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Messze elmarad az erdélyi
átlagbér a bukarestitől

Az országos átlagot meghaladó ütemben nőttek a fi zetések a Székelyföldön, de 
– a partiumi és észak-erdélyi bérekkel egyetemben – még mindig elmaradnak 
az országos és a közép-erdélyi átlagtól egyaránt. Mint az Erdélystat statiszti-
kai szolgálat legfrissebb elemzéséből kiderül, 2018 folyamán nőtt Erdélyben a 
foglalkoztatottság, és emelkedtek a keresetek. A fi zetések terén Közép-Erdély 
a listavezető. A Krónika által megkérdezett szakértők szerint azért látványos a 
székelyföldi fi zetésnövekedés, mivel nagyon alacsony szintről indultak, ugyan-
akkor többnyire a minimálbér-emelés generálta a jobb mutatókat.  7.»

Összehasonlítás. A legfrisebb adatok szerint mély bérszakadék tátong az erdélyi és partiumi megyék között is

Szomjaztatják a
marosvásárhelyieket
Drasztikus lépésre szánta el magát 
a marosvásárhelyi vízszolgáltató: 
a tetemes tartozások miatt sorra 
elzárja az adósságot felhalmozó 
tulajdonosi társulások tömbháza-
inak fő vízcsapjait. A „bekeményí-
tés” azonban a naprakészen fi zető 
lakók életét is megkeseríti, ezért 
önkényes intézkedésként értékelik 
az Aquaserv lépését.  5.»

Ki tekerje
a buszkormányt?
Egyre nehezebb sofőröket találni 
a városi vagy helyközi tömegköz-
lekedést biztosító autóbuszokra. 
A szakmára külföldön van komoly 
igény, így az ágazat itthon nem 
tudja tartani a lépést a nagyság-
rendekkel nagyobb béreket kínáló 
nyugat-európai munkaadókkal. 
A munkatársunknak nyilatkozó 
illetékesek nem látják biztatónak 
a jövőt. 2.»

Jubilált a vásárhelyi 
színház 
Varga Balázs, a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulatának fi atal színművésze 
kapta idén a Kemény János-díjat, 
amelyet stílusosan a 73 éve alapí-
tott Székely Színház születésnap-
ján adnak át minden évben. A 31 
éves színművészt Petőfi  Sándor és 
Humphrey Bogart „közös gyer-
mekeként” méltatták a díjátadón. 

9.»

Sikeres kolozsvári
„diákdráma” 
A kolozsvári János Zsigmond Uni-
tárius Kollégium csapata nyerte az 
Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe 
egy műemléket! országos örök-
ségvédelmi verseny észak-erdélyi 
regionális fordulóját és egyben a 
brüsszeli kirándulást. A kolozsvári 
országos döntőbe a szatmárnémeti 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium és 
a nagyváradi Művészeti Líceum 
csapata is továbbjutott. 12.»

 » Lassan, de 
felzárkóznak 
a székelyföldi 
bérek – von mér-
leget legfrissebb 
elemzésében az 
Erdélystat. 
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Bukaresti instabilitás,
székelyföldi rend  4.»

Előre kell tervezni
a nyugodt időskorért  6.» Parlagon az agrárszakoktatás  8.»
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