
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Klasszikusok a 
Szigligeti új évadjában

Koncertdömping 
a partiumi napokon

A Szigligeti Színház munka-
társai tizennyolc bemutatóval, 
köztük két ősbemutatóval, há-
rom fesztivállal várják a közön-
séget az új évadban.

Különböző műfajt képviselő ze-
nekarokkal várják az érdeklő-
dőket augusztus 20–26. kö-
zött Szatmárnémetiben, a 17. 
Partiumi Magyar Napokon.10. 20.

A természetvédelmi terü-
leteket, a védett fajok élő-
helyeit féltik a Hargita me-
gyei zöldek, miután a kor-
mány sürgősségi kor-
mányrendelettel módosí-
totta az óvott övezetek ke-
zeléséről szóló szabályo-
zást. A természetvédők és 
a Natura 2000-es terüle-
teket kezelő civil szerve-
zetek attól tartanak, hogy 
az állam nem lesz megfelelő gondnoka a területeknek. A környezetvédők csütör-
tökön közös sajtótájékoztatón panaszkodtak.  A változtatások következménye a 
leghamarabb a Szent Anna-tónál lesz megtapasztalható Hargita megyében.

Színes, változatos kulturális prog-
ramokkal várja idén is az immár 6. 
alkalommal megrendezendő Vá-
sárhelyi Forgatag a marosvásár-
helyieket, környékbelieket vagy a 
távolról érkezőket – hívta fel a fi-
gyelmet csütörtökön Portik Vil-
mos társfőszervező, aki arról is be-
szélt, hogy folyamatosan figyelik 
a várható időjárást, és amennyi-
ben az a szabadtéri programoknak 
nem kedvez, fedett helyszínre köl-
töznek. Az eddigiekhez képest idén 
gazdálkodhat a legnagyobb költ-
ségvetésből a Forgatag. 

Gazdag kulturális kínálat a Forgatagon Féltik a civil szervezetek a védett területeket 

Szakértők szerint nem lehet parancsszóra törté-

nő fizetésemeléssel orvosolni a Romániára nehe-

zedő munkaerőhiányt, a béremeléssel párhuzamo-

san kell haladjon a technológiai fejlesztés és a ha-

tékonyság növelése. Hivatalos becslés szerint leg-

alább egymillió ember hiányzik a hazai munkaerő-

piacról, emiatt nagyon sok cégvezető keres mun-

katársakat, mások pedig azon iparkodnak, hogy a 

meglévőket megtartsák. Lapunk gazdasági szak-

emberek és külföldön dolgozó erdélyi munkaválla-

lókat kérdezett a jelenség okairól, továbbá a lehet-

séges megoldásról.

Munkaerőhiány: nem elég a több bér

3.

Foghíjas terep. Számos romániai építkezési vállalkozás akár harminc szakképzett kőművesnek is tudna állandó jelleggel munkát biztosítani

Hazajött tüntetni 
a román diaszpóra
A nyári szabadságuk idején külföld-
ről hazatérő román vendégmunká sok 
nagyszabású tüntetésre készülnek 
pénteken a bukaresti kormánypalota 
előtti Győzelem (Victoriei) téren a ha-
talmon lévő Szociáldemokrata Párt, 
Liviu Dragnea pártelnök és Viorica 
Dăncilă miniszterelnök ellen. A diasz-
póra egyúttal szolidaritást vállal a Ro-
mániában másfél éve kezdődött kor-
rupcióellenes megmozdulásokkal. A 
csendőrség óva int a provokációktól.

Szárnyal a kolozsvári 
ingatlanpiac
Harminc százalékos bővülést produ-
kált tavaly az ingatlanpiac Kolozsvá-
ron, ahol mintegy 600 millió euró ér-
tékben cseréltek gazdát a telkek és a 
lakások. Egy friss kutatás szerint a kin-
cses városban ingatlanba fektetők har-
mada más megyéből származik. Az 
árak tekintetében a Monostori úton 
adták el 2017-ben a legnagyobb ösz-
szegért (összesen 24 millió euró érték-
ben), valamint a legtöbb ingatlant, ösz-
szesen 327-et.

Színházi invázió 
erdélyi városokban
Kibővült programkínálattal, új útvo-
nalon, de a kezdeti irányelvekkel szer-
vezi meg augusztus 11–23. között a 
3. KaravanActfesztivált a kolozsvári 
Shoshin Színházi Egyesület. Az idei út-
vonal Nagyváradot, Szatmárnémetit 
és Kolozsvárt foglalja magában. Köllő 
Csongor, az utazó színházi rendezvény 
főszervezője, az egyesület vezető-
je a változásokról, a társulatok közöt-
ti együttműködésről, a tudatos kihívá-
sokról beszélt a Krónikának.

Minimálbért keres 
a dolgozók közel fele
A teljes munkaidőben alkalmazott 
több mint ötmillió munkavállaló közel 
40 százaléka minimálbérért dolgozik 
Romániában – derül ki a Piarom nem-
rég közzétett munkaerőpiaci felméré-
séből. Sokan kamionsofőrként kere-
sik a kenyerüket, Hargita és Maros me-
gyében pedig kereskedelmi dolgozó-
ként vagy elárusítóként dolgoznak a 
legtöbben. A fejenkénti 7200 eurós évi 
átlagfizetéssel Románia kizárólag Bul-
gáriát előzi meg az EU-ban.

Szakemberek szerint a humánerőforrással történő foglalkozás is pótolhatja a hatalmas űrt
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