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UTÓLAG ALAKÍTGATNÁ A BEISKOLÁZÁSI TERVEKET AZ OKTATÁSI TÁRCA

Nem bátorítja a szakoktatást 
a tanügyminisztérium 

Előzmény nélküli forgatókönyvvel rukkolt elő Luminița Barcari, az oktatási mi-
nisztérium államtitkára, amikor azt mondta, ha a tanfelügyelőségek kérik, a 
minisztérium jóváhagyja, hogy a szakiskolai osztályokat alakítsák át szakkö-
zépiskolai osztályokká, vagy ez utóbbiakat gimnáziumi osztályokká. A lapunk 
által megszólaltatott szakértők szerint ez egy populista húzás a minisztérium 
részéről, „elhúzza a mézesmadzagot a gyerekek orra előtt”. Az erdélyi és par-
tiumi megyék tanfelügyelőségei ugyanakkor egyelőre nem kaptak hivatalosan 
az osztályok átalakításának lehetőségére vonatkozó javaslatot az oktatási mi-
nisztériumtól, de a lapunk által megszólaltatott illetékesek szerint most nem 
is veszik fontolóra ezt az opciót. Arra törekednek, hogy a megmaradt helyeket 
betöltsék, és csak a második forduló után egyeztetnek a minisztériummal a 
beiskolázási terv esetleges módosításáról.  4.»

Kellenek a jó szakemberek. A Krónikának nyilatkozó érintettek szerint nem megoldás az, ha utólag megemelik a meghirdetett gimnáziumi helyek számát

Alkotmányos 
a Trianon-törvény
Nem alkotmányellenes az a 
törvény, amely román ünneppé 
nyilvánítja június 4-ét, a trianoni 
békediktátum aláírásának év-
fordulóját – döntötte el tegnap 
az alkotmánybíróság. A taláros 
testület ezzel elutasította a Klaus 
Iohannis államfő által a törvény el-
len benyújtott óvást. Az elnök arra 
hivatkozva emelt alkotmányossági 
kifogást, hogy az sérti a hatalmi 
ágak szétválasztásának alkotmá-
nyos elvét.  5.»

Tovább nyúlik a
veszélyhelyzet
Újabb harminc napig marad a 
veszélyhelyzet: Klaus Iohannis 
államfő bejelentése szerint a jár-
ványhelyzet a rendkívüli jogrend 
meghosszabbítását indokolja. 
Újabb megszorítások ugyanakkor 
nem jönnek, viszont most lazí-
tások sem lesznek. A kormány 
tegnap esti ülésén készült eldön-
teni a rendkívüli jogrend ismételt 
meghosszabbítását.  5.»

Úzvölgye: pert nyert
Borboly Csaba
Fény derülhet arra, hogy valósak 
vagy hamisak-e azok az iratok, 
amelyek alapján Dormánfalva saját 
tulajdonává nyilvánította az úzvöl-
gyi haditemetőt. Ugyanis Borboly 
Csaba Hargita megyei tanácselnök 
– magánszemélyként – jogerősen 
pert nyert a korábbi adatigénylési 
kérését elutasító Bákó megyei kor-
mánymegbízott ellen.  2.»

Nincs megoldás
a medveproblémára
A módosított vadászati törvény 
értelmében május 15-ig kellett 
volna kiadnia a környezetvédel-
mi minisztériumnak a medveki-
lövési kvótákat, de ez még nem 
történt meg. Costel Alexe környe-
zetvédelmi miniszter még most is 
csak munkacsoport létrehozásá-
ról beszél.  7.»

 » „A hegesztő 
tudjon hegesz-
teni, az eszter-
gályos eszter-
gálni, a pincér 
felszolgálni, és 
szeressék, ne 
szégyelljék a 
szakmájukat” 
– összegezte a 
szakember. 
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Nem tudnak rendet tartani 
az orvosok  3.»

Fejetlenség, megtorpant utasok 
a vásárhelyi reptéren  7.»
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Egy Nyugaton dolgozó kisváros,
Érmihályfalva története 1., 3.
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