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AZ RMDSZ ÚJ ISKOLÁT, AZ EMNP LAKÓNEGYEDI TAGOZATOKAT SZERETNE

Oktatáspolitikai nagyüzem
folyik Nagyváradon

A lakónegyedi iskolák magyar osztályainak megmentését, illetve a meg-
szűnt magyar tagozatok újraalakítását tűzték zászlajukra a nagyváradi 
magyar közösség politikai vezetői. Konszenzus azonban továbbra sincs a 
különböző elképzelések terén: miközben az RMDSZ új önálló magyar tan-
intézetet létesítene a bihari megyeszékhelyen, az EMNP a lakónegyedek 
iskoláiban őrizné meg, adott esetben indítaná újra a magyar tagozatokat. 
A megoldással nem lehet sokáig várni, hiszen már most román iskolába jár 
minden ötödik váradi magyar gyerek. 4.»

Iskolanap a nagyváradi Lorántff y Zsuzsanna Református Gimnáziumban. Politikai téren is elkelne az összefogás

Napirenden a
minimálbér-emelés
Pénteken fogadja el a szociálliberá-
lis kormány a minimálbér-emelés-
ről és a diff erenciált minimálbérről 
szóló törvénytervezetet – jelentette 
be Marius Budăi munkaügyi mi-
niszter. Elmondása szerint azonban 
még semmi sincs kőbe vésve, a hét 
folyamán még további tárgyalások 
várhatók, és csak azt követően 
véglegesítik a javaslatot.  6.»

Oda a koalíció
alsóházi többsége
Elveszett a PSD–ALDE-koalíció 
képviselőházi többsége, miután 
négy szociáldemokrata honatya 
a Victor Ponta volt kormányfő 
alapította Pro Romániához csat-
lakozott. A volt szociáldemokrata 
miniszterelnök állítása szerint 
várható, hogy egykori pártjának 
további honatyái is átlépnek. 
A jelenlegi helyzet kedvezhet 
a koalíciót kívülről támogató 
RMDSZ-nek. 5.»

Csinszka-önarckép a
partiumi színpadon
Ady Endre születésének 141. és 
halálának közelgő 100. évfordu-
lója alkalmából a költő múzsája, 
felesége, Csinszka levelei, napló-
bejegyzései alapján összeállított, 
a Borostyán Produkciós Iroda és 
a Partiumi Magyar Művelődési 
Céh szervezte előadást láthatott a 
partiumi közönség. 9.»

Környezetvédelem
diákperspektívából 
Kolozsvári problémákra találtak 
innovatív megoldásokat középis-
kolás diákok az Innovatory című, 
a PONT csoport által kezdemé-
nyezett projekt keretében. A 
csoportok előre meghatározott 
területekkel kapcsolatban dol-
gozhattak. Balázsi-Pál Ágnes, 
a csoport ügyvezető igazgatója 
a javaslatok sokszínűségéről, a 
gyerekek lelkesedéséről beszélt a 
Krónikának. 12.»

 » A rendszer-
váltás óta eltelt 
évtizedek során 
több lakónegyedi 
iskolában meg-
szűnt a magyar 
tagozat Nagyvá-
radon.
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Bekéék óvtak a terrorperben  2.»

Táncos lábú fiatalok
Segesváron  3.»

Több mint 24 milliárd euróra rúg 
a leggazdagabbak vagyona  7.»
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