
Nem járNak iskolába

3500 évnyi időt 
lógtak tavaly 

Túl sokat hiányoznak a diákok, 
állapította meg az oktatási mi-
niszter, ezért szigorításokat ve-
zetnek be az új tanévben.

Az oktatási minisztérium 
adatai szerint a 2010–
2011-es tanévben több 

mint 30 millió hiányzást gyűj-
töttek össze a diákok, ez ösz-
szesen közel 3500 évet tesz ki. 
Daniel Funeriu oktatási minisz-
ter a Mediafax hírügynökségnek 
azt nyilatkozta, a 2011–2012-es 
tanévben több változást is beve-
zetnek az oktatási rendszerben, 
az egyik ilyen változás például az 
lesz, hogy keményebben ellen-
őrzik majd a hiányzásokat a di-
ákok, illetve a tanárok esetében 
is. A legtöbb hiányzást a közép-
iskolában jegyezték, és Daniel 
Funeriu szerint ez a sok hiányzás 
is közrejátszott abban, hogy az 
idei érettségin gyenge eredmé-
nyek születtek.

Nem veszik el 
a jogosíTváNyT

Nőnek 
a pénzbírságok

változtatnak a közlekedési tör-
vénykönyvön, jelentette be liviu 
Popa főparancsnok. Nőnek a 
bírságok, megszüntetik a pont-
rendszert. 

Változtatnak a KRESZ-
en, jelentette ki pénteken 
Liviu Popa rendőrfőpa-

rancsnok. A pénzbüntetéseket 
megnövelik, viszont a „fölösleges” 
pontrendszert el akarják törölni. 
Ugyanakkor a jogosítvány vissza-
vonására kevesebb lehetősége lesz 
a rendőrségnek, de meg akarják 
szüntetni a közlekedési kihágá-
sok elleni óvások (a jegyzőkönyv 
megtámadása) rendszerét. Popa 
kiemelte, hogy különösen a gyors-
hajtásért kiróható pénzbüntetése-
ket növelik majd meg látványosan 
– akár 2 ezer eurót is fizethet az, 
aki fittyet hány a sebességkorláto-
zásokra. 
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> Célegyenesbe érkezett a népszámlá
lási biztosok toborzása. Székely István, az 
RMDSZ főtitkárhelyettese, a szövetség nép-
számlálási munkacsoportjának vezetője a 
hétvégén részt vett a Kolozsvári Magyar Na-
pok keretén belül szervezett, népszámlálás-
ról szóló beszélgetésen. A MIT Kávéházban 
a szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
népszámlálási biztosok rekrutációja – ott, 
ahol a helyi önkormányzat más határidőt 
nem szabott meg – szeptember 2-án zárul. 

Rámutatott arra is, hogy a jelentkezéshez 
szükséges űrlap megtalálható a nepszamlalas.ro 
internetes honlapon is, amelyet egyébként 
jelen pillanatig 790 személy töltött le.

> Kadhafi állítólag elmenekült Tripo
liból. Moammer Kadhafi líbiai vezető el-
menekült a harcok sújtotta líbiai fővárosból 
– jelentette tegnap „jól értesült tripoli kö-
rökre” hivatkozva a dpa német hírügynök-
ség. Az értesülés szerint Kadhafi családjával 
együtt az algériai határ felé menekült, és 
jelenleg Líbia egyik Algériával szomszédos 

régiójában tartózkodik. A kormányellenes 
lázadók még nem erősítették meg a vezető 
távozását. A lázadó csapatok a hírek szerint 
szombat éjjel behatoltak Tripoliba, ahol je-
lenleg is véres harcok folynak. 

> Pápaellenes tüntetések Madridban. 
Péntek este több ezer ember tüntetett a spa-
nyol fővárosban XVI. Benedek pápa madri-
di látogatásának magas költségei, valamint a 
csütörtöki, hasonló tüntetések véres elfojtá-
sa ellen. Jelentős rendőri erő választotta szét 
Madridban a tüntetőket és a Katolikus Ifjú-

sági Világtalálkozóra érkező zarándokokat. 
Előbbiek 3-5 ezren azt skandálták, „Nem ők 
a pápa fiataljai!”, és „Nemet a rendőri erő-
szakra!”, majd kisebb csoportokra szakadtak 
estére. A zarándokok néhány száz méterrel 
arrébb a pápa köré gyűltek, és az általa ve-
zetett keresztút-körmeneten vettek részt. A 
nap folyamán néhányszor a látótávolságba 
kerülő csoportok tagjai között szóváltások 
voltak; a tüntetők „A pápa náci!” kiáltással 
bosszantották a zarándokokat, akik egy-egy 
levegőbe rajzolt szívvel válaszoltak a rendőr-
kordon túloldaláról.

Ország – világ
társadalom

Háromszáz HekTároN puszTíToTT

Tűzvész a Duna-deltában

NagykoalícióT javasolNak: rmDsz–szNT–emNT–mpp

Szeptember elején tart kongresszust a polgári párt

Közel 300 hektáros terü-
leten pusztította el a nö-
vényzetet a Duna-deltában 

egy szombat délután 15 óra körül, 
Vadu körzetében kiütött tűzvész. A 
tűzoltóknak több mint 24 órájába 
került, amíg sikerült eloltani a tü-
zet, amely a Duna-delta Bioszféra 
Rezervátumhoz tartozó területen 
pusztított. A lánglovagok munká-

ját nehezítette az erős szél, amely 
az oltás során többször is irányt 
változtatott, illetve a terepviszo-
nyok. A tüzet első körben sikerült 
izolálni, ám továbbra is fennállt 
a veszély, hogy még felerősödhet. 
A kárfelmérést a tűz eloltása után 
kezdték meg, ugyanakkor nyomo-
zást is indítottak annak kiderítésé-
re, hogy mi okozhatta a tüzet a re-

zervátumban. A természetvédelmi 
terület vezetője, Grigore Baboianu 
a sajtónak elmondta, egyelőre nem 
tudni, hogy turisták vagy helyi la-
kosok okozták a katasztrófát. Hoz-
zátette: a tűzvész nem végzett jelen-
tős pusztítást a madárállományban, 
mivel ezek már vándorlásra voltak 
felkészülve, és elrepültek a pusztítás 
helyszínéről. 

kongresszust szervez szeptem-
ber 3-án a Szász Jenő vezette 
Magyar Polgári Párt, amely „bő-
víteni kívánja nemzeti doktríná-
ját”, és a jövő évi választásokra 
készül.

Hírösszefoglaló

Szász Jenő, az MPP elnöke 
a Krónikának elmondta: 
nemzeti jobboldalt akarnak 

kialakítani a jövő nyári romániai 

helyhatósági választásokra Erdély-
ben a Székely Nemzeti Tanáccsal 
(SZNT) és a Tőkés László vezette 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal 
(EMNT) közösen. Szász úgy véli, 
hogy a helyhatósági választások 
eredményének függvényében nagy-
koalícióra lesz szükség a 2012-es 
őszi parlamenti választásokra, ak-
kor már a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetséggel (RMDSZ) 
közösen. Az MPP elnöke úgy véli, 

hogy az RMDSZ csak abban az 
esetben lesz hajlandó tárgyalni egy 
összmagyar együttműködésről, ha 
kényszerhelyzetbe kerül az önkor-
mányzati választások eredményei 
alapján. A szeptember eleji kong-
resszuson várhatóan megalakul az 
MPP Önkormányzati Országos 
Tanácsa, amely intézményesítené 
az MPP megyei szervezeteinek fó-
rumát. Ez utóbbi testületet január-
ban hozták létre.  A kongresszuson 

emellett körvonalazni fogják a párt 
jövő évi romániai választásokra vo-
natkozó stratégiáját. Az MPP-nek 
jelenleg 515 helyi és megyei önkor-
mányzati képviselője, 29 polgár-
mestere és alpolgármestere van.

Az MPP legutóbbi kongresszu-
sát március 15-én akarták megren-
dezni, ám elhalasztották, mivel a há-
zigazda kézdivásárhelyi MPP-s pol-
gármestert, Rácz Károlyt kenőpénz 
elfogadása miatt letartóztatták. 

A tűz oka egyelőre ismeretlen. Az ökológiai kárt a héten fogják felmérni a szakemberek

a magyarságTuDomáNyi 
Társaság megHívására

Schmitt Pál 
Kolozsváron

Tegnap kora délután meg-
kezdte kétnapos kolozsvá-
ri látogatását Schmitt Pál 

köztársasági elnök. A magyar ál-
lamfő a Nemzetközi Magyarság-
tudományi Társaság meghívására 
érkezett a városba, ahol Florin 
Stamatian, Kolozs megye prefek-
tusa fogadta. Schmitt Pál tegnapi 
programjában szerepelt egy talál-
kozó Alin Tisével, Kolozs Megye 
Tanácsának elnökével és Fekete 
Emőkével, a testület alelnöké-
vel, illetve megbeszélés László 
Attilával, Kolozsvár RMDSZ-es 
alpolgármesterével. Ezek után a 
magyar államfőt a Liszt-év tisz-
teletére rendezett ünnepi szent-
misére és orgonakoncertre vár-
ták. A magyar köztársasági elnök 
terv szerint részt vesz a nap végén 
a Száztagú Cigányzenekarnak a 
Kolozsvári Magyar Napokat le-
záró koncertjén is. Ma – az ese-
mény fővédnökeként – megnyit-
ja a Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszust. Schmitt Pál láto-
gatása alatt találkozik az erdélyi 
magyar egyházak, illetve politi-
kai és érdekvédelmi szervezetek 
vezetőivel, emellett hat köztársa-
sági érdemérmet, illetve további 
tizenhárom állami kitüntetést is 
átad. Az államfő továbbá felke-
resi a magyarpalatkai református 
iskolát, valamint a válaszúti szór-
ványkollégiumot és a Mezőségi 
Néprajzi Múzeumot is.


