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Az etnikai „munkaburok” 
előnyei és hátrányai

A marosvásárhelyi magyar és román közösség érezhető nyelvi párhuzamosság-
ban éli mindennapjait, nincs ez másként a munkahelyeken sem. Sok magyar 
fi atal inkább vállalja a kevesebb fi zetéssel járó munkahelyet egy magyar közös-
ségben a vegyes vagy teljesen román nyelvi környezet helyett még akkor is, ha ez 
utóbbi esetleg vonzóbb bérrel járna. Ez összefügg az erdélyi magyarok gyengülő 
románnyelv-tudásával is – derül ki Csata Zsombor szociológus tanulmányából, 
amelynek következtetéseit egy marosvásárhelyi egyetemista és programozó is 
megerősíti. Ugyanakkor egy vállalkozó szerint a vendéglátásban nagy előnyt 
jelent a kétnyelvűség.  4.»

 Megéri duplázni. A kétnyelvűség nyitottságot, barátságos hozzáállást sugall a munkahelyen is

Erőltetik az idő 
előtti választást
Az év végén esedékes parlamenti 
választások előrehozásáról állapo-
dott meg Ludovic Orban miniszter-
elnök Klaus Johannis államfővel, a 
követendő stratégiát azonban nem 
árulták el. A parlament irányítását 
kézben tartó PSD nem hisz az idő 
előtti megmérettetésben.  5.»

Kifi zetődő 
a pártműködtetés
Annak ellenére, hogy az állami 
költségvetésből juttatott fi nanszíro-
zásuk mértéke megtöbbszöröződött 
az elmúlt években, veszteségesen 
működnek a romániai pártok.  
A legnagyobb, 15 millió eurós 
adóssággal az ellenzéki szociálde-
mokraták rendelkeznek. Ludovic 
Orban miniszterelnök elmondta, a 
költségvetési törvénybe bevitt mó-
dosítás szerint harminc százalékkal 
csökkent a pártok fi nanszírozására 
fordított összeg. 6.»

Veszélyt jelent 
a térerőhiány
A mobiltelefonos térerő nélküli te-
lepülések lakóinak biztonsága mi-
att kötelezni kell a szolgáltatókat 
a legalább 98 százalékos országos 
lefedettség biztosítására – vallja 
Vass Levente parlamenti képvise-
lő, aki szerint csakis a törvények 
betartásával lehet feloldani a jelre 
váró lakosok és az előfi zetőkre 
hajtó társaságok között fennálló 
„ördögi kört”. 3.»

Bartók-darab 
karnagyi elemzéssel
A magyar operatörténet egyik 
jelentős alkotásának jobb meg-
értéséhez kínálnak fogódzókat 
csütörtökön a Kolozsvári Magyar 
Operában. Bartók Béla A kéksza-
kállú herceg vára című egyfelvo-
násosát a Kossuth-díjas Szinetár 
Miklós rendezi. A címszerepet 
Szabó Bálint játssza, míg Juditot a 
Liszt Ferenc-díjas Meláth Andrea 
alakítja.  9.»

 » Sokan 
tartanak attól, 
hogy nem tudják 
megfelelően ér-
vényesíteni saját 
álláspontjukat 
román nyelven, 
ezért inkább 
magyar mun-
kaközösséget 
választanak.
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Újabb észak-erdélyi
sztrádaszakaszokat ígérnek  2.»

Irán beismerte 
az ukrán repülőgép lelövését  7.»
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