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MÉG NEM DŐLT EL, MIKÉNT PÓTOL A KORMÁNY A LAKOSSÁGI REZSISZÁMLÁKBA

Mérsékelnék a sokkoló 
energiadrágulás hatását

Mindenki arra az energiaszámlára kap majd támogatást a téli hónapokban, ami-
vel a lakását fűti, tehát nemcsak a földgázra és a villanyáramra, hanem a tűzifára 
is fog vonatkozni a készülő törvénytervezet – tudta meg a Krónika Derzsi Ákos 
energiaügyi államtitkártól, aki szerint még sok a kérdőjel, keresik a megoldáso-
kat, folyamatosan zajlanak az egyeztetések. Közben az Országos Energiaár-sza-
bályozó Hatóság (ANRE) arról tájékoztatott, hogy az energiapiac liberalizálása 
után bírságözönt zúdítottak a szolgáltatókra a lakossági panaszok nyomán. 7.»

Sok még a kérdőjel. Többek között azt sem tudni, hogy a fűtéstámogatás mértékét lejben vagy energiamennyiségben határozzák meg

Kisajátításokkal
lenne park Váradon 
Uniós fi nanszírozással újul meg 
Nagyvárad egyik legfontosabb 
zöldövezete, a Petőfi -park. Az 
önkormányzat egy új pihenőhelyet 
is kialakítana Biharpüspökiben, 
azonban egyesek ellenzik, hogy az 
egyébként részvételi költségvetési 
projektként indult tervet végül 
kisajátításokkal valósítaná meg a 
városvezetés.  2.»

Megsebesített 
a medve egy férfi t
Súlyosan megsebesített a medve 
egy férfi t Nyárádszereda térségé-
ben, a város polgármestere szerint 
az önkormányzat a hatályos rendel-
kezések hiányossága miatt nem tud 
intézkedni a ragadozó eltávolítása 
érdekében. A Maros megyei város 
polgármesteri hivatala lapunkat 
arról tájékoztatta, hogy egy 40 éves 
székelymosoni férfi  lett a medvetá-
madás áldozata.  3.»

Újabb koalíciós 
válság Bukarestben
Fel kellett függeszteni a tegnapi 
kormányülést, mivel konfl iktus rob-
bant ki Florin Cîțu miniszterelnök 
és az USR–PLUS között, miután a 
kormányfő váratlanul napirendre 
tűzte az 50 milliárd lejes vidékfej-
lesztési programot. Az USR–PLUS 
a kormányból való kilépéssel 
fenyegetett, mivel szerinte a prog-
ram jelenlegi formájában csupán 
arra jó, hogy a helyi pártklientúra 
közpénzeket kapjon.  5.»

„Vannak vidékek”
– írótábor Sztánán
Irodalmi helyszínen, a Szilágy 
megyei Sztánán szervezték erdélyi, 
magyarországi, kárpátaljai szerzők 
részvételével az Erdélyi Magyar Írók 
Ligájának (E-MIL) táborát. A tegnap 
zárult, négynapos rendezvényről 
Karácsonyi Zsolt, az írószervezet 
elnöke elmondta, a felolvasások 
és előadások is arra mutattak rá, 
hogy „érdemes és jó ilyen táborokat 
szervezni, mert a teljes kép megmu-
tatásával a pozitívumok irányába 
tudunk elmozdulni”. 9.»

 »  „Nem mind-
egy, 8 százalékkal 
drágul az energia, 
mint Franciaor-
szágban, vagy 
egyszerre 35–40 
százalékkal, mint 
nálunk” – közölte
Derzsi Ákos.
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Tanévkezdési tudnivalók: 
mégis engedélyezik 

a textilmaszkot a diákoknak  3.»

Tovább késik az Erdélyt 
Moldvával összekötő sztráda  6.»
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Lőrinczi Zoltán államtitkár: Trianon
nem hirtelen földindulás volt 1.




