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JOGVÉDŐKHÖZ ÉS BÍRÓSÁGHOZ IS FORDULHATNAK AZ ERDÉLYI MAGYAROK

Nem szabad lenyelni
a nyelvi megaláztatást

Se szeri, se száma az olyan eseteknek Erdélyben, amikor a magyarok nem 
szólalhatnak meg anyanyelvükön a hivatalokban még olyan településeken 
sem, ahol a magyarság aránya húsz százalék fölött van. Toró Tibor szocioló-
gus szerint a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény rengeteg kiskaput 
rejt magában. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ezzel együtt mindenkit arra 
biztat, jelezze, ha hátrányos megkülönböztetés éri. Szatmárnémetiben nem 
hagyták annyiban, hogy egy postai alkalmazott megalázott egy magyar 
ügyintézést kérő férfi t, és a fellépésnek meg is lett az eredménye. 4.»

A mi életünk. Vegyes lakosságú települések postahivatalaiban a szerencsén múlik, hogy segítőkészen viszonyulnak-e a magyarul megszólaló ügyfélhez

MPP: kétfrontos
nyomásgyakorlás
Az autonómiastatútum parlamenti 
beterjesztéséről döntött a Magyar 
Polgári Párt (MPP) választmánya, 
amely ezen kívül befutóhelyet is 
kér az EP-jelöltlistán az RMDSZ-től. 
A szövetség ezúttal sem támogatja 
határozottan az önrendelkezés 
kérdésének törvényhozási fesze-
getését, de az EP-megmérettetés 
kapcsán is egyeztetést ígér.  2.»

Börtönben tartanák a
veszélyes bűnözőket
Egyre többen kongatnak vészha-
rangot a kedvezményes szabad-
lábra helyezést lehetővé tevő tör-
vény miatt: a visszaeső bűnözők 
által elkövetett bűncselekmények 
miatt korlátoznák a hatályát, és 
olyan is akad, aki eltörölné. Bün-
tetés-végrehajtási adatok szerint 
eddig több mint 10 ezren kerültek 
az eredetileg kiszabottnál hama-
rabb szabadlábra. 5.»

Rászállt a bankokra
az adóhatóság
Legalább 4 milliárd lej – más 
szá mítások szerint akár 5 milliárd 
lej – hasznot remélnek a 2019-es 
állami költségvetés előkészítői a 
kapzsisági adótól a kiszivárgott 
értesülések szerint. A Transilva-
nia Bank tőzsdei árfolyama már 
tegnap megsínylette a menet 
közben kiderült információt. 
Közben az adóhatóság rászállt a 
bankokra. 9.»

Sok pénzt keresnének,
és azt is gyorsan
Az informatikai szektor és az 
orvosi szakma vonzza leginkább 
a mai középiskolásokat – egy 
országos felmérés szerint a 
tizenegyedikes és tizenkettedikes 
diákok kétharmada ebben a két 
szakmában képzeli el a jövőjét 
tanulmányai befejezése után, míg 
szakmunkás és pedagógus szinte 
senki sem akar lenni.  8.»

 » Sok helyen 
úgy oldják meg 
az anyanyelv-
használatot, 
hogy ahol van 
magyar alkal-
mazott, ott a 
magyarok direkt 
őt keresik.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Inflációs spirál: jelentősen drágult
tavaly a földgáz és a zöldség  7.»

Kiállítják Aradon Feszty Krisztus
temetése című triptichonját  9.»

Az Euróvízióig „szárnyalhat”
Antal Timiék dala  12.»
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