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ENERGIAPIACI VIZSGÁLAT INDUL – AZ ÁLLAM BELEPÓTOLNA A SZÁMLÁKBA

Nem készül maximálni
a kormány az energiaárakat

Nem áll szándékában a bukaresti kormánynak beleszólni az energiaárak 
szabadpiaci alakulásába, viszont azt ígérik, idén télen mindenképp belepó-
tolnak „több millió” háztartási fogyasztó földgáz- és villanyszámlájába. A 
pontos mechanizmuson még dolgoznak, de az állami hatóságok addig is 
elkezdik a szolgáltatók ellenőrzését, hogy fényt derítsenek az esetleges visz-
szaélésekre. A lapcsaládunknak nyilatkozó illetékesek szerint az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) több mint tízezer bejelentést kapott az 
első félévben, de a fogyasztóvédelemnél is megduplázódtak az energiaszol-
gáltató vállalatokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok.

Válságstáb. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt több illetékes intézményvezetővel egyeztetett tegnap Florin Cîţu miniszterelnök

Mégsem Kun Béláé
volt a kolozsvári villa?
Valószínűtlen, hogy a Kun 
Béla-villaként emlegetett, 1,6 
millió euróért megvételre kínált 
kolozsvári ingatlan valóban 
a Magyar Tanácsköztársaság 
vezetőjének lakása lett volna – 
erősítette meg a Krónikának Gaal 
György. A helytörténész szerint a 
házat nézve a kapun kívül semmi 
sem utal az I. világháború előtti 
időkre.  3.»

Védenék az oltottakat
a korlátozásoktól
A kormány egyik legfőbb célja 
az, hogy a koronavírus-járvány 
terjedése miatt bevezetendő 
esetleges korlátozások a lehető 
legkisebb mértékben érintsék 
a beoltottakat, ezért a fertőzési 
ráta növekedésének függvényé-
ben fontolgatják, hogy egyes, 
nem létfontosságú tevékenysége-
ket védettségi igazolványhoz köt-
nek – szögezte le Ioana Mihăilă 
egészségügyi miniszter.  5.»

Fesztivál csak
női rendezőknek
Női rendezők alkotásait vonul-
tatja fel az EVA FilmMakers Fest, 
amelyet szeptember 4. és 10. kö-
zött tartanak háromszéki helyszí-
neken. A szemle, ami ilyenként az 
első Romániában, arra törekszik, 
hogy visszaállítsa az egyensúlyt 
a női és férfi  alkotók között a 
fi lmművészetben, ahol általában 
az a tendencia, hogy a nőket 
színészethez kötik, nem pedig 
rendezéshez.   9.»

Dan Petrescu
visszatért a CFR-hez
Harmadjára tért vissza Dan 
Petrescu a Kolozsvári CFR élvo-
nalbeli labdarúgócsapatához; a 
szakember tegnaptól hivatalosan 
is vezetőedzője a bajnoknak. Az 53 
éves szakember három évre szóló 
szerződést írt alá tegnap a felleg-
váriakkal.  11.»

 » „Elsősorban 
a fogyasztók-
nak nyújtandó 
villany- és 
gázszámla-támo-
gatásról van szó, 
ezt részletesen ki 
kell dolgozni, és 
minél hamarabb 
véglegesíteni 
kell” – húzta alá 
Florin Cîţu.
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Forgatókönyvek
a diákok iskolai
oltására  2.»

Allen Coliban polgármester
a Krónikának a sovinizmusra
adott brassói válaszokról 4.»

Véget ért a húszéves amerikai
kaland Afganisztánban  5.»
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