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SZÁMOS LEHETŐSÉG KÍNÁLKOZIK A NÖVEKVŐ ENERGIAÁRAK KÖZEPETTE

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Járvány: Kolozsvár
is „bezárkózik”

Elérhetőek az alternatív
fűtési megoldások

Csütörtöktől életbe léptek az újabb
korlátozások Kolozsváron, miután
a megyei vészhelyzeti bizottság
egy nappal korábban elfogadta
az erre vonatkozó határozatot. A
testület azt követően döntött az
újabb szigorításról, hogy a kincses
városban már hétfőn meghaladta
a 7,5 ezreléket a fertőzöttségi ráta,
és jelenleg több mint 8 fertőzött jut
ezer lakosra. » 2.

Sebességkorlátozás
előtt sok új út kell
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Miközben az EP képviselői állásfoglalást szavaztak meg a közlekedésbiztonsági intézkedések
szigorításáról, Brassó közlekedési
bizottsága kétszeri halasztás után
megszavazta, hogy a történelmi
belvárosban 30 kilométer/órára
csökkentik a kötelezően betartandó
sebességet. A lapunk által megszólaltatott közlekedési szakértő
szerint biztonságosabb az alacsonyabb sebesség, de ki kellene
vezetni a városokból az áthaladó és
a teherforgalmat. » 2.

Zsebre megy. Nyugat-Európában elterjedtek a puﬀer hőtároló tartályok, amelyek a napelemek által termelt többlethőt tárolják

Közel ötven százalékkal emelkedett a földgáz nagybani ára az elmúlt napokban az európai tőzsdéken, így a tavalyi év azonos időszakában mérthez
képest hétszer drágább jelenleg az energiahordozó, míg az elektromos áram
ára a 2020-as négyszerese. Miközben a lakossági kompenzáción túlmenően
Florin Cîțu miniszterelnök azt tervezi, hogy a kormányválság lezárultával
felső határt szab az energiaáraknak, a lakosságitól az ipariig valamennyi fogyasztót kihívás elé állítja Romániában a meredek drágulás. Lapunk annak
járt utána, ilyen körülmények közepette milyen alternatívák mutatkoznak
otthonunk fűtése terén, amelyek hosszú távon megtérülnek, csökkentik a
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fűtésszámlát, nem utolsósorban környezetkímélőek.
Befuccsolhat az iskolai teszt
a nyolcadik napon » 3.

Illegalitásba taszítják
a háztáji sertéstartókat

» 17.

»

Sokak
szerint a fa- és
a pelletkazánok
napjainkban az
egyik legnépszerűbb fűtési megoldást jelentik,
ha valaki csökkenteni szeretné
a számláit.

Óriási a nyomás
a kórházakon
A tavalyi olaszországihoz hasonló súlyosságúvá vált a kórházak
túlterheltsége Romániában a
koronavírus-járvány újbóli berobbanása miatt. Zajlik az egyeztetés
a román és a magyar fél között a
segítségnyújtás konkrét formájáról
a koronavírusos betegek ellátása
terén. Az ügyvivő román kormány
nem hozhat a jelenleginél szigorúbb korlátozásokat. » 6.

Elkezdődött
a 21. Filmtettfeszt
Népes közönség előtt nyílt meg a
kolozsvári Győzelem moziban a 21.
Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle. A vasárnapig tartó fesztiválon a friss magyar filmtermésből
vetítenek alkotásokat, de közönségtalálkozóra, filmes eseményekre
is várják a mozikedvelőket. A kínálatban számos erdélyi vonatkozású
film is szerepel. » 16.
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