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Szolgálati
közlemény

BÁR SZORÍT AZ IDŐ, ITT A DRÁGULÁS, MÉG MINDIG SOK A BIZONYTALANSÁG

Zűrzavar az energiaszámlák
kompenzálása körül

Papírellátási nehézségekkel küzdenek a nyomdák országszerte, a
nemzetközi nyersanyaghiányt a
szállítási láncok akadozása súlyosbítja. Mindezek hatása lapunkat is
érinti. A kiadványainkat előállító
nyomda a mostanáig használt
típusból egyelőre nem jut utánpótláshoz, ezért más méretű papírt
bocsátott a rendelkezésünkre.
Átmeneti megoldásként péntektől
kénytelenek vagyunk formátumot
váltani. Mindezt úgy oldjuk meg,
hogy az előfizetőink ne kapjanak
kevesebb tartalmat, mint amihez
eddig is hozzájutottak a hasábjainkon. Kisebb méretű képekre,
illusztrációkra váltunk, hogy a
szöveges információk mennyisége
ne csökkenjen. Kedves olvasóink
megértését kérjük!
A Krónika szerkesztősége
A NAP ÍRÁSAIBÓL

Egyre mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk. Továbbra sem tudni, hogy mennyit kompenzál majd az állam a téli energiaszámlákból

Miközben megállíthatatlanul emelkednek az energiaárak, és országszerte
beindult a fűtésszezon, a politikai pártok tobzódnak a javaslatokban, hogy
milyen módon lehetne csökkenteni a lakossági energiaszámlákat, egyelőre
azonban kevés a konkrétum az állami kompenzáció körül. » 6.

»

„Nem tehetünk egyebet,
ﬁgyeljük, mi történik a parlamentben” – közölte
Nagy-Bege Zoltán.

ILLUSZTRÁCIÓ.
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Élet-halál harc
az ágyakért
„Felszabadult egy ágy az intenzív
osztályon. Egy család örül, egy másik sír…” – jellemezte a kritikus kórházhelyzetet Horea Timiş, az aradi
egészségügyi igazgatóság vezetője,
aki otthonmaradásra szólította a
krónikus betegeket. » 4.

Élményfürdők
kormánypénzekből
Élményfürdő épül Nagyszalontán,
Kovásznán pedig mofettás gyógyfürdőt és élményfürdőt alakítanak ki a
fejlesztési minisztérium támogatásával. A két beruházás finanszírozását
jóváhagyta a kormány. » 15.

MA
HETI
Mindenütt kötelezővé tennék
a védettségi igazolványt » 5.

Már csak páran gazdálkodnak
a hóstátiak közül Kolozsvárt »
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