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Óriási villanyszámlákkal riogatnak
A szakember szerint nincs ok aggodalomra, viszont az ország egyre több áramot importál

• Vasárnap Románi-
á ban volt a tér-
ség legmagasabb 
villamos energia-ára, 
ugyanakkor ezer 
mega wattot importált 
az ország – ezzel su-
gallta azt az Agerpres 
román állami hírügy-
nökség, hogy óriási 
villanyáramszámlákra 
számíthatnak a polgá-
rok. A lapcsaládunk-
nak nyilatkozó szak-
ember szerint viszont 
szó sincs ilyesmiről.

B Í R Ó  B L A N K A

S zenzációhajhász riogatásnak 
tartja Nagy-Bege Zoltán, az Or-
szágos Energiaár-szabályozó 

Hatóság (ANRE) alelnöke, azt, aho-
gyan a román sajtó a magas villamo-

senergia-árról és -importról ír. 
Meglátása szerint a pillanat-
nyi tőzsdei helyzetkép óráról 
órára változik, a fogyasztók 
ezt nem érzik meg. Ugyan-
akkor az szerinte is valós 
probléma, hogy egyre több 

villamos energia behozatalára 
szorul az ország, mert elavultak és túl 
szennyezők a termelőegységei.

Hírügynökségi riogatás

Az Agerpres a Transelectrica és az 
Opcom földgáz- és villanyáram-szol-
gáltató részvénytársaság adatait ele-
mezve tette közzé, hogy vasárnap Ro-
mániában volt a térség legmagasabb 
villamosenergia-ára, ugyanakkor 
ezer megawattot importált az ország. 
A tőzsdei adatokra hivatkozva közlik, 
hogy vasárnap Romániában 32,25 
euró volt egy megawattóra villamos 
energia, miközben azokban az orszá-
gokban, amelyekkel Románia közvet-
len kapcsolatban áll a piacon, lénye-

gesen alacsonyabbak voltak az árak: 
Magyarországon például 27,90 euróba 
került egy megawattóra, Csehország-
ban és Szlovákiában pedig 26,96 eu-
róért bocsátották áruba a tőzsdén a 
villamos energia megawattóráját.

Továbbá arról is beszámoltak, 
hogy vasárnap az ország több mint 
ezer megawatt villamos energia be-
hozatalára szorult, mert a fogyasz-
tás elérte az 5700 megawattot, a 
belső termelés pedig 4700 megawatt 
körül volt. Ez lebontva úgy alakult, 
hogy a belső termelés 26 százaléka 
származott a vízi erőművekből, 20 

százalék a szénalapú erőművekből, 
szintén 20 százalék a szélerőmű-
vekből, 14 az atomerőművekből, 10 
százalék a hidrokarbonátosból, 7 
százalék fotovoltaikus és 0,7 száza-
lék biomassza alapúból.

Pillanatnyi helyzetkép

„Ez egy pillanatnyi helyzetkép a 
tőzsde honlapján, a nem szakava-
tottak számára riasztónak tűnhet, 
de órák alatt megfordulhat a hely-
zet, és akkor már azt lehetne leír-
ni, hogy a térségben Romániában 

a legolcsóbb a villamos energia és 
az ország exportál” – hangsúlyozta 
tegnap lapcsaládunk megkeresésé-
re Nagy-Bege Zoltán. Rámutatott: 
ha elkezd fújni a szél, beindulnak 
a romániai szélerőművek, és rögtön 
megfordul a helyzet, Románia Ma-
gyarország irányában  exportálja az 
energiát. Másrészt a következő napi 
tőzsdei ár nem releváns a fogyasztók 
szempontjából. A legmagasabbnak 
bemutatott, megawattóránként 32 
eurós ár a szakértő szerint tulajdon-
képpen nem is olyan nagy, hiszen a 
hosszú távú piacokon ez 200 lej fe-
lett van, tehát 40 és 50 euró között.

Exportőrből nettó importőr

Nagy-Bege Zoltán ugyanakkor arra 
is kitért, hogy évek óta folyamato-
san csökken az ország által expor-
tált villamosenergia-mennyiség, 
és 2019-ben Románia már nettó 
importőr volt. „Az ország hosszú 
időn keresztül nagy mennyiségű 
villamos energiát exportált, ám 
évek óta figyeljük, hogy ez csök-
ken, tavaly pedig meg is fordult, 
tehát többet hozott be az ország, 
mint amennyit kivitt” – húzta alá. 
Elmondása szerint az új trend hát-
terében az áll, hogy egyre kevesebb 
a gazdaságosan működtethető ter-
melőkapacitás, a szén erőművek 
egy része kényszerből leállt, mert a 
szén-dioxid-kibocsátási kvóta mi-
att magasak voltak a költségeik, 
nem tudtak gazdaságosan villamos 
energiát termelni. A szakértő szerint 
ez nem tragédia, hiszen a következő 
években beruházásokra kerül sor, 
„amelyek megnyugtató mennyiségű 
termelést eredményeznek majd”.

Mennyi az annyi? Több 
összetevő alapján kell elemezni 
a villamos energia árának 
alakulását
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B ár egyelőre nem tudni, hogy 
ősszel miként kezdődik el az ok-

tatás, egyre nyilvánvalóbb, hogy az 
online oktatásnak továbbra is nagy 
szerepe lesz. Az elmúlt tanévben 
nagyon sok tanítónak,  tanárnak, 
de szülőnek is gondot okozott, hogy 
nem tudták megfelelően kezelni 
az online oktatás során használt, 
használható programokat, platfor-
mokat. Őket szeretné megszólítani, 
nekik szeretne segítséget nyújtatni 
a Marosvásárhelyi Kulturális és Tu-
dományegyetem az új tanfolyamá-
val. Mint Csegzi Sándor, az egyetem 

vezetője a Székelyhonnak elmondta, 
elsősorban a tanítóknak, tanárok-
nak szól a tanfolyam, de azoknak 
is, akik otthonról dolgoznak és úgy 
érzik, nem tudnak még mindent a 
videokonferencia-alkalmazásokról. 
„Visszajelzésekből tudjuk, hogy a 
diákok jól alkalmazkodtak az online 
oktatáshoz, gyorsan kipróbálták és 
megtanulták használni az új prog-
ramokat, platformokat. De a tanítók 
és a tanárok közül sokan nehézségbe 
ütköztek. Ingyenes tanfolyamunkon 

megtanulhatják, hogyan kell az al-
kalmazásokat a telefonra, laptopra 
telepíteni, hogyan kell a programot 
használni, a videokonferenciákat 
megtartani. Szerintünk az is fontos, 
hogy az oktatók tudjanak összeál-
lítani egy online feltölthető leckét, 
tudják használni az okoseszközök 
adta lehetőségeket, érdekes tanórát 
tudjanak tartani otthonról is.”

A képzés online zajlik, és a részve-
vőknek szükségük van internet-
kapcsolatra, valamint asztali 
számítógépre, laptopra, táb-
lagépre vagy okostelefonra. 
Az ingyenes videokonferen-
cia-alkalmazási tanfolyam-
ról érdeklődni lehet a 0754-
329671-es telefonszámon, illetve az 
egyetem honlapján (www.ucstgm.ro).

Online tanfolyam az online oktatásról

A diákok gyorsan átkapcsoltak, a tanárok 
nehezebben szokták meg az online oktatást
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• Videokonferencia-alkalmazási tanfolyamot szervez 
a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem, 
amellyel segíteni szeretne a tanítóknak, tanároknak, de 
a szülőknek és az otthoni munkamódban dolgozóknak 
is, hogy hatékonyan tudjanak oktatni, dolgozni.

Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt 
ma 9 és 17 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás Csíkszent-
györgyön, a 364–461. és a 
466–490-es házszámok alatt. 
Július 22-én, kedden 9 és 17 
óra között hasonló okokból az 
53–72., 81–88. és a 612/A-618-
as házszámok alatt nem lesz 
áramszolgáltatás, 23-án, 
szerdán pedig a 177–278. és az 
531–576-os házszámok alatt.

Ügyfélfogadás
Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatalának személynyilvántartó 
közszolgálata, illetve az adó- 
és illetékosztály pénztára „ré-
gi-új” program szerint fogadja 
az ügyfeleket tegnap óta. Az 
ügyfélszolgálat a hétfői, keddi 
és csütörtöki napokon 8–13 és 
14–17 óra között, szerdai és 
pénteki napokon pedig 8–13 
óra között működik.
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