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NEM FENYEGETI A TÍZ ÉVVEL EZELŐTTIHEZ HASONLÓ VÁLSÁG AZ INGATLANPIACOT

Munkaerőhiány hátráltatja 
az építőipar lendületét

Megtorpanni látszik a romániai ingatlanpiac, ám aggodalomra semmi ok, 
nincsenek válságra utaló jelek a Krónikának nyilatkozó ingatlanszakértő 
szerint, akit azt követően kérdeztünk, hogy piaci elemzők vészharangot 
kongattak, mondván, a jelenlegi forgatókönyv kezd vészesen hasonlítani a 
tíz évvel ezelőttihez. Gondot okoz viszont, hogy munkaerőhiány hátráltatja 
az építőipart, és elemzők szerint korántsem biztos, hogy siker övezi a most 
bevezetett 3000 lejes ágazati minimálbért. 7.»

Alig akad munkaerő. 3000 lejes minimálbérrel próbálnak motiválni, de a szakértők szerint nem biztos, hogy elég lesz

Folytatja az MPP
és az RMDSZ
Folytatja négy éve kötött együtt-
működését a Magyar Polgári Párt 
(MPP) és az RMDSZ – derült ki a 
két alakulat vezetőinek csütörtöki 
gyergyószentmiklósi találkozója 
után. Még nem dőlt el, együtt 
vagy külön indul-e a két szerve-
zet a jövő évi európai parlamenti 
választáson.  3.»

Magyarországra tart
Gábor Áron ágyúja
Az 1848–49-es forradalom 160. 
évfordulóján Magyarországon is 
bemutatnák a sepsiszentgyörgyi 
múzeum legértékesebb tárgya-
it – mondta Vargha Mihály, a 
felújítás előtt álló közgyűjtemény 
igazgatója, aki kiértékelte az 
intézmény elmúlt évét. 9.»

Magabiztos magyar
és román továbblépés
Magyarország két, Románia négy 
pontot vitt magával a francia-
országi női kézilabda-Euró-
pa-bajnokság pénteken kezdődő 
középdöntőjébe, ahol a két rivális 
szerdán csap össze. Mindkét válo-
gatott bravúros sikert jegyzett leg-
utóbb: a magyarok a spanyolokat 
verték 6 góllal, a románok pedig a 
címvédő norvégokat múlták felül 
8 találattal.   11.»

Karácsonyi álom
a bécsi vásárban 
Az év ezen időszakában Bécs 
népszerű turisztikai látványossá-
gai újabb helyszínekkel bővülnek. 
Az osztrák főváros nagyobb terei 
karácsonyi vásárokká alakulnak 
át, és ünnepi fényben díszeleg-
nek a belváros utcái is. Az évente 
turisták százezrei által felkeresett 
egyik leghíresebb karácsonyi 
vásár a Rathausplatzon található 
Bécsi Karácsonyi Álom. 12.»

 » A legfrissebb 
statisztikák sze-
rint országos vi-
 szonylatban drasz-
tikusan, 30 száza-
lékkal visszaestek 
idén augusztus-
ban és szeptem-
berben a lakásér-
tékesítések.
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Nem garasoskodtak
a centenárium évében  2.»

Zuhanórepülésben a szocdemek, két
év PSD-kormányzás mérlege       MA
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