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ZÚGOLÓDNAK A SZAKSZERVEZETEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI VEZETŐK

Ellenszélben készül
a jövő évi költségvetés

A szakszervezetek és az önkormányzati vezetők – köztük a nemzeti liberá-
lis párti (PNL) polgármesterek is – elégedetlenségét egyaránt kiváltották 
a Florin Cîţu vezette kormány által közzétett költségvetési tervek. A pénz-
ügyminisztérium honlapján nyilvánosságra hozott sürgősségi rendelet-
tervezet egyebek mellett befagyasztaná a közalkalmazotti béreket, nem 
emeli különböző kategóriák különleges nyugdíját, nem vezeti be 2021-től 
a polgármesterek speciális juttatását. Ugyanakkor a jelenlegi szinten tartja 
a bírságokat, és biztosít üdülési csekkeket is. 6.»

Síppal, dobbal. A munkaügyi minisztérium székháza előtt tüntetett tegnap az Alfa Kartell néhány tucatnyi tagja, nagyobb minimálbért követelnek

Pap Zsolt István lett
az új alpolgármester
Megőrizte alpolgármesteri tiszt-
ségét az RMDSZ Nagybányán, a 
megyeszékhely képviselő-tes-
tületének tegnapi ülésén Pap 
Zsolt Istvánt választották Cătălin 
Cherecheș polgármester egyik 
helyettesévé.  8.»

Kisebbségi törvény
már 2021-ben?
A következő év feladatának 
nevezte a nemzeti kisebbségek 
jogállását szabályozó törvény 
elfogadását Hegedüs Csilla, az 
RMDSZ szóvivője. A Krónika által 
megszólaltatott elemző pesszi-
mizmusát nem osztó politikus 
szerint az RMDSZ kormányzati 
pozíciója jó lehetőséget teremt a 
Magyarország és immár Románia 
által is szorgalmazott Budapest–
Kolozsvár–Bukarest-gyorsvasút 
megvalósítására. 3.»

Befutott a vakcina
újabb adagja
Megérkezett az országba a 
koronavírus elleni oltások első, 
komolyabb adagja: tegnap három 
repülőgéppel összesen mintegy 
140 000 adag vakcina landolt. 
Az oltásokat Bukarestbe, illetve 
Kolozsvárra és Temesvárra vitték, 
onnan osztják őket tovább más 
települések oltóközpontjaiba. Mint 
ismert, az első körben az egészség-
ügyi személyzetet oltják be. 5.»

Óévbúcsúztató
élőben Nagyváradon
Klasszikus kabaréjeleneteket 
sorakoztat fel a nagyváradi 
Szigligeti Színház óévbúcsúz-
tató előadása, amely élőben, a 
színházteremben várja a közön-
séget, mivel a városban csökkent 
a fertőzöttségi ráta. A Kabaré 120 
régi váradi színházi anekdotákat 
is felsorakoztat. A produkciót öt 
alkalommal játsszák a napokban 
a járványügyi óvintézkedések 
betartásával.  9.»

 » „Ezeknek az 
intézkedéseknek 
az el nem foga-
dása pluszhatást 
gyakorolna a 
költségvetési 
hiányra” – áll 
a sürgősségi 
kormányrendelet 
tervezetének 
indoklásában.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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A digitális oktatás
behozhatatlan hátrányai  2.»

Tánczos Barna miniszter
rendezné a medvekérdést  4.»
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