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Pótolni kell 
a vizsgákat

Eb-előkészület 
vésztervekkel

Fekete humor színes 
egyéniségektől

Még ebben a hónapban be kell 
pótolni az elmaradt nyolcadi-
kos képességfelmérő vizsgá-
kat azokban az iskolákban, ahol 
bojkottálták ezeket.

Lehetséges, hogy a Dina mo sta-
dionjának újjáépí tését nem fe-
jezik be a 2020-as foci-Euró pa-
bajnokság rajtjáig, ezért a kor-
mány vésztervet ismertetett.

Sztárfellépővel, slamversennyel 
várják a közönséget a 15. Erdé-
lyi Humorfesztiválon, amelyet 
április 19–22. között szervez-
nek Kolozsváron.8. 11. 12.

Az oktatási törvény ki-
sebbségellenes cikke-
lye hatályba lépésének 
halasztása csak elodáz-
za a problémát, de most 
ez is kedvező, az ungvári 
KMKSZ-iroda elleni táma-
dás után pedig az egysze-
rű ukránok részéről nem, 
a sajtó és a politikum 
egyes erői részéről azon-
ban érezhető a magyar-
ellenesség – mondta el a Krónikának Brenzovics László, a szervezet elnöke (ké-
pünkön). „Jelenleg három nyelvtörvénytervezet is a parlament előtt van, de azok 
egyike sem jelent túl biztató kilátást számunkra” – mutatott rá Brenzovics.

Tiltakozássorozatba kezdenek 
az egészségügyi alkalmazottak, 
akik előbb tüntetni fognak az 
egészségügyi, a munkaügyi és 
a pénzügyi minisztérium buka-
resti székháza előtt, majd ápri-
lisban nagyszabású megmozdu-
lást tartanak, amelyre több tíz-
ezer résztvevőt várnak. Ameny-
nyiben ennek nyomán sem ol-
dódnak meg a jelzett gondok, 
általános sztrájkot robbantanak 
ki, ami a Sanitas szakszervezet 
szerint az egészségügyi ellátás 
leállásához is vezethet.

Tiltakozni készülnek az egészségügyben Bizonytalan magyar kilátások Kárpátalján

Az egységes román nemzetállammal párhuzamos, kü-

lönálló állami entitás létrehozását tűzte ki célul a Kulcsár-

Terza József által decemberben iktatott autonómiater-

vezet a román parlament törvényhozói tanácsa szerint, 

amely ezért – a kormánnyal egyetértésben – negatívan 

véleményezte a statútumot. A szakmai testület úgy véli: 

a tervezet az alkotmánynak és a helyi közigazgatási tör-

vénynek is több ponton ellentmond, ugyanakkor emlé-

keztettek, hogy a javaslat már kétszer megjárta a parla-

mentet. Kulcsár-Terza a Krónikának elmondta: a törvény-

alkotási folyamat folytatódik, és pozitívan értékelte, hogy 

a közvitán sok véleményezés érkezett a statútumhoz. 

Önálló székely államtól tartanak

3.

Félnek az autonómiától. A bukaresti szakmai testület arra hivatkozik, hogy a közigazgatási törvény csak a megyét, a várost és a községet ismeri el, a régiót nem

Napszámostörvény: 
bürokráciát kiáltanak
Túl bürokratikus napszámosokat alkal-
mazni az érintett vállalkozók szerint, 
úgy gondolják, az elektronikus nyilván-
tartás nagyban segítené életüket. Há-
romszéken elsősorban a burgonyater-
mesztők használják ezt az alkalmazá-
si formát. Számukra és minden érdek-
lődő számára indít mától egész éves 
tájékoztató kampányt a Kovászna Me-
gyei Munkaügyi Felügyelőség: a mun-
kavédelmi szabályokról tájékoztatják a 
munkaadókat.

Megjelent a „csángó”–
magyar szótár
A magyar nyelv különleges, veszé-
lyeztetett, eltűnőfélben lévő változa-
tát rögzíti a „csángó”–magyar szótár-
nak is nevezett kötetsorozat, amelynek 
befejeződött a kiadása Kolozsváron. 
A moldvai magyar tájnyelv szótárát 
több mint másfél évtizeden keresztül 
szerkesztette Péntek János nyelvész-
professzor. A kiadvány jórészt abból a 
nyelvi anyagból készült, amelyet a ko-
lozsvári nyelvészek és néprajzkutatók 
kutatásaik során jegyeztek le. 

Emlékhely a mezőfelei 
’56-osok tiszteletére
A székely és a magyar szabadság 
napja alkalmából a Maros megyei 
Mezőfele emléket állított a falu ártat-
lanul elítélt három szülöttjének, akik 
megjárták a Duna-delta munkatábora-
it. Szőcs Zoltán marosvásárhelyi kép-
zőművész fába faragott és homokkő-
re állított alkotása, a pelikán kettős je-
lentőséggel bír: egyrészt a református 
vallás jelképeként szolgál, másrészt 
a fogolytábor helyszíne, a Duna-delta 
egyik legszebb madarára utal.

Lezárult az RMDSZ 
tankönyvíró pályázata
Az RMDSZ januárban meghirdetett 
tankönyvíró pályázatára 44 pálya-
munka érkezett, ebből 40 teljesítette 
az elvárásokat. Bár egyes tantárgyak-
ra nem érkezett pályázat, a benyúj-
tott tervezetek lefedik elsőtől hatodik 
osztályig a tárgyak nagy részét. A ki-
írás célja olyan pedagógusok támoga-
tása volt, akik korábban tankönyveket 
terveztek, írtak és szerkesztettek, vagy 
éppen kialakították az illusztrációkkal 
kapcsolatos koncepciót.

Negatívan véleményezte az autonómiastatútumot a bukaresti törvényhozói tanács és a kormány
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