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A POLGÁROKNAK NEM SZIMPATIKUS, A BIZTOSÍTÓKNAK KOLONC A KÖTVÉNY

Vonzóbbá tennék
a kötelező lakásbiztosítást

Újra kell gondolni a kötelező lakásbiztosítások rendszerét a Krónikának nyilat-
kozó szakemberek szerint, miután jelen pillanatban nem vonzó a kötvény. Egy, 
az 1977. március 4-ei bukaresti földrengés 44. évfordulójára készült közvéle-
mény-kutatás eredményei szerint a lakások alig 20 százaléka van bebiztosítva. 
Eközben számonkérés sincs. A Pénzügyi Felügyeleti Hatóságnál napirenden van 
a téma, már zajlanak is az egyeztetések a Katasztrófák Elleni Biztosítási Csoport-
tal (PAID) a termék átalakításáról, vonzóbbá tételéről, ám egyelőre konkrétumo-
kat még nem szögeztek le. Cseke Attila fejlesztési miniszter az évforduló apropó-
ján bejelentette, az általa vezetett tárca többéves, 1 milliárd lejes költségvetést 
rendel a legveszélyeztetettebb épületek földrengésbiztossá tételéhez. 15.»

A tűzeset gyakoribb, de az ellen nem véd. A kötelező lakásbiztosítás kizárólag földrengés, árvíz és földcsuszamlás esetén téríti meg a kárt

Kolozs: letette esküjét
a magyar prefektus
Ellenséges hangulatban kezdi 
meg prefektusi tevékenységét 
Kolozs megyében az RMDSZ által 
jelölt Tasnádi István Szilárd, 
akit csütörtök délután iktattak 
be tisztségébe. Emil Boc polgár-
mester úgy érzi, megalázták az 
RMDSZ-es kormánymegbízott 
kinevezésével, akitől a román 
szimbólumok tiszteletben tartá-
sát várja.  2.»

Negatív rekord a
halálozások számában
Abszolút negatív rekordot jelent 
Románia rendszerváltás utáni 
történetében a 2020-as halálozási 
adatok magas száma az Erdélystat 
legújabb demográfi ai elemzése 
szerint. Barna Gergő szociológus 
a Krónikának elmondta: ez a jár-
ványhoz köthető, de csak kis rész-
ben magyarázza a Covid–19-be-
tegség. 4.»

Enyhébb lehet
a harmadik hullám?
Bár éppen a koronavírus-járvány 
harmadik hullámának kezdődő, 
felívelő szakaszában vagyunk, 
egyes szakértők derűlátóak azt 
illetően, mikorra fordul jobbra 
a helyzet. A Román Epidemio-
lógiai Társaság elnöke szerint 
már idén nyáron érezhetően 
javulnak majd a körülmények. 
Az esetszám egyébként tegnap 
az előző napi szintjén maradt. 
Magyarországon viszont nagyot 
ugrott, ezért többhetes lezáráso-
kat jelentettek be.  5.»

Nyáron „újjászületik”
a legendás rockopera
Kizárólag erdélyi szereplőkkel 
mutatják be az István, a király 
rockoperát a tervek szerint 
augusztus 20-án a sepsiszent-
györgyi Sepsi Arénában. A szé-
kelyföldi nagyprodukcióban az 
alaprockzenekarhoz csatlakozik 
egy 35 tagú szimfonikus zenekar, 
egy 150 tagú kórus és egy 60 
tagú tánckar, továbbá számtalan 
statiszta.  20.»

 » Egyre töb-
ben biztosítják 
be a lakásukat, 
viszont a köte-
lező kötvényt 
senki nem akarja 
megvásárolni.
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Kisparcellák éltetik a szilágysági
mezőgazdasági nagyüzemeket 17.»
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