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A MINISZTER A SZOLGÁLTATÓKAT FENYEGETI, A SZAKEMBER TÜRELEMRE INT

Gázár-liberalizáció felemás 
fogyasztói tapasztalatokkal

Méltatlankodást, sőt felháborodást váltott ki az elmúlt időszakban számos 
romániai lakos részéről, hogy a július elsején esedékes földgázár-liberalizá-
ció nem hozza el a várt áresést, akadnak szolgáltatók, amelyek az eddigi árat 
jelölték meg új ajánlatukban is, mások alig néhány lejt hajlandóak engedni. 
Tény, hogy vannak olyan szolgáltatók is, amelyek a mostaninál 8–10 lejjel is 
alacsonyabb árat ajánlanak megawattóránként, de a lapunknak nyilatkozó 
szakember szerint ezek általában a legkisebb szolgáltatók, és nem tudják ve-
szélyeztetni a nagyok pozícióját. Nagy ugyanakkor a tanácstalanság is, mivel 
a hatóságok az elmúlt években egyáltalán nem fektettek hangsúlyt a lakos-
ság tájékoztatására, a szabad piacra való felkészülésre. Nagy-Bege Zoltán, 
az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke szerint türelem 
kell, hogy az árak csökkenését eredményezze a gázár-liberalizáció. 6.»

Nem mindegy, hogy mekkora lesz majd a számla. Főként azoknak éri meg előnyösebb ajánlat után nézni, akik földgázzal fűtenek

Megnyújtott
veszélyhelyzet
További harminc nappal hosszab-
bítja meg a koronavírus-járvány 
miatt elrendelt veszélyhelyzetet a 
kormány tegnapi ülésén elfogadott 
sürgősségi rendelet, amely a temp-
lomok belsejében is lehetővé teszi 
a szertartásokat. Az ellenzéki Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) ugyan-
akkor már jelezte: a határozatról 
szóló parlamenti vitán csakis egy 15 
napos átmeneti állapot bevezetését 
támogatja.  5.»

Perelni készül
a 31 „álvírusos”
Ügyvédi közbenjárás nyomán 
kiengedték a kórházból a Maros 
megyei Szociális Gondozási és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság gyó-
gyultnak nyilvánított munkatársait. 
Azonban a harmincegy alkalmazott 
a téves diagnózis felállítása és a 
kórházban tartás miatt anyagi és 
erkölcsi kártérítést követel.  4.»

Akadályozott
egészségügyi ellátás
A román állam nem tesz semmit, 
hogy a sorvadó egészségügyi 
alapellátást megmentse – szögezte 
le megkeresésünkre Seres Lucia, a 
Kovászna megyei háziorvosok szö-
vetségének elnöke annak kapcsán, 
hogy egy év után kénytelen ott-
hagyni a háromszéki Mikóújfalu-
ban folytatott praxisát a Brassóból 
tavaly odaszerződött háziorvos, 
mert a 750 beiratkozott páciens 
nem elég arra, hogy fenntarthassa 
a rendelőt. 4.»

Bírság: Iohannis
nem törődik bele
Klaus Iohannis nem tágít: az 
államfő bíróságon támadta meg az 
Országos Diszkriminációellenes 
Tanács által rá kiszabott bírságot, 
amelyet a méltósághoz való jog 
etnikai/nemzetiségi alapon való 
megsértése miatt kapott hírhedt, 
Erdély „kiárusításáról” szóló nyi-
latkozata miatt.  2.»

 » Ha a fo-
gyasztó passzív 
marad, nem kér 
ajánlatot, marad 
azzal az árral, 
amennyiért eddig 
megvásárolta a 
gázt, vagy azzal, 
amit felajánl neki 
a forgalmazó.
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Ismét ragyoghat a kolozsvári
Mátyás-szobor  2.»

Orban: Magyarország akadályozza
a román polgárok átutazását  3.»

Koronahatás: ott nyaralunk,
ahol lehet  7.»
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