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SZÁMOS GONDOT ÉS VESZÉLYT REJT AZ RMDSZ ADÓJÓVÁÍRÓ TÖRVÉNYE

Ingyenessé válhat a magánovi,
miközben az állami nem az

Eredetileg kisgyermekes szülőkön akar segíteni az a törvény, amely révén 
a cégek megtéríthetik alkalmazottaik bölcsődei és óvodai költségeit, a 
munkaadók pedig leírhatják adójukból az összeget. Azonban a Szabó Ödön 
RMDSZ-es parlamenti képviselő által kezdeményezett jogszabály jelenlegi 
formája olyan veszélyeket hordoz magában, amelyek jelentős torzulásokat 
idézhetnek elő a korai oktatásban. A legsokkolóbb következmény az lehet, 
hogy egyesek-sokak számára ingyenessé válnak a magánbölcsődék és -óvo-
dák, miközben a csak elméletileg ingyenes állami óvodákba járó gyerekek 
szülei elesnek a támogatástól, és közben tovább fi zethetik a havonta akár 
több száz lejt kitevő „rejtett” költségeket.

Merre menjünk? Akár magyar állami óvodai csoportok is veszélybe kerülhetnek a magánovik hirtelen térnyerésével

Pótlék az áldozatok
gyermekeinek
Pozitív elbírálás esetén már idén 
megkapják a kártérítési pótlékot a 
kommunista diktatúra meghurcolt-
jainak gyermekei: azokról van szó, 
akiknek szülei az 1945 és 1963 közti 
időszakban estek a rendszer áldo-
zatául. A jogosultság megállapítá-
sáig öt hónap is eltelhet. A pozitív 
elbírálástól a kifi zetésig nagyjából 
két hónapot kell várni – tájékoz-
tatta lapunkat Csép Éva Andrea 
parlamenti képviselő.  3.»

Fordulóponthoz
érkezett a romakérdés
A mélyszegénység, szegregáció, 
tudatosítás, rasszizmus témakö-
reit járták körül az É rted Talks 
című online beszélgetéssorozat 
hétfő esti adásában a csíksomlyói 
tűzeset apropóján. A meghívott 
szakemberek egyetértettek abban, 
hogy fordulóponthoz érkezett a 
romakérdés.  4.»

Újraindult a fejtés
a Zsil-völgyében
Újra a megszokott ütemben zajlik 
tegnaptól a munka a Zsil-völ-
gyi bányákban, és várhatóan 
holnap újraindíthatják Déván 
a távhőszolgáltatást. A vájárok 
sztrájkja végül hétfő este ért 
véget, miután a munkaügyi 
miniszternek és a szakszervezeti 
vezetőknek sikerült megálla-
podniuk az elmaradt bérek és 
pótlékok kifi zetéséről.  9.»

TeleTár: a székely
hírközlés története
Zárt körű rendezvényen megnyílt 
tegnap Sepsiszentgyörgyön a Tele-
Tár, amely a hírközlés történetébe 
nyújt betekintést. Az érdeklődők 
megismerkedhetnek az alternatív 
energiaforrások használatával, 
megtanulhatják a Morse-ábécét, a 
rádióamatőrködés alapjait, de el-
sajátíthatják a házi villanyszerelés, 
vagy a háztartási gépek javításá-
nak alapjait is.  12.»
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menjünk? Akár 
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Tánczos: működik az erdőfelügyelő
és a SUMAL, a hibákat javítják  2.»

Tömeges oltás indul ma a tanügyben
dolgozók számára  3.»

Egyre feljebb kúsznak
az üzemanyagárak  9.»
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