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MÁR JÚLIUSTÓL MAGASABB LESZ A FOGYASZTÓK VILLANY- ÉS GÁZSZÁMLÁJA

Még jobban drágul az energia, 
ha nem kötünk szerződést

A földgáz mintegy 20, míg a villamos energia 1–7 százalékos drágulására számít-
hat a lakosság július elsejétől. Ráadásul a villamos energia esetében még fájóbb 
lesz az áremelkedés azok számára, akik nem kötöttek szabadpiaci szerződést, 
mert a legtöbb szolgáltató július 1. után már nem biztosítja a cégtől függően 10–
20 százalékos kedvezményt az egyetemes szolgáltatási árra, amit a szabadpiaci 
szerződés elmaradása esetén számláznak. Nagy-Bege Zoltán, az Országos Ener-
giaár-szabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke a Krónika megkeresésére elmondta, 
még mindig vannak kedvező ajánlatok a piacon, érdemes megkötni a szerződést 
minél hosszabb időre, mert így a január 1-jei áremelkedést is ki lehet védeni. 6.»

Régiótól, szolgáltatótól függően 1–7 százalékos áramár-emelkedés ígérkezik, ami a kedvezmény megszűntével még magasabb számlát jelent

Visszaállt a rend 
a határon
Mindkét irányba feloldották a 
karanténkötelezettséget Magyar-
ország és Románia között. Eköz-
ben az anyaország felajánlotta a 
szomszédos országoknak, 
hogy júliustól a közös határok 
mentén élők is felvehetik a 
koronavírus elleni védőoltást 
Magyarországon.  2.»

Megfontolandó 
a harmadik dózis
Szakemberek szerint bizonyos 
idő elteltével meg kell fontolni 
a koronavírus ellen kifejlesztett 
vakcina harmadik dózisának a 
beadását a kockázati csopor-
tokba tartozók esetében, illetve 
akiknek néhány hónap elteltével 
már nincs kimutatható antitest 
a szervezetükben. Fejér Szilárd 
kutató lapunknak elmondta, 
több antitestet termel mindazok-
nak a szervezete, akik a vakcina 
beadása előtt már átestek a 
betegségen.  4.»

Cîțu körüljárná 
a „medvetémát”
Alapos vizsgálat, a helyzet 
felmérése szükséges a veszélyes 
medvék 24 órán belüli kilövését 
lehetővé tevő tervezet elfogadása 
előtt, így szerinte semmiképp sem 
lesz elhamarkodott a döntés – je-
lentette ki Florin Cîțu kormányfő. 
Kelemen Hunor kormányfőhelyet-
tes szerint az emberi élet megvé-
dése a prioritás.  9.»

Eladó a kékesi 
Wesselényi-kastély
Eladó a Wesselényi család 
egykori kékesi vadászkastélya. 
A műemlék tulajdonosa már 
karácsonykor túladott volna 
a Beszterce-Naszód megyei 
kúrián, amelyet akkor akár egy 
kolozsvári tömbházlakásra is 
elcserélte volna. Most a helyi 
sajtóban közzétett reklámcikk-
ben hirdeti az ingatlant.  7.»

 » A szolgál-
tatók az elmúlt 
időszakban 
kiközölték az új 
díjszabásokat 
azoknak, akik 
még nem álltak 
át a szabadpi-
acra.
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Évszázadokra tervez 
a nagyenyedi magyarság  3.»

Aberráns kémvád a leendő magyar
ombudsman ellen  5.»
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Fény, árnyék, ellentét
fényképészszemmel 1., 3.
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