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NŐTT AZ ÁTLAGBÉR, DE SOKAN KEVESEBBET ENGEDHETNEK MEG MAGUKNAK

Folytatódhat a drágulás, 
romlik a vásárlóerő

Nem szolgálnak jó hírekkel a gazdasági elemzők azok számára, akik az 
elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy bevásárlásról bevásárlásra több 
pénzt kell lepengetniük egy nagyjából azonos tartalmú kosárért, a helyzet 
ugyanis várhatóan tovább romlik. És hiába irányította rá a fi gyelmet minap 
egy Facebook-bejegyzésben Florin Cîţu miniszterelnök, hogy az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) és a Román Nemzeti Bank (BNR) adatai alapján a 
havi átlagbér idén „sokkal gyorsabban” emelkedett, mint az infl áció mérté-
ke, ha ezt az emberek többsége nem így érzi. A miértekről gazdasági elem-
zőkkel beszélgettünk. 6.»

A közlekedés is egyre drágább. Közel 30 százalékkal emelkedett az üzemanyagok ára Romániában az elmúlt év leforgása alatt

„Etnikai terrorizmust”
emlegetnek Tanasáék
„Etnikai terrorizmust” emleget 
Dan Tanasă és szélsőséges pártja, 
a Szövetség a Románok Egye-
süléséért (AUR) a székelyföldi 
terrorperben elítélt vármegyések 
szabadon bocsátása kapcsán. A 
magyarellenes feljelentéseiről elhí-
resült blogger-politikus azt állítja, 
hogy elmagyarosítják a székelyföl-
di románokat.  2.»

Kevesebbet ér
a fi atalok segélye
Majdnem húsz éve változatlan 
a munkanélküli-segély összegé-
nek megállapításához használt 
szociális referenciamutató értéke, 
így drasztikusan lecsökkent a 
segély reálértéke az elmúlt két 
évtized alatt. Részben ez az oka 
annak is, hogy egyre kevésbé éri 
meg a tanulmányaikat frissen 
befejező végzősöknek igényelni a 
munkanélküli-segélyt – még arra 
az átmeneti időszakra sem, amíg 
elhelyezkednek a munkaerőpia-
con.  7.»

Írógenerációk
a Látó táborában
A Fiatal Írók Szövetségével 
közösen szervezte meg ötödik 
írótáborát a Látó szépirodalmi 
folyóirat. A vasárnap zárult 
eseményt a Marosvásárhelyhez 
közeli Nyárádszentmártonban 
tartották, a lap holdudvarába 
tartozó írók, költők, valamint az 
egészen fi atal tollforgatók is jelen 
voltak.  8.»

Középkori lovagok,
dámák Segesváron
A középkori ünnepnapokat idézi 
meg a hétvégén a segesvári közép-
kori fesztivál. A tavaly a koronaví-
rus-járvány miatt elmaradt, 
hu szonhetedízben megrendezen-
dő esemény a korábbi évekhez 
hasonlóan a középkor témáját 
járja körül: korabeli felvonulás, 
lovagi játékok, vásári mutatványo-
sok, színházi elő adások, koncertek 
várják a Ma ros megyei városba 
látogatókat.  12.»

 » A szakem-
berek szerint a 
kiadások lefara-
gása mellett adó- 
és illetékeme-
lések várhatók, 
amelyek miatt 
tovább csökken-
het a vásárlóerő.
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„Újratanítják” a magyar nyelvet a
marosvásárhelyi városházának  3.»

Pintér Zsolt: „Nekünk folyamatosan
kampányban kell lenni”  4.»

Tesztelésre kötelezhetik
a beoltatlan pedagógusokat

5.»
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