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AZ RMDSZ HATHATÓSAN KÖZREMŰKÖDNE AZ ÚJ TÖRVÉNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Kisebbségbarát receptek
az oktatás reformkonyháján

Január végén közvitára kerül az új oktatási törvény tervezete – ígéri Ecaterina 
Andronescu régi-új tanügyminiszter, aki szerint olyan jogszabály készül, ami a 
diákok személyiségét, készségeit fejleszti. Az RMDSZ is aktívan ki akarja venni a 
részét a munkából, a Krónikának nyilatkozó Novák Csaba Zoltán szakpolitikus 
szerint céljuk többek között, hogy a kisebbségi oktatási jogok ne csorbuljanak, 
sőt ahol lehet, tágítsák a lehetőségeket. A szakma konzultációra vár. 4.»

Korszerűsítésre szorul. A Krónikának nyilatkozó szakemberek szerint túlhaladott a jelenlegi tanügyi törvény

Johannis „lerohanja”
a kormányt
Nem tágít Klaus Johannis államfő, 
aki közölte, mindenképpen részt 
kíván venni a kormány ülésein. 
A célja az, hogy elejét vegye egy, 
az amnesztiáról szóló sürgőssé-
gi kormányrendeletnek. Florin 
Iordache PSD-s képviselő szerint 
az államfő részt vehet a kormány 
ülésein, de nincs beleszólási joga 
abba, hogy azokon a kabinet mi-
lyen rendeleteket fogad el.  5.»

Moldvai megyék
is szövetkeznek
Négy moldvai megye képviselői is 
aláírták hétfőn Suceaván a Mold-
va fejlődik című megállapodást. 
Mint Ion Lungu suceavai polgár-
mester hangsúlyozta, Moldvában 
„még nagyobbak a gondok, mint 
nyugaton”. Hozzátette: amennyi-
ben nem épül meg a keleti régiót 
a többi országrésszel összekötő 
autópálya, „Moldva szegénységre 
van ítélve”.  7.»

Gyakran észrevétlen
az iskolai erőszak
December elejétől már Románi-
ában is törvény tiltja az iskolai 
zaklatást, azaz csúfolódást, 
sértést, megalázást, megfélem-
lítést és testi-lelki erőszakot. 
Bár gyakori jelenségnek számít, 
sokszor sem a tanintézet, sem a 
szülők nem vesznek róla tudo-
mást. 2.»

Rajtol a háztartási
gépek cseréje
Négyszáz lejig terjedő kedvez-
ményre feljogosító utalványt 
kaphatnak azok a magánszemé-
lyek, akik új hűtő, mosógép vagy 
légkondicionáló berendezés vá-
sárlásakor leadják a régi gépüket. 
Mától elrajtol a roncsautóprog-
ramhoz hasonló, energiahatékony 
háztartási gépek vásárlását célzó 
kormányprogram; 60 ezer utal-
vánnyal terveznek.  7.»

 » Ecaterina 
Andronescu okta-
tási miniszter ki-
hívásnak nevezte 
az új törvény 
megalkotását. 
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Amerikai pénz 
a szászdályai
erődtemplomra  3.»

Képkockákon a fél évszázaddal
ezelőtti „megyecsinálók”  9.»
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