
Nem számít, hogy ki mi-

lyen anyanyelvű, a lé-

nyeg, hogy helyesen fo-

galmazzon románul 

– vélekedett a román 

nyelv és irodalom érett-

ségi dolgozatokat javító 

marosvásárhelyi bizott-

ság tagja, Raţiu Bogdan. 

A tavalyihoz és az orszá-

gos átlaghoz képest is 

gyengébben szerepeltek 

idén a magyar diákok 

az érettségin, oktatá-

si szakértők szerint ad-

dig nem várható javulás, 

amíg a mostani rendszer 

szerint működik az okta-

tás és az érettségi.

oldal
3. Az eredmények iránt érdeklődők a Bolyai udvarán. Nem sikerült a javulás útjára lépni a románérettségin 

Nemrégiben lapunk hasáb-
jain Sebestyén Mihály emlé-
kezett a hajdani vásárhelyi-
ek nyaralásaira, s akkor ke-
rültek szóba az egykori mu-
latók és vendéglők zenekarai. 
A mai fiatalabbak közül keve-
sen tudják, hogy az ők utóda-
inak egy része még a hetve-
nes évek elején is muzsikált a 
vásárhelyi vendéglőkben.
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4.

Ahol a zene öröklődik, mint a lúdtalp

Románvizsga: nem szempont az anyanyelv

Nem akar tanulni a gyerek, nincs mo-
tivációja – hangzik a gyakori panasz 
szülők és oktatók részéről. Az okok-
nak számos arca van: többek közt a 
könnyű felvételi, a hiányos pedagógi-
ai képzés vagy az, hogy nem ta-
nítják tanulásra a diákokat. 

Április elsején lépett érvénybe az új, 
egységes adóbevallásra vonatkozó 
18-as számú sürgősségi kormány-
rendelet, amely által a természetes 
személyeket korábban érintő hét 
nyilatkozatot egyetlen forma-
nyomtatványba vonták össze.
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9.

oldal
6.

Résztvevői rekord 
a Vibe-on
Csaknem tízezerrel többen buliz-
tak a Maros-parton idén, mint a 
múlt évben, a második Vibe Fesz-
tivált így résztvevői rekorddal zár-
hatták a szervezők. Összesen 
csaknem 34 ezren fordultak meg 
a rendezvényen, ezzel pedig telje-
sült a szervezők célkitűzése is.
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2.

Tanulás ma: 
okosdrogok, magolás

Internetes adóbevallás 
lépésenként

Részletek a 11. oldalon

A tavalyihoz és az országos átlaghoz képest is gyengébben szerepeltek idén a magyar diákok az érettségin

Sok más, a Marosvásár-
helyi Városi Sportklub-
hoz csatlakozott szakosz-
tályhoz hasonlóan javá-
ban tart a röplabdacsa-
pat keretének kialakulá-
sa is. A Medicina alapja-
ira épülő együttes azon-
ban már megismerte me-
netrendjét az ősszel kez-
dődő bajnokságban.
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10.

Egyedüliként az élvonalban
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Szekelyhon
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