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KÖTELEZŐVÉ TENNÉ A BUKARESTI KORMÁNY A MÁSODIK ESÉLYT

Munkára ösztönöznék
a szociális segélyből élőket

Alaposan megreformálná a szociális rendszert a munkaügyi minisztérium 
által közvitára bocsátott sürgősségi kormányrendelet-tervezet, amelynek 
célja a segélyezettek munkavállalása, ennek érdekében pedig oktatás-
sal is csökkenteni szeretnék a függőségüket ettől a támogatási formától. 
„A tervezet egyik lényeges eleme: ahhoz kötnék a szociális segély folyósí-
tását, hogy a kedvezményezett járjon iskolába” – értékelt a Krónika meg-
keresésére Békési Csaba, a Bihar Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség 
(AJOFM) igazgatója, aki szerint ez hosszú távon strukturális változást 
eredményezhet. 6.»

A cél az integráció. A javaslat előírná, hogy a segélyezett hathavonta jelentkezzen a megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél

Kötelező oltás jöhet
egyeseknek
Kötelezővé tenné a koronavírus 
elleni oltást bizonyos, kiemelten 
fontos munkakörök dolgozói 
számára Nelu Tătaru, a kormányfő 
egészségügyi tanácsadója, volt 
miniszter. Az alternatíva a kötelező 
tesztelés lehet. Eközben tegnap 
kilőtt az új fertőzöttek száma: meg-
közelítette a négyezret. Szakembe-
rek szerint a növekedés folytatódik 
a kevés oltott miatt.  5.»

Erőltetné az
LMBT-jogokat az EP
Az Európai Bizottságnak jogérvé-
nyesítési eljárást kellene indítania 
Romániával szemben, mivel a 
házas- és élettársakról szóló jog-
szabályait az EU Bírósága ítélete 
ellenére sem módosította az azo-
nos nemű párokra vonatkozóan – 
többek között ezt tartalmazza egy, 
az Európai Parlament (EP) által 
tegnap elfogadott, az LMBT-kö-
zösséghez tartozók jogairól szóló 
állásfoglalás.  5.»

Adatvédelem:
hibáztak az iskolák
A tanintézetek nem tartották be 
az európai általános adatvédelmi 
rendelet (GDPR) előírásait, ezért 
megbírságolta a tanügy-miniszté-
riumot az adatvédelmi hatóság: 
a szülők beleegyezését és adatait 
rögzítő nyomtatványokat megsem-
misítik. A szaktárca azt tervezi, 
formanyomtatványokat osztanak 
szét a szülők között, felmérve, hogy 
mi az álláspontjuk a 12 éven felüli 
gyerekük oltásáról.  3.»

Könyvvásár
Csíkszeredában
Teret adnak a kultúrának Csík-
ban: holnaptól vasárnapig tart a 
számos programot felvonultató 
könyvvásár, amelyet a város 
polgármesteri hivatala szervez. A 
hatodik kiadásához érkezett ren-
dezvényt az Erőss Zsolt Arénában 
tartják, ahol egész napos bemuta-
tókat tart a városháza kulturális 
irodája. A csíksomlyói tűzkárosult 
gyerekek is koncerteznek.  9.»

 » „A szociális 
kérdések jelen-
tős hányadát 
foglalkoztatással 
lehet megoldani, 
hosszú távon 
mindenkinek az 
a legjobb, ha 
munkára ösztön-
zik a segélyből 
élőket” – vallja 
Makkai Péter 
államtitkár.
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A magyar diákok többsége
anyanyelvén tanul  2.»

Felavatták a nagyszalontai temető
felújított hősi parcelláját  4.»

Erdélyben is közlekedik
a Toldi animációs sorozatot
népszerűsítő mozdony  12.»
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