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MA MÁR 1,6 MILLIÓ SZERZŐDÉSBEN SZEREPEL A MINIMÁLIS ÖSSZEG

Egyre többen dolgoznak
minimálbérért

Minél tovább nő a minimálbér, annál több munkaszerződésben szerepel 
ez az összeg – szögezte le a Krónikának nyilatkozó szakember, akit annak 
kapcsán kérdeztünk, hogy Raluca Turcan munkaügyi miniszter bejelentése 
szerint az elmúlt öt év alatt ötszörösére nőtt a minimálbérért dolgozó alkal-
mazottak száma. A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint szükség van a 
minimálbérre, annak összegét viszont úgy kell megemelni, hogy a munkál-
tató is elbírja, ne elbocsátások árán tudja kifi zetni. 7.»

Eltűnnek a különbségek. A folyamatos minimálbér-emelés miatt egyre többen a kormány által garantált legkisebb összeget viszik haza

Véget ért az utcai
„álarcosbál”
Szombattól csökkent a korona-
vírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások szigora: már nem 
kell a nyílt utcán maszkot visel-
ni, csak zsúfolt helyszíneken, 
eltörölték az éjszakai kijárási 
tilalmat, és a sportrendezvények-
re is bemehetnek nézők, de csak 
a helyszín befogadóképességé-
nek 25 százalékát tölthetik meg. 
Ugyanakkor csak a beoltottak 
és a negatív tesztet felmutatók 
mehetne be.  5.»

Identitásőrző magyar 
cserkészmozgalom
Fennállásának 30 éves évfor-
dulóját ünnepelte szombaton 
a Romániai Magyar Cserkészszö-
vetség Gyergyószárhegyen. Az 
emlékműavatással egybekötött 
eseményen a szövetség Szent 
György-kitüntetéssel jutalmazta 
Potápi Árpád Jánost, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikai 
államtitkárát, valamint Szatmári 
Szilárd csíkszeredai lelkipász-
tort. 3.»

Római kori emlékek
Sztánán
Római falmaradványok, faragott 
kövek is előkerültek a sztánai 
református templom szentélyé ből, 
így kiderült, hogy jóval régebbi 
az istenháza, mint eddig hitték. 
A Szilágy megyei településen 
most ért véget a régészeti feltárás. 
A továbbiakban a belső munkála-
tok következnek. 4.»

Tízezrek élhetik meg
a pünkösdi búcsút
A gyulafehérvári római katolikus 
érsekség közzétette a szomba-
ton tartandó csíksomlyói búcsú 
egyházmegyékre és főesperesi 
kerületekre bontott részvételi ke-
retszámait. A szervezők közölték 
ugyanakkor a pünkösdi zarán-
doklatra vonatkozó járványügyi 
szabályokat is.  2.»

 » „A minimálbér 
szintjét elméleti-
leg a végtelensé-
gig lehet emelni, 
de ezt a növelt 
bért valakinek ki is 
kell majd fi zetnie” 
– mondja Miklós 
Zoltán közgaz-
dász, képviselő.
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A jövőnek újították
fel a szentgyörgyi
vártemplomot 3.»

Árpád-kori temetőt
találtak Nagyváradon 4.»

Sötét jövőképet vetít előre a váradi
intézmények összevonása  9.»
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