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Nem lesz könnyű kifehéríteni
a háztartási munkát

A munkaerő-elhelyező ügynökségtől igényelt utalványokkal lehetne kifi zet-
ni a bébiszittert vagy a bejárónőt, amennyiben életbe lép a román kormány 
elképzelése. A jogszabályjavaslattal tulajdonképpen kifehérítenék a ház-
tartási munkát, aminek a legnagyobb előnye, hogy a magánszemélyeknél 
alkalmi munkákat végzőknek is lenne egészségbiztosításuk, sőt nyugdíjuk. 
A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint a háztartási munka szabályozásá-
val tulajdonképpen egy jogszabályi űrt rendezne a kormány, viszont kérdés, 
hogy a romániai társadalom megérett-e erre, hiszen a magánháztartások-
ban zajló munka általában zárt ajtók mögött zajlik, erős a kísértés, hogy 
elkerüljék a bejelentést, az adózást.  6.»

Bejön az elképzelés? Egészségbiztosítása és nyugdíja is lehetne az értékjeggyel fi zetett bejárónőnek

Jön a járvány
negyedik hulláma
A delta variáns gyors terjedésé-
vel egyre több új koronavírusos 
esetet azonosítanak világszerte, és 
előbb-utóbb Romániát is utoléri 
a jelenség. Fejér Szilárd vegyész, 
kutató szerint az alacsony átoltott-
ság miatt a negyedik hullám súlyos 
lehet az országban, a nyári utazá-
sok miatt sokan hurcolhatják be 
külföldről, ezért várhatóan széles 
körben elterjed.  2.»

Szabadlábra
helyezték Dragneát
Immár szabad ember Liviu Drag-
nea, a PSD korábbi elnöke, miután 
a Giurgiu megyei törvényszék 
csütörtökön a feltételes szabadláb-
ra helyezéséről döntött. Dragneát 
– aki a börtönből távozva politikai 
fogolynak nevezte magát – 2019. 
május 27-én ítélték 3 és fél év sza-
badságvesztésre hivatali visszaélés-
re való felbujtás miatt.  5.»

Trianon-kislexikon
diákoknak
Közel 900 szócikkével segít eliga-
zodni az 1920-as békediktátumot 
övező történések, jelenségek 
útvesztőjében a nemrég napvilágot 
látott Trianon-kislexikon, amelynek 
Molnár Zsolt budapesti történelem-
tanár, mesterpedagógus a szerzője. 
A kötet összeállításának céljáról, 
mikéntjéről Molnár Zsoltot kérdez-
tük . A lexikon a tervek szerint eljut 
minden magyar tanítási nyelvű 
iskolába, így az összes határon túli 
magyar tanintézetbe is.  15.»

Összekovácsolódás
a kohótüzek fényénél
Krassó-Szörény megyében a 
legutóbbi népszámlálási adatok 
szerint csak a lakosság két száza-
léka vallotta magát magyarnak. 
Bár kevesen vannak, a magyar 
közösség sok településen aktív és 
összetartó. Kun Lászlót, a resicabá-
nyai Platanus Egyesület egyesület 
vezetőjét, az RMDSZ helyi szerve-
zetének ideiglenesen kinevezett 
elnökét faggattuk rendezvényeik-
ről, szórványlétről.  17.»

 » „Kormány-
zati marketing 
szempontjából 
ez egy jó PR-fo-
gás, viszont a 
romániai társa-
dalom nem érett 
meg arra, hogy 
ezt a gyakorlat-
ban alkalmaz-
zák” – tartja 
Szabó Árpád 
közgazdász.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Kovács István unitárius püspök:
tévedés a vallásos irányzatok
erőszakos exportja  4.»

A cannes-i filmfesztiválon kis 
időre elfeledhetjük a járványt  20.»
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