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ÚJABB KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS OLDHATNÁ MEG A BÉRPROBLÉMÁT

Fizetés és egészségbiztosítás 
nélkül a szociális munkások

A szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok ötvenezer alkalmazottja marad 
fi zetés nélkül novemberben a központi költségvetés és a megyei önkormányza-
tok büdzséjének rosszul meghatározott aránya miatt. A rendszer dolgozói több 
napig tüntetnek a fővárosban, miután egy részük már a szeptemberi bérét sem 
kapta meg, a novemberi fi zetések folyósítása pedig több megyében kérdéses. 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a megyei önkormányzatokat hibáztató Violeta 
Alexandru munkaügyi miniszter lemondását vagy menesztését kérte.  6.»

Tiszteletet kérnek. Akadozó bérezésük miatt tüntetnek péntekig a bukaresti Győzelem téren a gyerekvédelmi és szociális rendszer dolgozói

Egyelőre zárva 
maradnak az iskolák
Mind az egészségügyi, mind az 
oktatási minisztérium illetéke-
sei siettek cáfolni tegnap azt a 
sajtóértesülést, amely szerint a 
bukaresti hatóságok – nyugati 
mintára – azt fontolgatnák, hogy 
a járványhelyzet alakulásától 
függetlenül, fokozatosan újra 
megnyitnák az óvodákat és isko-
lákat.  7.»

Lezárják a vitát,
közösen fejlesztenek
Soós Zoltán marosvásárhelyi 
polgármester és Péter Ferenc 
megyei tanácselnök rendezni 
fogja a két önkormányzat között 
eddig fennálló nézeteltéréseket, 
ugyanakkor közös érdekérvé-
nyesítésre és pályázásra készül-
nek. A két elöljáró a vásárhelyi 
körgyűrű és a megyeszékhely, 
Segesvár, illetve Szászrégen te-
relőútjáról tárgyalt Bukarestben 
a fejlesztési miniszterrel.  2.»

Folytatódhat 
a sztrádaépítés
Lehetővé tette a kormány, hogy 
ne az eladósodott fővállalkozó-
nak, hanem a tulajdonképpeni 
munkát végző alvállalkozóknak 
fi zessen a közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság (CNAIR) 
az elvégzett munkáért, így hama-
rosan visszatérhetnek a munka-
gépek a Maroskece és Aranyos-
gyéres közötti, 16 kilométeres 
autópálya-szakaszra.  8.»

Szoros verseny az
Egyesült Államokban
Elképesztően kiélezett verseny 
alakult ki az Egyesült Államok-
ban a keddi elnökválasztás után: 
több kulcsállamban is olyan 
szűk volt a különbség a jelöl-
tek között, hogy nem lehetett 
végeredményt hirdetni az összes 
szavazat megszámolásáig. Az 
érintett államok többségében 
Donald Trump jelenlegi elnök 
vezetett kis különbséggel, de a 
levélszavazatok megszámolása 
még hátravolt.  5.»

 » Bákó, Gi-
urgiu és Neamţ 
megye után 
novemberben 
további 15 megye 
lesz fi zetéskép-
telen.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
FE

DE
RA

TI
A 

CO
LU

M
NA

Jóval több elhalálozás, kevesebb
házasságkötés Erdélyben 4.»
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12.
Elfelejtett magyarok
Erdély és Moldva határán 1., 3.
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