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Méltányos megélhetést nyújt 
2600 lej egy család számára?

Az állam intézményei szerint napjaink Romániájában 2600 lejből meg tud élni egy 
hónapig egy átlagos négytagú romániai városi család, és még 236 lejt meg is tud-
nak takarítani. Szakemberek szerint viszont többek között azért tűnik meglepőnek 
a Központi Csődvédelmi Tanács (CINC) számítása, mivel nagyon rétegezett a romá-
niai társadalom, a statisztika pedig átlagol. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy szocio-
lógus végzettségű polgármestere a Krónika megkeresésére például arra irányította 
rá a fi gyelmet, hogy teljesen másak a költségek és az igények Bukarestben vagy 
éppen Vaslui-ban. A legszegényebb és a leggazdagabb megyei jogú város között a 
személyi jövedelemadóból befolyó összegek értékének aránya 1:34-hez. 6.»

Mire elég? Bár a statisztika szerint egy felnőttnek elég havi 797 lej a méltányos élethez, mindez köszönőviszonyban sincs a valósággal

Tanasă: a román
mindenekelőtt-felett
Bírósági úton próbálja elérni Dan 
Tanasă, hogy a román megnevezés 
kerüljön a magyar elé a csíkszere-
dai utcanévtáblákon, miközben 
Sepsiszentgyörgyön éppen ez a 
változat nem tetszik a „hivatásos” 
feljelentőnek. Füleki Zoltán csík-
szeredai alpolgármester szerint 
az a cél, hogy ,,megnehezítsék az 
életünket”.   4.»

Késik az új pályázók
számlanyitása
Mintegy hétezren még nem kap-
ták meg a Szülőföldön magyarul 
program keretében nyújtott 
magyar állami támogatást 
Erdélyben. Kiderült, új számító-
gépes program telepítése miatt 
húzódtak el a számlanyitások az 
OTP Banknál az először pályázók 
esetében. 3.»

„Bunta-lap”: be kell
hajtani a kárt
Jogerős bírósági ítélet alapján 
eredeti formájában kell végrehaj-
tani a számvevőszék döntését, 
így Székelyudvarhely polgár-
mesterének be kell hajtania azt a 
mintegy 500 ezer lejt, amellyel a 
„Bunta-lapot” kiadó Udvarhelyi 
Média Kft . károsította meg a vá-
rost. Azt viszont nem tudni, hogy 
kinek kell fi zetnie.  8.»

A magyar kultúra
napjára készülnek 
Több erdélyi, partiumi telepü-
lésen is megünneplik a magyar 
kultúra napját, amelyet 1989 óta 
tartanak annak emlékére, hogy 
a feljegyzések szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát. Marosvásárhelyen, 
Nagyváradon, Székelyudvarhe-
lyen, Sepsiszentgyörgyön is meg-
emlékeznek a magyar kultúra 
napjáról a következő napokban. 

9.»

 » Teljesen má-
sok az igények 
és a lehetősé-
gek, ahol az egy 
főre eső jöve-
delem 8000 lej, 
mint ott, ahol 
100 lej.
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„Angolosan” félresöpört magyar
kar a vásárhelyi orvosin  2.»

Márton Árpád: tíz év után is
lehet valaki visszaeső 5.»
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