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ROMÁNIA GAZDASÁGA NEM BÍRNA EL SOKKAL NAGYOBB MINIMÁLBÉRT 

Tisztességes megélhetést 
követelnek a szakszervezetek

Kössék a tisztességes megélhetéshez szükséges havi minimális fogyasz-
tói kosárhoz a minimálbér értékét – követeli az Alfa Kartell szakszervezeti 
szövetség. Kijelentésük olyan kontextusban hangzott el, hogy a napokban 
újfent bizonyítást nyert, miszerint Romániában az egyik legalacsonyabb 
a minimálbér összege európai összevetésben. A Krónikának nyilatkozó 
RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint az infl ációnak és a gazdasági növe-
kedésnek kellene visszaköszönnie a minimálbér-emelésben. 6.»

Keveset kínálnak. Romániában a vendéglátóipari dolgozók többsége a nettó 1400 lejnél is kevesebb minimálbért kapja munkaadójától

Innovációs központ
létesült Vásárhelyen
Felavatták tegnap a Miskolczy 
Dezső Oktatásszervező és Egész-
ség-szakpolitikai Innovációs 
Központot, amely a marosvásár-
helyi magyar nyelvű felsőoktatás 
háttérintézményeként működne. A 
létesítményre azért is volt szükség, 
mert az utóbbi években több ízben 
is előfordult, hogy a Marosvásár-
helyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Technológiai Egyetem 
(MOGYTTE) magyar oktatói kiszo-
rultak a saját épületükből.  3.»

Fontos a család, 
a nevelés és a vallás
Egy felmérés szerint a romániai la-
kosság nagy többsége a családot, a 
gyerekeket, a nevelést, a vallást és 
a keresztény értékeket tartja igazán 
fontosnak, az RMDSZ-re voksolók 
pedig majdnem száz százaléka 
konzervatívként határozza meg 
magát. Székely István politológus, 
a szövetség ügyvezető alelnöke úgy 
véli, inkább a kisebbségi helyzetből 
fakad az erdélyi magyarok konzer-
vativizmusa. 4.»

Magyar fi lm nyerte a
TIFF helyi versenyét
A Sapientia egyetem fotó, fi lm és 
média szaka idei végzettjének, 
Farkas Ágnes Annának az alkotása 
nyerte kedden este a kolozsvári 
Transilvania Nemzetközi Filmfesz-
tivál (TIFF) helyi versenyének fődí-
ját. A fi atal rendező a Krónikának 
elmondta, már annak is nagyon 
örült, hogy alkotását beválasztot-
ták a szemle vetítési programjába, 
fi lmjét azért volt nehéz elkészíteni, 
mert nem külső, hanem belső törté-
nésekre összpontosít.   9.»

A jóga békésen 
elvisz önmagunkhoz
A nyugati társadalmakban rendkí-
vül elterjedtek az indiai kultúrából 
átörökített jóga különböző irányza-
tai. Madaras Ágnes oktató szerint 
a jóga népszerűségének kulcsa a 
test-lélek-szellem egységének har-
monizálásában keresendő a mai 
rohanó világban.  8.»

 » „Csak annyi-
val lehet növelni 
a minimálbért, 
amennyit még 
elbírnak a kis- és 
közepes vállalko-
zók” – húzta alá 
Miklós Zoltán. 
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Közösségi felelősségvállalásra
 biztatták a ballagó orvosisokat
  2.»

Milák Kristóf olimpiai 
csúccsal nyert aranyat  11.»
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Időutazás egy falusi tisztaszobában –
Pop Anna a tordátfalvi tájházáról  1., 4.




