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A KORMÁNY A JÖVŐ HÉTEN MEMORANDUMOT FOGAD EL A CÉLKITŰZÉSEKRŐL

Művelt Románia: annyit ér,
amennyi megvalósul belőle

Alapvetően előremutatónak tartják a Krónika által megkérdezett oktatási 
szakemberek a Klaus Iohannis államfő által széles körű konzultációt kö-
vetően bemutatott Művelt Románia projektet. Szabó Ödön RMDSZ-es par-
lamenti képviselő szerint akkor kell résen lenni, amikor az elgondolásból 
törvénycikkelyek lesznek, hogy az elmélet a gyakorlatban is működjön. 
Ferencz S. Alpár oktatási szakember megkeresésünkre leszögezte, a peda-
gógusok az elmúlt harmincegy év tapasztalatából kiindulva egyelőre szkep-
tikusak, mostanáig ugyanis egyetlen reformot sem sikerült végigvinni. 4.»

Mernek nagyot álmodni. A tanügyi rendszer teljes reformját célozza meg a Művelt Románia projekt, a gimnáziumi oktatásban is változások várhatók

 » „Remélem, 
hogy öt-tíz éves 
ciklus folyama-
tában terveznek, 
nem egyik évről 
a másikra, hiszen 
a reform így való-
sult meg például 
Finnországban” 
– mondta Ferencz 
S. Alpár. 
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Azomureș: cél a teljes újraindítás
a robbanás után  2.»

A kormány előtt a medveügy,
jövő héten dönthetnek  3.»
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Kirúgta Florin Cîțu
a pénzügyminisztert
Menesztette csütörtökön tisztsé-
géből Alexandru Nazare pénzügy-
minisztert Florin Cîțu kormányfő. 
Utóbbi a megkésett projektekkel 
indokolta döntését. A liberális 
párton belüli források szerint 
ugyanakkor a közte és Ludovic 
Orban pártelnök közötti politikai 
feszültség áll a háttérben.  5.»

Az oltás elhozta a
„gazdaság tavaszát”
Leginkább Közép-Erdély, míg leg-
kevésbé a Székelyföld mobilitása 
maradt el júniusban a járvány előtti 
szinttől az Erdélystat elemzése 
szerint. Ennek okáról kérdeztük az 
erdélyi statisztikai szolgálat mun-
katársát, Csíki Ottót.  15.»

Lejre váltanák
az eurós számlákat
Ne számolják euróban a különbö-
ző szolgáltatások árát, a díjsza-
bások legyenek lejben megadva 
– ezt szeretné elérni a jelenleg 
ellenzékből politizáló Szociálde-
mokrata Párt törvénytervezete. A 
kormány nem ért egyet a tiltással, 
Florin Cîțu miniszterelnök szerint 
az árak növekedéséhez vezethet. 
Az RMDSZ-frakcióban még nem 
született döntés a tervezet kap-
csán. Miklós Zoltán, a képviselő-
ház pénzügyi bizottságának tagja 
az elvvel egyetért, ám a gyakorlati 
kivitelezés kapcsán vannak fenn-
tartásai. 6.»

Jegyek az István, a
király rockoperára
Javában készülnek az alkotók az 
István, a király székelyföldi nagy-
produkció előadásaira, hónap kö-
zepétől jegyek is válthatók a Sepsi-
szentgyörgyön öt egymást követő 
napon bemutatandó rockoperára. 
A tervek szerint augusztus 20–24. 
között székelyföldi és erdélyi 
művészekkel állítják színre, a főbb 
szerepeket kettős vagy hármas 
szereposztással játsszák.  20.»




