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SZAKEMBEREK SZERINT NEM HOZ DRÁGÍTÁST A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Új otthon: több lehetőség 
a lakásvásárlóknak

A koronavírus-járvánnyal karöltve érkező gazdasági válság ellenére sem indul-
tak csökkenésnek a lakásárak az erdélyi városokban, és továbbra is stagnálásra 
számíthatunk a Krónikának nyilatkozó szakemberek szerint, akik úgy látják, 
hogy a kormány által most elfogadott Új otthon program nem fog dráguláshoz 
vezetni. Lapunk azt követően kereste erdélyi ingatlanügynökségek képviselőit, 
hogy hamarosan életbe lép a bukaresti kormány által a múlt héten elfogadott Új 
otthon program, ami lényeges változásokat vezet be elődjéhez viszonyítva. Ezt 
sokan kitámadták, mondván, hogy a küszöb 140 000 euróra történő emelése mi-
att hirtelen és drasztikusan megdrágulhatnak a lakások, ugyanakkor nő a lakos-
ság eladósodottságának a kockázata is.  7.»

Nem indultak esésnek az árak. Továbbra is Kolozsvár a legdrágább: egy párnak 12 évet kell dolgoznia ahhoz, hogy saját lakást vehessen

Románok ünnepeltek
Sepsiszentgyörgyön
Kevesebb mint negyvenen 
gyűltek össze tegnap Sepsiszent-
györgyön, hogy megünnepeljék 
a román himnusz napját. Mihai 
Tîrnoveanu, a Nemzet Útja Egye-
sület elnöke beszédet is tartott, 
melynek minden mondata a him-
nusz első szavaival kezdődött. 
„Ébredj, román, ha a hazádban 
nem lehetsz úr, ha a temetőkben 
ledöntik a hőseid keresztjeit, 
vagy ha a vezetőid elárulnak” – 
sorolta.  2.»

A szabály egyszerű,
a helyzet bonyolult
Leegyszerűsíti a munkaadó és a 
hatóságok életét az, hogy ettől a 
héttől kezdődően kizárólag elekt-
ronikusan vezethető a napszámo-
sok nyilvántartása. Ám – első-
sorban a mezőgazdaságban – a 
járványhelyzet kihívások elé állít-
ja azokat, akik idénymunkásokat 
alkalmaznak, még nem tudják, 
miként oldják meg az elszálláso-
lást és étkeztetést.  6.»

Tanácselnökként
folytatná Florea?
Bár hivatalos bejelentés nem tör-
tént, egy román újságban megje-
lent választási plakátból kiderül, 
hogy Dorin Florea, Marosvásár-
hely polgármestere megyei taná-
cselnökként folytatná karrierjét, 
és személyes tanácsadója, Claudiu 
Maior pályázza meg a városvezetői 
széket a választásokon.  2.»

Kötetben vers és
rajz kölcsönhatása
Darázsolás – ez a neve László No-
émi költő és Kürti Andrea grafi kus-
művész, illusztrátor legújabb pro-
jektjének, amelyet az alkotópáros 
több közös kötetét megjelentető 
csíkszeredai Gutenberg Kiadó kez-
deményezett. A kiadó honlapján 
hetente jelenik meg egy-egy újabb 
rajz-vers páros: egyik héten László 
Noémi ír verset Kürti Andrea rajzá-
hoz, másik héten a grafi kus rajzol 
a költő verséhez, míg a versekből 
és rajzokból kötet születik. Az 
alkotókat kérdeztük.  9.»

 » Aki nem vá-
gyik 70 000 eu-
rósnál drágább 
lakásra vagy 
nagyobb hitelre, 
annak mindösz-
sze 5 százalékos 
előleget kell 
felmutatnia. 
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