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„Megeszi” a lakosság pénzét 
a felpörgött infl áció

Gyakorlatilag megeszi a pénzünket az infl áció: a 8 százalékhoz közelítő 
pénzromlás miatt a romániai reálbér ma már kevesebbet ér, mint a tavaly 
ilyenkor, és a banki letétek után járó kamat is elszáll. Szász Levente kolozs-
vári közgazdász, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gaz-
dálkodástudományi Karának dékánhelyettese a Krónika megkeresésére úgy 
nyilatkozott, arra számít, hogy még lehet további növekedés, ám jövő év 
közepétől elkezdődik a helyreállás. 7.»

Kevesebbet többért. A magas infl áció miatt nem ér már annyit a romániai reálbér, mint tavaly ilyenkor

Vasutasünnep 
Marosvásárhelyen
Három nyugdíjas mozdonyvezető 
kezdeményezésére ünnepre készül 
Marosvásárhely: 150 éve futott be 
az első személyszállító szerelvény 
az akkor még végállomásnak szá-
mító pályaudvarra. Akárcsak más-
fél évszázaddal ezelőtt, szombaton 
délelőtt ismét egy gőzmozdony 
gurul be Vásárhelyre.  2.»

Sok a koraszülött
Romániában
Románia európai szinten az első 
helyen áll a koraszülöttek számát 
tekintve: az országban a konti-
nentális átlaghoz képest 2,4-szer 
több kisbaba jön idő előtt a világ-
ra. Az országban évente 20 ezer 
koraszülöttnek adnak életet, és 
a babák mintegy fele, vagyis 10 
ezer életét veszíti. November 17. a 
koraszülöttek világnapja, amikor 
felhívják a fi gyelmet a koraszülés 
kihívásaira és terheire. 3.»

Koalíciós patthelyzet
Bukarestben
Bár mind a PNL, mind a PSD ve-
zetősége elfogadta, hogy a leendő 
közös kormányban a két párt 
rotációs alapon adja a miniszter-
elnököt, azt is mindketten kikö-
tötték, hogy maguknak követelik 
az első kormányfői mandátumot. 
A PSD emellett továbbra sem 
fogadja el Florin Cîţu PNL-elnököt 
miniszterelnöknek. Ezek után a 
PSD, a PNL és az RMDSZ elnöke 
villámtalálkozót tartott, majd 
lemondták a délutánra tervezett 
kormányalakítási tárgyalásokat. 

5.»

Román színekre 
vált Sidi Péter
Román állampolgár lesz Sidi 
Péter. A Magyarországon két évre 
mindennemű sporttevékenység-
től eltiltott világhírű sportlövő 
tavaly óta a kék-sárga-piros 
válogatott szövetségi edzőjeként 
is dolgozik. 11.»

» „Az utóbbi 
tíz évben nem 
volt ilyen magas 
infl áció, de azt 
megelőzően 
sokkal súlyosabb 
infl ációs válságok 
is voltak Románi-
ában” – mondja 
Szász Levente.
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Polgári engedetlenségre 
is készek Nagyváradon  3.»

Elkezdődött a Szamos-part
rendezése Kolozsváron  4.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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„Gyémántcsiszolás” 
a kézilabda-utánpótlásban 1., 2.




