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DRÁGÁBB LESZ AZ ENERGIA ANNAK, AKI MÁRCIUS 31-IG NEM KÖT SZERZŐDÉST

Időt adnának a villanyáram-
szolgáltató kiválasztására

A felmerült gondok nyomán március 31-éig meghosszabbíthatja az Orszá-
gos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) azt az időpontot, ameddig a 
lakossági fogyasztók kiválaszthatják a számukra legelőnyösebb árat kínáló 
szolgáltatót a versenypiacon, és szerződést köthetnek a vállalkozással. Az 
erről szóló rendelettervezetet hétfőn bocsátották közvitára, a végső döntés 
pedig január 15-én várható. Nagy-Bege Zoltán, a hatóság alelnöke a Krónika 
megkeresésére elmondta, a jogszabályjavaslat lényege, hogy aki március 
végéig szerződést köt, nem kell az egyetemes szolgáltatási árat fi zetnie, ha-
nem esetében az időközben választott szabadpiaci árat visszamenőleg, már 
január 1-jétől alkalmazzák. 7.»

Nem mindegy, hogy mennyit fi zetünk. Az ANRE alelnöke szerint az egyetemes szolgáltatói árnál minden kereskedő szabadpiaci ára kedvezőbb

Brexit utáni
egészségügyi ellátás
Az Egyesült Királyságba turista-
ként, diákként vagy üzleti célból 
utazó európai uniós állampol-
gárok január elseje után is az 
eddigi feltételek szerint lesznek 
jogosultak egészségügyi ellátásra a 
szigetországban. Ugyanakkor jogo-
sultak maradnak az egészségügyi 
ellátásra azok a nyugdíjas EU-s 
állampolgárok is, akik Nagy-Bri-
tanniába költöznek.  2.»

2020: anyagi gondok, 
magány, félelem
Hogyan érintette a koronavírus-vi-
lágjárvány a romániai lakosságot? 
– többek között ezekre a kérdé-
sekre kereste a választ az elmúlt 
időszakban készített felmérései-
ben a Román Elemző és Stratégiai 
Intézet (IRES). Kiderült, nehéz 
évet tudhatunk magunk mögött, 
ez pedig az emberek lelki és 
egészségi állapota, szociális élete 
mellett a pénztárcáján is meglát-
szik. 6.»

Színpadi költészet az
egykori tömbházban
Bemutatóra készül a marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata. A Radu Afrim 
rendezte Grand Hotel Retromadár 
című előadás premierjét online 
tartják pénteken 19 órától. A 
darab az 1970-es évek Romániáját 
idézi, amikor például a kazetofon 
szenzációszámba ment. 9.»

Bemutatják a híres
kalotaszegi Csipásokat
Egy bánff yhunyadi zenészcsa-
lád, a Vargák (Csipások) zenéje 
kapcsán foglalja össze Kalota-
szeg tipikus román, magyar, 
cigány népzenéjét, táncait Az 
örök Kalotaszeg című előadás. 
A Magyar Állami Népi Együttes 
műsorát online tekinthetik meg 
az érdeklődők pénteken 21 órától 
a Hagyományok Háza szervezé-
sében. 12.»

 » Minden szol-
gáltató legalább 
három lehető-
séget biztosít a 
szerződéskötés-
re: személyes, 
online vagy 
telefonos megol-
dást. 

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Kérik a hagyományos oktatásra
való mihamarabbi visszatérést  3.»

Többségi főszerkesztő a TVR
kisebbségi adásának élén  4.»

Jövő héttől jöhet az oltási kampány
második szakasza  5.»
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