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VILÁGSZERTE EGYRE TÖBB VÁLLALAT CSÖKKENTI A MUNKANAPOK SZÁMÁT

Hatékonyság nélkül mit sem 
ér a négynapos munkahét

Miközben Spanyolországban a kormány kísérleti programot indít a négy-
napos munkahét tesztelésére, egy gyergyószentmiklósi cég is belevágott a 
nem új keletű, ám a koronavírus-világjárvány begyűrűzése nyomán egyre 
többek által népszerűsített, illetve alkalmazott projektbe. A Krónikának 
nyilatkozó közgazdász szerint ha hatékonyabban tudnánk beosztani a 
munkát, semmilyen negatív gazdasági következménye nem lenne a négy-
napos munkahétnek, a gyakorlatban mégsem működik, valószínűleg 
azért, mert az alkalmazottak nem tudnak hatékonyabbak lenni, és a rövid 
munkahét rontja a munkamorált.  6.»

 Erdélyi úttörő. A négynapos munkahetet bevezető gyergyószentmiklósi cég ditrói telephelyén dolgozók elmondták, örülnek a változtatásnak

Nem adott számot
a gyerekgyilkos apa
Érdemben kezdetét vette a nyolc-
éves fi át tavaly júliusban megy-
gyilkoló kolozsvári magyar férfi  
büntetőpere, amelynek tegnapi 
tárgyalásán a vádlott nyilatkozatot 
tett a bíró előtt, és értesüléseink 
szerint volt feleségére igyekszik há-
rítani a felelősséget. A perben sértett 
félként szereplő édesanya ügyvédje 
lapunknak nyilatkozva megrázónak 
nevezte a szörnyű tettet.  2.»

Jelentést kér Cîţu
Voiculescutól
Miközben tegnap már 6200 köze-
lébe emelkedett a napi fertőzések 
száma, tovább mérgesedik a 
Florin Cîţu liberális párti minisz-
terelnök és az USR–PLUS által 
delegált egészségügyi miniszter, 
Vald Voiculescu közötti konfl ik-
tus, amely többek között amiatt 
tört ki, hogy az egészségügyi 
tárca jóváhagyás nélkül hozta 
nyilvánosságra az egyes megyék-
ben naponta elvégzett koronaví-
rustesztek számát.  5.»

Óvnák a Hója-erdőt
a kolozsvári civilek
Tiltakozni készülnek a ko-
lozsváriak, miután egy közeli 
ingatlanberuházás folyománya-
ként aszfaltos út „jelent meg” 
a Hója-erdőben. A civilek attól 
tartanak, a közkedvelt kirándu-
lóhely az ingatlanbefektetők és a 
Szászfenes felé vezető autóforga-
lom áldozatává válik.  4.»

1848-as relikviák
Kolozsváron
Az 1848–1849-es szabadságharc 
előtti tisztelgésnek ad helyet a 
kolozsvári Röser Antikvárium. 
„Március 21. délutánig Kolozsvá-
ron nem tudtak a forradalomról 
1848-ban” – többek közt ez is 
kiderül annak a különleges kiál-
lításnak az anyagából, amely az 
antikváriumban tekinthető meg. 
Korabeli nyomtatványokat, a 
forradalomhoz kapcsolódó relik-
viákat is bemutatott Röser Ferenc 
könyvkereskedő.  9.»

 » Nem új ke-
letű felvetés a rö-
videbb munkahét 
gondolata,  már a 
20. század elején 
a makroöko-
nómia egyik 
úttörője, John 
Maynard Keynes 
is foglalkozott 
ezzel.
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Bírság a magyar zászlók miatt
Sepsiszentgyörgyön  3.»

Koronavírus: jön az uniós
oltási igazolvány  5.»
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Nyílt tereken sem árulhatnak
a kézművesek, de van megoldás 

1., 4.

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
10

5
4




