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ISKOLAIGAZGATÓKAT FAGGATTUNK AZ OKTATÁSI MINISZTER TERVÉRŐL

A reálosokon segítene
a leginkább a felvételi

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter nemrég kijelentette, hogy már 2022 
őszén bevezethetik az „elit” középiskolák által tartott, kilencedik osztályba 
történő felvételi vizsgát. Az ötlet megosztja az érintetteket: vannak iskolave-
zetők, akik teljesen vagy részlegesen egyetértenek, mások pedig már most 
jelezték, nem fogják bevezetni intézményükben, ugyanis ez nem kötelező, 
csak lehetőség. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium igazgatóját kérdeztük arról, hogy 
a két nagynevű erdélyi magyar középiskola miként viszonyul a kérdéshez, 
melyek az ötlet pozitívumai és negatívumai. Mint kiderült, a terv leginkább 
a reál osztályokba készülő diákokon segíthet. 4.»

Fejtörő. Mindenkinek előnye származna abból, ha a diákoknak a saját profi ljuk tantárgyaira kellene nagyobb hangsúlyt fektetniük

Ismét emberre
támadt a medve
Ismét emberre támadt a medve, 
ezúttal a Hargita megyei Farkasla-
ka községhez tartozó Székelypál-
falva térségében sebesített meg 
egy férfi t tegnap a nagyvad. Az 
áldozatot a rohammentő szolgálat 
helikopterével szállították a ma-
rosvásárhelyi kórházba. A 29 éves 
férfi  mellkasi és hasi sérüléseket 
szenvedett. 3.»

Szándékos volt a
szalontai gyújtogatás
Sikerült azonosítani a Nagyszalon-
tán július 9-ére virradóra bekövetke-
zett tűzeset keletkezéséért okolható 
feltételezett elkövetőt – közölte 
szombaton a Bihar megyei rendőr-
fő kapitányság. A 35 éves helybeli 
férfi  a feltételezések szerint szán-
dékosan gyújtogatott a műanyag 
hulladékgyűjtő és -újrahasznosító 
raktárban. Az ügyészség kezde-
ményezte a férfi  30 napos előzetes 
letartóztatását, amelyet a szalontai 
bíróság jóváhagyott.  3.»

Nőtt a topbankok
piaci részesedése
Enyhén csökkent tavaly a megelőző 
évhez képest az OTP Bank Románia 
piaci részesedése, amelyet három 
éven belül kíván megduplázni a 
magyar tőkéjű pénzintézet. A ro-
mániai TOP 10-be 2020-ban annak 
köszönhetően került be az állami 
EximBank, hogy bekebelezte az 
éppen az OTP-től „megfosztott” 
Banca Romăneascát.  7.»

Francia fi lm nyert
Cannes-ban
A Titán című francia pszichológiai 
thriller kapta az Arany Pálmát 
szombat este a 74. cannes-i fesztivá-
lon. A szemlén bemutatták Enyedi 
Ildikó magyar rendező új fi lmjét, 
A feleségem történetét, mely a 
kritikusok és a közönség tetszését is 
elnyerte. Az Enyedi-fi lm vetítésének 
helyszínéről tudósító kollégánk 
számolt be élményeiről.  9.»

 » „A reál osz-
tályunk esetében 
csak a profi lt 
erősítő tantár-
gyakból mérném 
fel a diákok kész-
ségeit, vigyázva 
arra, hogy a 
tételek a logikus 
gondolkodást 
célozzák meg” 
– nyilatkozta 
Popa Márta, a 
kolozsvári JZSUK 
igazgatója.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Fehér megyében tetemes károkat,
Nyugat-Európában halálos
áldozatokat szedett az áradás

Felszentelték és átadták Mezőpanit
új református templomát  2.»

Kolozsvári giccsparádé aranyozott
Dávid-szoborral, kerti törpével 12.»
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