
SZAKEMBEREK SZERINT A TANANYAGOT KELL SZELLŐSEBBÉ TENNI

Ellenzik az új miniszter 
„tantárgybuktatását”

A Krónika által megszólaltatott érintettek szakszerűtlennek tartják, hogy az 
új oktatási miniszter tantárgyak törlésével valósítaná meg a törvény által 
diktált óraszámcsökkentést. Szerintük inkább a tananyagot kellene szellő-
sebbé tenni. Ugyanis tananyagcsökkentés nélkül felesleges, sőt a helyzetet 
súlyosbítja a kerettanterv átrendezése, a délutáni foglalkoztatással pedig 
meg lehetne oldani a diákok, a szülők és a pedagógusok gondjait is. Az is 
segítene, ha tovább növelnék a pedagógusok autonómiáját.  3.»

Foghatják a fejüket. Azzal mindenki egyetért, hogy a diákok túlterheltek, ám az érintettek szerint nem az a megoldás, ha tantárgyakat dobnak ki

Lebontanák 
a hazugság falait
Lebontjuk a hazugság falait, 
november 15-én fény derül az 
igazságra – hangzott el Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnöke és ügyvéd-
je, Kincses Előd tegnapi nagyvá-
radi sajtótájékoztatóján, amelyen 
bejelentették, hogy pénteken sok 
évi huzavona után ítélet várható 
Bukarestben a Tőkés által indított 
személyiségi jogi perben.  2.»

Kelemen mérgesen,
de Johannisra szavaz
Az RMDSZ a magyar választók 
„józan eszére” bízza, hogy kire 
szavaznak a romániai államfő-
választás második fordulójában, 
Kelemen Hunor szövetségi elnök 
ugyanakkor a Krónikának elárul-
ta: a hivatalban lévő elnök nevé-
re üti majd a pecsétet. 4.»

PSD-örökség: 
21 milliárdos lyuk
Megalapozottnak bizonyultak a 
Románia aggasztó pénzügyi-gaz-
dasági helyzetével kapcsolatos 
félelmek, az új kormány már egy 
hét alatt óriási hiányra bukkant. 
A pénzügyminiszter szerint 21 
milliárd lejes „lyuk” keletkezett 
9 hónap után. Ludovic Orban 
kormányfő szerint így nem lehet 
garantálni, hogy Románia idén 
nem lépi túl a kritikus 3 százalé-
kos defi citcélt. 6.»

Napelemprogram
sötét árnyékkal
Derült égből villámcsapásként 
érte a Zöld ház napelemprog-
ram keretében pályázókat, hogy 
kedden egyik percről a másikra 
jóváhagyott státusba kerültek a 
szeptember 10-én feltöltött irat-
csomók, ez pedig az jelenti, már 
egy hónap sem áll a rendelkezé-
sükre, hogy beszerezzék az áram-
szolgáltatótól a visszatáplálási 
engedélyt. A lépés újfent felveti a 
csalás lehetőségét. 7.»

 » Egy olyan 
államnak, ame-
lyiknek fontos a 
jövő, a következő 
nemzedék, bizto-
sítania kellene a 
jelenleg fi zetős 
délutáni foglal-
kozásokat.
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Kalapács alá kerül 
a Hallerek birtoka Zoltánban 8.»

Sugárút, az alkotásra 
elkötelezett szellem fóruma  9.»
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