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A NAP ÍRÁSAIBÓL

Viták kereszttüzében
a differenciált minimálbér

Amerikai–román
együttműködés
Együttműködési megállapodást írt
alá tegnap a román Roamero Rt. a
Patriot rakétaavédelmi rendszereket gyártó amerikai Raytheon
Companyval. A ceremónia nyomán a román cég is beszállhat a
Románia által megvásárolt amerikai rakétavédelmi rendszer egyes
elemeinek gyártásába. Románia
mintegy négymilliárd euró értékben vásárol Patriot rakétavédelmi
rendszert. » 5.

Micu is „versenyez”
a magyar nevekkel
Az RMDSZ és a POL után a román
alpolgármester is átkeresztelné
a marosvásárhelyi 7-es számú
általános iskolát, az utolsó olyan
tanintézetet, amelynek csak egy
szám a legfőbb ismertetőjegye.
Eközben egy vegyes tannyelvű iskola vezetősége megtagadta a magyar
ékezetek használatát a nyolcadik
osztály elvégzését tanúsító bizonyítványok kiállításakor. » 4.

Megﬁzethetik a diplomát. A végzettségtől tenné függővé a minimálbér összegét a parlament felsőházában beterjesztett törvénytervezet

Az elemzők és a magánszféra képviselői nem tartják sem észszerűnek, sem
megvalósíthatónak a kormánypárti és ellenzéki honatyák által egyaránt
támogatott differenciált minimálbér bevezetését. Gyerkó László, a Romániai
Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) elnöke szerint a megemelt összegek túl
nagy terheket rónának a magánszférára, de az állami költségvetésre is, amit a
törvényhozók már nem vállalnak be, ha megfontoltan mérlegelnek.
A kezdeményezést aláírásával támogató Csép Éva Andrea RMDSZ-es képviselő viszont a Krónika megkeresésére leszögezte: nemcsak a profitot, hanem
a munkaerőt is prioritásként kell kezelni, a nagyobb bérek pedig nagyobb
termelékenységet, így nagyobb nyereséget hozhatnak. » 7.

»

Bruttó 5200
lejes minimálbér megadására
kötelezné egy
törvénytervezet
a munkáltatókat a felsőfokú
végzettséggel
rendelkező alkalmazottaknak.

HAÁZFOTÓ:
VINCE

Népszerű a Bánsági
Vándorszínház
Július végétől Arad, Temes és
Krassó-Szörény megyei szórványtelepüléseken lép fel előadásával
a hatodszor útjára induló Bánsági
Vándorszínház, amelynek vezetőjét, Aszalos Gézát kérdeztük.
A vándortársulat vezetője elmondta, a szórványtelepülések magyarsága körében egyre népszerűbbnek
bizonyul a vándorszínház. » 9.

Szükség lesz
a székely furfangra
Visszatért szülőföldjére László
Csaba, aki több külföldi munka
után most először hazai élvonalbeli
futballcsapat vezetőedzője lett.
A Sepsi OSK kispadjának élére nyáron kinevezett székelyudvarhelyi
szakemberrel a hazatérésről, a csapatépítés nehézségeiről, valamint a
román futball jelenlegi állapotáról
beszélgettünk. » 11.
6–7.

Nem javultak
a magyar
érettségizők
eredményei » 3.

Erdélyben is nehezen
halad Thália szekere

Kioktató hangnemben beszélt
Meleşcanu Szijjártóval » 5.

