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Szakiskolába kényszerítenék
a gyengébb diákokat

Gyász az oktatásért elnevezéssel hirdet tiltakozást a romániai Tanulók Orszá-
gos Tanácsa a 2019–2020-as tanév első napjára, és arra biztatja az érintetteket, 
hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A diákok érdekvédelmét ellátó 
testület arra kéri az iskolásokat, szülőket és tanárokat, hogy fekete karszalag 
viselésével tiltakozzanak a mai tanévnyitón ama miniszteri rendelet ellen, 
amely szerint a jövő évtől csak azok a diákok vehetnek részt a gimnáziumi 
helyekért folyó versenyben, akiknek a felvételi jegye legalább 5-ös, a többiek 
szakiskolába jelentkezhetnek. A megosztó intézkedést van, aki üdvözli, de a 
lapcsaládunknak nyilatkozó szakemberek szerint lehetnek hátulütői is. 4.»

Nem mindegy, hogy hányas. A miniszteri rendelet szerint nem is jelentkezhet gimnáziumba, aki a képességfelmérőn nem kapott legalább 5-öst

Szükség van
a román katonákra
Szükséges Románia részvétele a 
NATO nemzetközi misszióiban, 
mivel nő a potenciális konfl iktus-
generáló tényezők száma – nyi-
latkozta a Krónikának Barabás T. 
János, a Külgazdasági és Külügyi 
Intézet vezető elemzője az elmúlt 
napokban Afganisztánban 
elkövetett, két román halálos 
áldozatot követelő támadások 
kapcsán.  6.»

Dan Barna magyar
voksokat szeretne
„Etnikai megosztottságnak” véli 
Dan Barna, az USR elnöke azt 
a jelenséget, hogy a magyarok 
többsége magyar pártokra szavaz, 
ezért azt szorgalmazza, hogy 
lépjünk túl rajta, mivel „Romá-
nia európai, nyitott állam”. Az 
RMDSZ reakciójában emlékeztet: 
az etnikai problémákon nem 
túllépni kell, hanem meg kell őket 
oldani.  5.»

Üdülés: idényen
kívül jobban megéri
A román idegenforgalmi miniszter 
szerint az 1450 lejes helyett 2080 
lej értékű üdülési csekket kaphat-
nak jövő évtől azok, akik március-
ban, áprilisban, októberben vagy 
novemberben használják fel az 
utalványt. Bogdan Trif elmondta, 
a héten tervezik megvitatni az 
ágazat képviselőivel a szaktárca 
vonatkozó javaslatát.  7.»

Magyar zsongás
a brassói napokon
Magyar fi lmekkel, borkóstolóval, 
táncra perdítő koncertekkel várják 
a résztvevőket a vasárnapig tartó, 
kilencedik alkalommal szerve-
zett Brassói Magyar Napokon. 
Az egyhetes rendezvénysorozat 
programjában Xantus Géza 
kiállításmegnyitója, Dósa Zoltán 
kötetbemutatója, valamint Béres 
Ildikó színésszel való beszélgetés 
is szerepel. 9.»

 » A diákok 
szerint a döntés 
ráerősít arra a 
közvélekedésre, 
hogy a szakiskola 
a rendszer „sze-
métlerakója”.
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Hegedüs Csilla: a „respektet”
a magyarok és románok is értik  2.»

Magyar selejtezőt
nézhet(né)nek az erdélyiek  11.»

Varga Csaba újabb
nyolcezres csúcsot hódítana  12.»
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