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NAGY A KÁOSZ A TANÜGYBEN, NEM ISMERTEK A BEISKOLÁZÁSI SZÁMOK

Elrendeltetett fejetlenség
a romániai oktatásban

Ismét óriási zűrzavart okoz a romániai oktatásban a rendszer rákfenéje, az 
évtizedek óta jellemző fejtetlenség. Miután Ecaterina Andronescu tárcavezető 
hétfői rendeletével „felrobbantotta” a középiskolai felvételi menetrendjét – an-
nak ellenére, hogy annak egyes szakaszai már folyamatban vannak –, a nagy 
felháborodás láttán tegnap délelőtt visszavonták az intézkedést. Ugyanakkor 
szakemberek szerint jelenleg nem is a rendeletekkel történő „dobálózás” a 
legnagyobb gond: ennél sokkal égetőbb probléma, hogy a tanügyminisztérium 
még mindig nem közölte a jóváhagyott és megyékre visszaosztott beiskolázási 
számokat, így a tanintézetek vezetői nem tudják, mire számíthatnak, mire ké-
szüljenek. Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő szerint senki nem tudja, 
milyen végkifejlet várható, de az biztos, hogy nagy lesz a kapkodás. 3.»

Merre menjenek? A végleges beiskolázási számok hiánya miatt a középiskolákban még mindig nem tudják, milyen osztályokat indíthatnak 

Áfacsökkentés
és adóamnesztia
Alig pár nappal az intézkedések 
bejelentése után a román kor-
mány elfogadta tegnap a hagyo-
mányos és biotermékek áfájának 
9 százalékról 5 százalékra történő 
csökkentését. Ugyanakkor a 
beígért amnesztiában részesí-
tett a kabinet mintegy 600 ezer 
adófi zetőt, akinek 2015. július 1-je 
és 2017. december 31-e között az 
országos minimálbérnél kisebb 
jövedelme volt.  6.»

Nem bírságolják
meg Borboly Csabát
Nem járt sikerrel a Dan Tanasă 
vezette Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) kere-
sete, hogy a bíróság kötelezze 
pénzbírság kifi zetésére a Hargita 
Megyei Tanács elnökét, mert nem 
hajtotta végre a bírósági végzést, 
hogy távolítsa el a székely zászlót 
a megyeházáról. 4.»

Átadták az E-MIL
díjait Kolozsváron 
Kiosztotta a Méhes György-nagy-
díjat és a Méhes György-debütdí-
jat az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
(E-MIL) Kolozsváron: az életműdí-
jat Láng Gusztáv Magyarországon 
élő irodalomkritikus kapta, a pá-
lyakezdőknek járó elismerést Kali 
Ágnes fi atal sepsiszentgyörgyi 
születésű, Kolozsváron élő költő 
vehette át Ópia című versesköte-
téért.  8.»

Felfüggesztett börtön
a rendőrverőnek
Hét hónap felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélte tegnap a bíróság 
P. A.-t, aki január végén meg-
verte a székelyudvarhelyi helyi 
rendőrség egyik alkalmazottját a 
Madarasi Hargitán. Az ítélőszék 
két évre felfüggesztette a sza-
badságvesztés végrehajtását, 
ugyanakkor több mint tízezer 
lej kifi zetésére kötelezte a férfi t.  

2.»

 » Kiss Imre fel-
idézte, az elmúlt 
években mini-
mális változások 
voltak az előter-
jesztett terv és 
a jóváhagyott, 
végleges beis-
kolázási számok 
között, idén 
azonban minden 
borult.
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Orbán Viktor kormányfőt fogadta
Donald Trump amerikai elnök 5.»

Winkler: nem lehet visszatáncolni
a kisebbségvédelem terén  9.»

A népviseletvarrás fortélyait
sajátítják el a Szilágyságban  12.»
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