
Kifütyült magyar 
győzelem
Magyarország labdarúgó-
válogatottja kifütyült győze-
lemmel zárta a vb-selejtező-
ket. A Nemzetek Ligájában 
Romániával együtt kiemelt 
lesz a C osztályban.

Átadták kedd délután a Ko-
lozsvári Városszépítő Egy-
let által meghirdetett Virá-
gos Kolozsvár elnevezésű 
pályázat jutalmait és kü-
löndíjait.
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Hét napon keresz-
tül összesen 100 al-
kotást, a leginnova-
tívabb technikákkal 
készült dokumen-
tumfilmeket, a vi-
lág 30 országából 
érkezett produkci-
ókat tekinthet meg 
a közönség az ok-
tóber 16. és 22. kö-
zött tartandó nagy-
szebeni Astra filmfesztiválon. A 24. alkalommal szervezendő szemléről, 
amelynek mottója a valóság és virtuális valóság kapcsolatára utal, Kató 
Csilla művészeti igazgató beszélt a Krónikának.

A spanyol kormány hivatalo-
san felszólítja a katalán kor-
mányt: tisztázza, hogy ki-
nyilvánította-e Katalónia 
függetlenségét – jelentet-
te be Mariano Rajoy spanyol 
miniszterelnök kormánya 
szerdai rendkívüli ülése után 
Madridban, amelyen érté-
kelték a katalán elnök ked-
di függetlenségi nyilatkoza-
tát. Carles Puigdemont ka-
talán elnök ugyanis kedden este ugyan aláírta a függetlenségi nyilatkoza-
tot, de közölte: annak kihirdetését a Madriddal folytatandó párbeszéd ér-
dekében elhalasztja.

Felfüggesztett katalán függetlenség Létezésünk a dokumentumfilmek tükrében

Összetett kérdés a kötelező lakásbiztosítás ügye, 

de az biztos, hogy a rendszer jelenlegi formájában 

nem működik, ennek elsődleges oka, hogy sen-

ki nem érdekelt ebben – vélekedett a Krónikának 

Biró Albin, a biztosítási piacért is felelős Pénzügyi 

Felügyelet (ASF) tagja. A szakembert annak nyo-

mán kerestük meg, hogy az ASF hamarosan vég-

legesíti, és a parlament elé terjeszti a kötelező la-

kásbiztosítási rendszer módosítását célzó tör-

vénytervezetet. Biró szerint az intézkedés ugyan 

növelheti a biztosított ingatlanok számát, viszont a 

biztosítótársaságokat lehetetlen helyzetbe hozza. 

Bizonytalan biztosítási jövő
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Nem működik a rendszer. Az országban nyilvántartott ingatlanoknak alig 20 százaléka van biztosítva

Megugrott
az infláció
Már a szeptemberi inflációs rá-
tán meglátszott, hogy a Tudose-
kormány emelte az üzemanya-
gok jövedéki adóját: a pénzhígu-
lás éves szintű üteme 1,8 száza-
lék volt az előző havi 1,1 százalék-
hoz képest, havi szinten pedig 0,5 
százalékon állt – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) 
által nyilvánosságra hozott adat-
sorokból. Legutóbb 2013 végén 
volt magasabb az infláció. 

Korlátozzák az 
ingyenvonatozást
Kifogásolják az országos diák- 
és hallgatói szervezetek, hogy 
a kormány a 2017/2018-as tan-
évtől nem biztosítja az ingyenes 
vonatozás lehetőségét a 26 év-
nél idősebb egyetemisták szá-
mára. „Minden csoda három na-
pig tart, az értékes dolgok egy 
életen át tartanak, egy popu-
lista ígéret pedig egy évig tart 
ki” – fogalmaznak a szervezet 
vezetői.

Az is baj, ha 
rekordtermés van
Nem tudnak felhőtlenül örül-
ni a székelyföldi termelők a sok-
éves rekordnak számító krumpli-
termésnek: a bőséges termésho-
zam és az import miatt a krump-
li ára egyelőre nevetségesen ala-
csony. Eközben az almatermés a 
vártnál 60-70 százalékkal gyen-
gébb Maros megyében a virág-
záskor beállt tavaszi fagy mi-
att – adta hírül a mezőgazdasági 
igazgatóság.

Nem maradhat 
a Községháza felirat
Csíkrákoson el kell távolítani a 
Községháza feliratot a polgár-
mesteri hivatalnak otthont adó 
épületről – a Hargita megyei tör-
vényszék elsőfokú ítéletét nem-
rég a marosvásárhelyi ítélőtáb-
la is megerősítette. A Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesü-
let (ADEC) még 2015-ben indított 
pert a Községháza felirat eltávolí-
tásáért a csíkrákosi polgármeste-
ri hivatal épületéről.

Nem tartja szerencsésnek a szakember a kötelező kötvények bővítését
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Virágba öltöztették 
a „betondzsungelt”
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