
 HÁROM ÉVTIZEDE KÜZD JUSSA RESTITÚCIÓJÁÉRT SZOTYORI-NAGY ÁRON

Már csak Strasbourgban
bízik a Fogolyán-örökös

Három évtizede húzódik a háromszéki Fogolyán család örökösének, Szotyo-
ri-Nagy Áronnak az ingatlan-visszaigénylési kálváriája. A hosszú évek óta tar-
tó pereskedések során az örökös a Sepsiszentgyörgyön visszaigényelt ingat-
lanok és földterületek csak egy részét kapta vissza eddig, néhány hónappal 
ezelőtt a bukaresti legfelsőbb bíróság visszautasította a Kovászna megyei pre-
fektúra épületének teljes visszaszolgáltatását célzó keresetét. Ennek nyomán 
a Fogolyán-ház megoldatlan ügye a strasbourgi Európai Emberjogi Bíróság 
asztalára került. A 75 éves férfi  arra panaszkodik, hogy a székelyföldi RMDSZ-
es elöljárók is csak nyilatkozatok szintjén támogatják a restitúciót.  4.»

Mivel Romániában megfellebbezhetetlen ítélet tagadta meg a háromszéki prefektúra épületének restitúcióját, az örökös Strasbourghoz fordult

„Ünneprontó”
lenne az RMDSZ
A parlamenti folyamat lassításá-
val próbálja megakadályozni az 
RMDSZ, hogy megszavazzák azt a 
magyarellenes tervezetet, amely 
román nemzeti ünneppé nyilvá-
nítaná a trianoni békediktátum 
aláírásának évfordulóját. Eközben 
az MSZP elnöke, Tóth Bertalan le-
vélben fordult a tervezetet kidolgo-
zó romániai testvérpárthoz az ügy 
miatt.  5.»

Jobban nő a nyugdíj,
mint a minimálbér
Elégedetlenek a kormány által 
tervezett minimálbér-emelés mér-
tékével a szakszervezetek, amelyek 
szerint előbb-utóbb tényleg ki fog 
ürülni az ország. A nyugdíjasok-
nak közben jobb hírekkel szolgált 
az Orban-kabinet, ugyanis miköz-
ben új nyugdíjtörvényt terveznek 
kidolgozni, azt garantálják, hogy 
jövő szeptemberben meglesz a 
elfogadott 40 százalékos nyugdíj-
pontemelés.  6.»

Jövőtervezés a dél-
erdélyi szórványban
Szent Borbála-szobrot és megújított 
óvodát, illetve új játszóteret avattak 
Petrozsényben. Soltész Miklós 
egyházi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkár szerint van 
reménység a dél-erdélyi magyarság 
apadásának megállítására.  16.»

Csökkenő romániai
bérelvárások
Már nem irreálisan magasak a 
bérelvárások Romániában: a mun-
kavállalók többsége úgy véli, hogy 
legtöbb nettó 3000 lejes fi zetést 
érdemel – derül ki az eJobs állás-
közvetítő portál friss felméréséből. 
A különböző kiegészítő juttatások 
azonban továbbra is szerepelnek 
az elvárások között, legtöbben étel-
jegyeket és ünnepi prémiumokat 
szeretnének kapni, illetve a rugal-
mas munkaprogramot is fontosnak 
tartják.  15.»

 » Szotyori-Nagy 
Áron eddig 
egyetlen nagyobb 
értékű ingatlanját 
tudta visszasze-
rezni, a hétszin-
tes szanatóriumi 
épületet Sepsi-
szentgyörgyön.
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PISA-eredmények: teljesen át
kellene alakítani a hazai oktatást

2.»

Kevés a 30 év a számvetéshez
a temesvári forradalomról  3.»
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