
ZÖMÉBEN ROMÁN SZEMÉLYZETTEL DOLGOZNAK A NAGYÁRUHÁZAK

„Kényes kérdés” Erdélyben
a magyar alkalmazott

A kereskedelem logikája azt diktálná, hogy vegyes lakosságú vagy zömében 
magyarok lakta vidékeken minden boltban és nagyáruházban a helyi lakos-
ság nyelvét is beszélő eladók szolgálják ki a vásárlót. Ez azonban az esetek 
többségében nincs így, mivel kevés multinacionális cég, pénzintézet tekinti 
üzletpolitikája részének a többnyelvűség gyakorlatba ültetését. A lapunk 
által megkérdezett kutató szerint a nagy cégek vegyes lakosságú vidékeken 
alkalmazott humánerőforrás-politikájában az is perdöntő a kétnyelvűséggel 
kapcsolatban, hogy kényes kérdésről van szó. 4.»

Számos nagyáruházban magyar feliratokat is találni, ellenben még tömbmagyar vidéken is kevés a magyarul is beszélő személyzet 

Felmérés: Ceaușescu
a legjobb elnök
Nicolae Ceaușescut tartják az 
eddigi legjobb államfőnek a 
románok, azok nagy része is így 
vélekedik, akik nem is éltek a 
kommunista rendszerben – derül 
ki egy friss felmérésből. Petre 
Mihai Băcanu ismert újságíró 
szerint az egykori diktátort azért 
végezték ki, mert a forradalomkor 
az ország élére került csoport 
attól félt, Ceaușescu visszatérhet 
a hatalomba.  9.»

Toader „odacsapott”
bírának, főügyésznek
Hivatalosan is javasolja Tudorel 
Toader igazságügy-miniszter 
Klaus Johannis államfőnek 
Augustin Lazăr legfőbb ügyész 
menesztését. Emellett a legfel-
sőbb bíróság elnökét is bírálta. 
A miniszter utóbbinak a bíróság 
öttagú tanácsainak összeállítása 
során elkövetett, számos elítélt 
szabadlábra helyezését eredmé-
nyező törvénytelenségeket rója 
fel. 5.»

Szórakoztató,
de veszélyes
Pukkanásoktól és robbanásoktól 
hangos napokkal ér véget a 2018-
as esztendő is: lehet, hogy mi ma-
gunk fogjuk ily módon búcsúztatni 
az évet, lehet, hogy a környeze-
tünk, annyi biztos, kevesen fogják 
megúszni az év utolsó napjait 
„robbanás” nélkül. A szakemberek 
szerint fontos, hogy engedélyezett 
helyekről vásároljunk, és legyünk 
óvatosak.  2.»

 » Többször 
előfordul, hogy 
többségében 
magyarok lakta 
településen 
nagyáruházban 
vagy bankban 
alig vagy egyálta-
lán nem beszél-
nek magyarul az 
alkalmazottak.
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Változások a bölcsődék
háza táján  3.»

Szrádaépítési vágyálmokból
nincs hiány Romániában 6.»

Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk

a január 1–2-ai munkaszüneti
napok miatt január 3-án,
csütörtökön jelenik meg.

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2018. DECEMBER 28–30.,
PÉNTEK–VASÁRNAP
XX. ÉVFOLYAM, 246. SZÁM 
12 OLDAL + 8 OLDAL MELLÉKLET
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKA.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215
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Boldog új évet kívánunk!
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