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Dokumentumfilm 
az elmúlt száz évről

Edzésstart 
a Virágok Ligájában

Visszaigazolás a 
tomboló közönség

A Magyarok Romániában – száz 
év története címmel az elmúlt 
száz év történelmi eseményeit 
felölelő dokfilmsorozat első ré-
szét mutatják be Kolozsváron.

Belelendült a nyári felkészülés-
be a hazai női kézilabda-élvo-
nal. Az újonc nagybányaiak me-
nedzsere szerint rendkívül meg-
erősödtek a csapatok.

A gyergyószentmiklósi No 
Sugar zenekar énekesnője, 
Portik Lívia a legutóbbi turné-
jukról, új dalukról, erdélyi kon-
certjeikről mesélt.9. 11. 12.

Nem számít, hogy ki milyen 
anyanyelvű, a lényeg, hogy he-
lyesen fogalmazzon románul – 
vélekedett a román nyelv és iro-
dalom érettségi dolgozatokat ja-
vító marosvásárhelyi bizottság 
tagja, Raţiu Bogdan. A tavalyihoz 
és az országos átlaghoz képest 
is gyengébben szerepeltek idén 
a magyar diákok az érettségin. 
Oktatási szakértők szerint ad-
dig nem várható javulás, amíg a 
mostani rendszer szerint, nem 
idegen nyelvként oktatják a ro-
mánt a kisebbségi diákoknak.

A versenyszférában dolgozó romá-
niai alkalmazottak alig felének mó-
dosította a munkáltatója a munka-
szerződését azt követően, hogy az 
év elejétől a társadalombiztosítási 
hozzájárulás befizetésének kötele-
zettségét a szociálliberális kormány 
átruházta a munkavállalókra. Az Or-
szágos Szakszervezeti Tömb (BNS) 
által tegnap kiadott közlemény sze-
rint mintegy 1,2 millió munkavál-
laló fizetése csökkent, s további 
608 781 alkalmazott esetében fennáll a csökkenés kockázata, mivel a járuléknak 
megfelelő összeget nem bevezették a munkaszerződésbe, hanem pluszjuttatás, 
bónusz formájában tették rá a fizetésre, ami azonban bármikor elvehető.

Bércsökkenést okozott a „fiskális forradalom” Románvizsga: nem szempont az anyanyelv

A Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartá-

jának romániai alkalmazása felé tett fontos lépésként 

értékeli az RMDSZ az új közigazgatási törvénykönyv 

parlamenti elfogadását. A képviselőházban hétfő este 

megszavazott, a román ellenzéki pártok által az etni-

kai autonómia irányába vezető lépésként értelmezett 

kódex egyebek mellett a kisebbségi anyanyelvhaszná-

latot is szabályozza, pontosítva például a hatóságok-

kal folytatott anyanyelvű kommunikációt. Korodi Atti-

la képviselő a Krónikának elmondta, nem kizárt, hogy 

az államfő visszaküldi a törvényt a parlamentnek, ahol 

ősszel ismét meg kell majd védeni.

Bővülhet az anyanyelvhasználat

2.

A parlamentben elfogadott közigazgatási jogszabály az utcák, terek, parkok többnyelvű feliratozását is szabályozza

Tudományos érvek: 
a székely is magyar 
A székelység a magyar nemzet része 
– szögezte le tegnap a Magyar Tudo-
mányos Akadémia a székelyek honos 
népcsoporttá nyilvánítására irányu-
ló anyaországi választópolgári kezde-
ményezés kapcsán. Az MTA közölte, az 
uralkodó történettudományi, régésze-
ti, néprajzi és nyelvészeti álláspontok a 
székelyeket az etnokulturális értelem-
ben vett modern magyar nemzet szer-
ves részének tekintik, ezt szociológiai 
és kulturális antropológiai kutatások is 
megerősítik.

Hamar meglehet 
Kövesi utódja
Leváltását követően közleményben 
vont mérleget ötéves tevékenységé-
ről Laura Codruţa Kövesi, az Országos 
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 
hétfőn menesztett főügyésze. A doku-
mentumban úgy fogalmaz: tevékeny-
sége alatt a korrupcióellenes ügyosz-
tály modellértékűvé vált a régióban. 
Eközben az igazságügyi tárca már ke-
resi az utódját, akit a hónap végén már 
meg is nevezne.

Csörte a fekete-
tengeri földgázról
Ahogyan az sejthető volt, Liviu Drag-
neának, a kormány fő erejét képe-
ző Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nökének az elmúlt időszakban tett út-
mutatásai alapján, az utolsó 50 méte-
ren módosította a képviselőház a feke-
te-tengeri földgáz kitermelésének fel-
tételeit. Florin Cîţu nemzeti liberális 
párti (PNL) szenátor Magyarországot 
és az RMDSZ-t bírálta a jogszabály el-
len méltatlankodó tegnapi Facebook-
bejegyzésében.

Káosz a gombászati 
törvény körül 
A kormány tizenkét éve nem dolgozta 
ki azokat a rendeleteket, amelyek le-
hetővé tennék a különben hatályban 
levő gombászati törvény alkalmazá-
sát. A jogszabály tervezetét a László 
Kálmán Gombászegyesület dolgozta 
ki, majd 2006-ban a parlament elfo-
gadta. A 2006/30-as törvény szabá-
lyozza a gombaárusítást, előírja, hogy 
a piacokon gombaszakértőket kell al-
kalmazni, akik bevizsgálják az eladás-
ra szánt erdei gombát.

Szélesíti a hatóságokkal folytatott magyar nyelvű kommunikációt az új közigazgatási törvény
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