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SZAKEMBEREK SZERINT MA MÁR NEM GYÁRTANAK TARTÓS GÉPKOCSIKAT

Nem minden roncs, ami régi, 
de a dízelautó nem menő

Helyreállt az új gépkocsik piaca, növekszik az érdeklődés az elektromos 
autók iránt, az európai nagyvárosokban sokan támogatják a belsőégésű 
motorral felszerelt gépkocsik tíz éven belüli betiltását. Romániában azon-
ban még mindig sokan vásárolnak használt gépkocsit, de egyre kevesebben 
dízelt. A lapunk által megszólaltatott szakemberek szerint az újabb gyárt-
mányú gépkocsik minősége műszaki szempontból nem javul, szándékosan 
rövidebb élettartamúra tervezik, hiszen így lehet ösztönözni a vásárlást, a 
pénz forgását, a gazdaság működését. 6.»

 A kutyának sem kell. A kereslet csökkenése oda vezetett, hogy egy év alatt szinte felére esett vissza a használt dízelautók ára

Zavaró üvegfal
Vásár hely főterén
Felborult Marosvásárhely főterének 
építészeti egyensúlya egy új beru-
házás megvalósításával – erősítik 
meg lakosok véleményét szakem-
berek, akik szerint a kommunista 
rendszer sem okozott ekkora 
kárt. A radikális homlokzatcserét 
elvégző vállalkozó csak addig 
tartotta be ígéretét, amíg megkapta 
az engedélyeket. Azzal takarózik, 
hogy az általa megvásárolt ingatlan 
nem műemlék.  2.»

„Mamahotel”: nehéz
feladni a kényelmet
Egy friss európai uniós felmérés-
ből kiderül: a romániai fi atalok 
jelentős hányada, több mint fele 
egy háztartásban él a szüleivel. 
Veres Valér kolozsvári szociológus 
lapunknak kifejtette, míg a fi atal 
tanul, addig a társadalom ma már 
nem tekinti teljes jogú felnőttnek, 
a munkaerőpiacra nehéz bekerül-
ni, a szülőknél való életvitelszerű 
tartózkodás kényelmet jelent az 
ifj úság számára.  4.»

Nem kell túlbecsülni
június 1. jelentőségét
Nem kell túlbecsülni június elseje 
– a kormány által a koronavírus 
miatti korlátozások lazításának nyi-
tányaként megjelölt időpont – je-
lentőségét – fi gyelmeztetett csütör-
tökön Klaus Iohannis államfő. Az 
elnök jelezte: ez egy olyan időpont, 
amelyen a kormány ismerteti a 
lehetséges lazításokkal kapcsolatos 
elemzések eredményét. Eközben 
az adatok szerint tovább csökken a 
járvány intenzitása. 5.»

Szükséges a műveket
értékesítő felület
Vegyes fogadtatásban részesült a 
Krónika által megkeresett erdélyi 
közgyűjtemény-vezetők, képzőmű-
vészek, galériatulajdonosok kö-
rében a felvetés, hogy miért nincs 
erdélyi magyar képzőművészek 
alkotásait összegyűjtő, értékesítő 
online platform. A lapunknak nyi-
latkozó érintettek jónak, hiánypót-
lónak tartják az ötletet. 16.»

 »  A használt 
gépkocsik piacán 
egyértelműen na-
gyobb a kereslet 
a benzines autók 
iránt, sokan pró-
bálnak szabadul-
ni a dízelmotoros 
gépkocsiktól.
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Fordulat az úzvölgyi temetőügyben
vizsgálódik a főügyészség  3.»

Átadták a felújításon átesett
ótordai református templomot  17.»
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