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A ROMÁNIAI LAKOSSÁG NAGY RÉSZE EGYETLEN LEJT SEM TESZ FÉLRE

„Kényszer-takarékoskodók”: 
hiányzik a pénzügyi kultúra

A rossz pénzügyi kultúra és az „élj a mának” mentalitás miatt Romániában 
továbbra sem prioritás a megtakarítás. Bár csak a tavalyi év leforgása alatt az 
országos átlagbér 15 százalékkal nőtt, a romániai alkalmazottak mindössze 34 
százaléka tett félre pénzt rendszeresen. A munkavállalók kétharmada ellenben 
csak „kényszerből” takarékoskodik, vagyis annyi pénzt tesz félre, mint ameny-
nyit automatikusan levonnak a fi zetéséből, és a nyugdíjrendszer második pill-
érébe, vagyis a kötelező magánnyugdíjalapba utalják. A Krónikának nyilatkozó 
szakember szerint ajánlott takarékoskodni, ugyanakkor az sem mellékes, hogy 
a fi zetésemelések nyomán felpörgő fogyasztás automatikus velejárója a drágu-
lás, így az infl áció képes „benyelni” a többletösszegeket. 6.»

Nincs kultúrája a megtakarításnak. A romániai lakosság nagy része az utolsó baniig elkölti a fi zetését

Megbüntették
a Ditrói Pékséget
Tetemes bírsággal zárult a 
munkaügyi felügyelőség ellenőr-
zése, amelyet a Ditrói Pékségnél 
rendeltek el. Az elégedetlen ditrói 
lakosok képviselői még dolgoznak 
a cégnek szánt petíció szövege-
zésén, miközben a vállalkozók 
bűnvádi panaszt nyújtottak be 
a rendőrségen. Közben kiderült: 
korábban Kolozsváron is elégedet-
lenséget szült Srí Lanka-i vendég-
munkások foglalkoztatása.  3.»

Ma eldől az Orban-
kormány sorsa
Ma délre tűzték ki a parlament 
két kamarájának házbizottságai a 
kormány ellen benyújtott bizal-
matlansági indítványról szóló 
szavazást. Az ülést az eredetileg 
meghirdetetthez képest később, 
csak a kormányülés után tar-
tották, mert az ellenzéki szoci-
áldemokraták attól tartottak: a 
kormány sürgősségi rendeletet 
fogad el a kétfordulós polgármes-
ter-választásról. 5.»

Azamfi rei maradt
a MOGYE rektora
Harmadik rektori mandátumára 
készül a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetemen 
(MOGYE) Leonard Azamfi rei, 
akinek kulcsszerepe volt az in-
tézményen belüli román–magyar 
viszony elmérgesedésében. A ma-
gyar tagozat választott képviselői 
hosszú idő után részt vettek az 
egyetemi szenátus ülésén.  2.»

Papp Aurél-festmény
Marosvásárhelyen
A magyar és román művészettör-
ténet által egyaránt jelentős alko-
tóként számon tartott Papp Aurél 
1912-ben festett, Notre Dame című 
alkotását mutatják be holnap a 
marosvásárhelyi Kultúrpalotában. 
A Maros Megyei Múzeum tavaly 
vásárolta meg a képzőművészeti 
alkotást. 9.»

 » A helyzetet 
súlyosbítja, hogy 
2018-hoz képest 
nőtt azoknak az 
aránya, akiknek 
nem futja meg-
takarításra, egy 
évvel korábban 
„mindössze” 
az 51 százalék 
mondta azt, hogy 
nem tud félre-
tenni.
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Idén kevesebbet szán a kormány
szociális ellátásra  2.»

4.»

Nemigen mondható el a magyar
gyerekekről, hogy tudnak románul

Új év, új sztrádaálmok – Akár
100 kilométer is megépülhet  7.»
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