarország 
programban valósítanak meg. 

A virtuális valóság és a színpa-
di valóság ötvözésével kísér-
letezik a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház az Illegitim című 
előadásában.

Élőben közvetítette a Román 
Televízió vasárnap este az Euro-
víziós Dalfesztivál negyedik ha-
zai elődöntőjét a tordai sóbánya 
Rudolf-tárnájából.7. 9. 12.

Noha a szenátus döntés-
hozó kamaraként meg-
szavazta a marosvásár-
helyi római katolikus gim-
názium újraalapításá-
ról szóló törvényt, még-
sem biztos, hogy a tan-
intézet idén elkezdhe-
ti működését, mivel a li-
berálisok alkotmányossá-
gi óvást emeltek a jogsza-
bály ellen. A jobbközép el-
lenzéki párt szerint sérti az alaptörvényt, ha a parlament iskolaalapítóként lép fel. 
Ludovic Orban pártelnök arra hivatkozott, hogy az oktatási törvény értelmében 
az iskolákat a helyi hatóságok javaslatára miniszteri határozattal alapítják.

Nem minősülnek nyugdíjasnak a ké-
szülő nyugdíjtörvény szerint azok, 
akik legalább tíz éven át nem fizettek 
társadalombiztosítási hozzájárulást 
– ők jelenleg minimálnyugdíjat kap-
nak, a jövőben pedig szociális segély-
ben részesülőként kezelik, és külön-
álló törvény vonatkozik majd rájuk. 
Minderről Lia Olguţa Vasilescu mun-
kaügyi miniszter beszélt vasárnap 
este az Antena 3 hírcsatorna műso-
rában. Ismételten leszögezte ugyan-
akkor,  hogy nem csökkentek a fizetések a közszférában, vagyis nem haladja meg 
a 3 százalékot azoknak a közalkalmazottaknak az aránya, akik a napokban keve-
sebb pénzt vittek haza, mint egy hónappal korábban vagy a tavalyi év végén.

Tíz év befizetéshez kötnék a nyugdíjas státust Liberális gáncsoskodás vásárhelyi iskolaügyben  

Felemás a megítélése a pedagógusok és a diákok kö-

rében annak, hogy ettől a tanévtől februárban tartják 

az érettségi szóbeli vizsgáit: a Krónikának nyilatkozó il-

letékesek szerint a most zajló megmérettetésnek elő-

nyei, de hátrányai is bőven akadnak. A nyári vizsgaidő-

szakot minden bizonnyal valóban sikerült tehermen-

tesíteni a módosítással, ezzel viszont a tegnap kezdő-

dött második félév vált túlzsúfolttá. A februári érettségi 

szesszió ráadásul megszegi a tanügyi törvényt, amely 

ugyanakkor önmagának is ellentmond. 

Nem segít a korai érettségi

3.

Zsúfoltság az iskolákban. Tegnap, a második félévvel párhuzamosan kezdődött el az idei érettségi, ez főként szervezési gondokat eredményez

Súlyos vádakkal illetik 
a Kövesi vezette DNA-t
Össztűz zúdult a korrupcióellenes 
ügyészségre: Mihaiela Moraru Iorga 
volt DNA-ügyész azzal vádolta meg 
Laura Codruţa Kövesi főügyészt, hogy 
nyomást akart rá gyakorolni, hogy áll-
janak a nyilvánosság elé egy potenci-
ális miniszterelnök-jelölt elleni dosszi-
éval. Egy PSD-s honatya koholt vádak 
fabrikálásával vádolt több ügyészt, 
a párt vezetői keményen bírálták a 
DNA-t. Van, aki szerint Kövesinek tá-
voznia kell.

Ellehetetlenítik az 
önkormányzatokat?
Nem világos, mi a terve a kormány-
nak az önkormányzatok bevételével, 
ám ha a gyakorlatba ülteti a program-
ját, félő, hogy ellehetetleníti a városo-
kat – vallja Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere. Mint hangsú-
lyozta, a tervek szerint jövő évben a 
személyi jövedelemadó helyben ma-
rad, ami nagyon jól hangzik, ám a kor-
mányprogramban az is szerepel, hogy 
a 2000 lej alatti fizetések esetében 
teljesen eltörlik az adót.

Ingmar Bergman-
centenárium a TIFF-en
Ingmar Bergman svéd filmrendező és 
forgatókönyvíró születésének száza-
dik évfordulójáról emlékeznek meg a 
tizenhetedik alkalommal, május 25. és 
június 3. között Kolozsváron szerve-
zendő Transilvania Nemzetközi Film-
fesztiválon. Romániában első ízben 
mutatják be a Bergman hét, frissen fel-
újított és digitalizált filmjét tartalmazó 
válogatást, illetve a divatra és a művé-
szetre gyakorolt hatását feltáró multi-
médiás kiállítást.

Másképp osztanák el 
a közpénzeket
Nincs egyszerű helyzetben a sepsi-
szentgyörgyi önkormányzat, hiszen 
a polgárok sok esetben egymásnak 
homlokegyenest ellentmondó elvá-
rást támasztanak. A városháza fel-
mérése szerint sokan kevesebb köz-
pénzt szánnának a sportra, kultúrá-
ra, egyházakra és politikusi fizetések-
re, ugyanakkor olyan hiányosságokat 
is számonkérnek, ami nem a helyi köz-
igazgatás hatáskörébe tartozik, példá-
ul egészségügyi intézmények építését. 

A nyári időszakot tehermentesítették, de a tanév második fele jóval zsúfoltabbá vált
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