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MÉG KÉT HÓNAP ÁLL A FOGYASZTÓK RENDELKEZÉSÉRE A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE

Sokakat nem „villanyozott
fel” az árliberalizáció

Nem annyira aggasztó a lakossági érdeklődés a szabadpiaci villanyá-
ram-szolgáltatási szerződéskötés iránt, mint ahogy azt Virgil Popescu ener-
getikai miniszter lefesti – vallja az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) adataira hivatkozva az intézmény alelnöke. Nagy-Bege Zoltán a 
Krónika megkeresésére leszögezte, a lakossági fogyasztók 42 százaléka már 
megkötötte az új szerződést. Jelezte egyúttal, ezentúl is ellenőrzik a szol-
gáltatókat, hogy megfelelően tájékoztatják-e a polgárokat az energiapiaci 
árliberalizációról. 6.»

Sorban állás nélkül is megy. Online is megköthető a szerződés az előnyösebb díjszabású villanyáram-szolgáltatók valamelyikével

Egységes váradi
múzeum hálózat
A Bihar Megyei Tanácshoz tartozó 
Körösvidéki Múzeum fennhatósága 
alá kerülnek a nagyváradi önkor-
mányzat által pár évvel ezelőtt 
létrehozott közgyűjtemények: a 
vármúzeum, a szecessziós múzeum 
és a szabadkőműves múzeum. A fe-
lek költségcsökkentést remélnek az 
összevonástól, és további bővítést 
is terveznek.  4.»

Gyerekcipőben
az utánkövetés
A koronavírus okozta szövőd-
mények kezelésére vonatkozó 
szakmai protokollt fogadott el 
az egészségügyi minisztérium. A 
szabályozás még korántsem teljes, 
ugyanakkor fi nanszírozás sincs 
még hozzárendelve az egészség-
ügyi törvényhez, de a rendelet 
által az egészségügyi rendszer 
már elismeri, hogy a Covid–19 
megbetegedésnek vannak olyan 
szövődményei, amelyek kezelést, 
utánkövetést igényelnek. Az álta-
lunk megkérdezett egészségügyi 
szakpolitikusok szerint nagyon fon-
tos, hogy tiszta képet lehessen látni 
a Covid-utóhatásokról.  15.»

Mi fán terem az
erdélyi magyar fi lm?
A magyar fi lm napja alkalmából 
azt járják körül a szakemberek 
a Sapientia EMTE kolozsvári 
fi lmszakán, hogy létezik-e, és 
egyáltalán mi fán terem az erdélyi 
magyar fi lm. Virginás Andrea, a 
szakon oktató egyetemi docens, 
kutatásvezető a Krónikának kifej-
tette: voltak és vannak is magyar, 
román fi lmek, esetenként európai 
koprodukciók, amik Erdélyben ké-
szülnek, fi lmeseket is képeznek a 
kincses városban, azonban hiány-
pótló lenne egy regionális, erdélyi 
fi lmkészítő központ. 17.»

 » A márciusig 
új szerződést 
megkötő mint-
egy 800 ezer 
fogyasztó közül 
viszonylag keve-
sen választottak 
új szolgáltatót.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Felújításra vár a kolozsvári
Fellegvár  3.»

Különböző módszerekkel
növelnék az oltási hajlandóságot

5.»
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Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk

az ortodox húsvéti munkaszüneti
nap miatt május 4-én,
kedden jelenik meg.
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