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A Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórházban az év első 
babája január elsején 1 óra 32 

perckor született. Természetes úton 
jött világra, 3330 grammos testsúly-
lyal, a csíkcsicsói Balló család első 

gyermekeként, és az Orsolya nevet 
kapta. Édesanyja, Balló Emília és a 
baba is jól vannak. Az év első csík-
szeredai babája január elsején 2 óra 
34 perckor született a kórházban. 
Császármetszéssel jött világra, 
3190 grammos súllyal, a csíkszere-
dai Gál család első gyermekeként, 
és a Réka nevet kapta. Édesanyja, 
Gál Mária és a baba is jól vannak. 

A csíkszeredai kórházban 2020-ban 
összesen 1355 kisgyermek született, 
több, mint 2019-ben, amikor 1291 
gyermek jött világra az egészség-
ügyi intézményben. A tavaly szü-
letett gyermekek közül 650 lány és 
705 fi ú. A 2020-ban világra jött ba-
bák között 13 ikerpár van, és egy al-
kalommal hármas ikrek is születtek 
a kórházban. Tavaly a legtöbb baba 
augusztusban született, akkor 148-
an jöttek világra, a legkevesebben 
pedig februárban, amikor 66 szü-
letés volt a kórházban – olvasható 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház tájékoztatásában.

Koraszülött is volt

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Kór-
ház szülészeti osztályán az év első 
óráiban két kislány született, a 4 ki-
logrammos Villő Abigél és a vártnál 
korábban érkezett Emilia, aki az in-
tenzív terápiás osztályra került, ahol 
megfi gyelés alatt tartják. A Maros 
Megyei Klinikai Kórház 2. számú szü-
lészetén, a Köteles Sámuel utcában, 
közismert nevén a régi szülészeten 
is ketten látták meg a napvilágot az 
év első napján: Andrei, aki az édes-
anya kilencedik gyereke, illetve egy 
kislány, Rebeka. Január 2-án, 9 óra 

55 perckor született a 2021-es év első 
kisbabája a Gyergyószentmiklósi Vá-
rosi Kórház szülészeti osztályán. A kis 
Restás Mihály a gyergyószentmiklósi 
család negyedik gyermeke, ő is és az 
édesanya, Restás Angéla is jól van-
nak. Január elsején kora délután szü-
letett meg Székelyudvarhelyen a váro-
si kórházban az év első babája: László 
Éva 3000 grammos súllyal jött világra 
13 óra 36 perckor. A kislány és édes-
anyja is jól vannak – tájékoztatott az 
újszülöttosztály munkatársa. Az év 
első napján még egy további szülést 
vezettek le az intézménynél, az év má-
sodik babája is kislány – tudtuk meg.

Balló Emília és kislánya, Orsolya
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Gál Mária és kislánya, Réka
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Restás Angéla és kisfia, Mihály
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Az év első újszülöttjei
Székelyföldön a kislányok voltak többségben

Liberalizálták péntektől az ener-
giapiacot Romániában, így a 

lakossági fogyasztók ezentúl már 
nem az energiaár-szabályozó ható-
ság (ANRE) által megszabott, ha-
nem a piaci verseny által kialakított 
árat fi zetik a felhasznált villanyá-
ramért. Az Agerpres hírügynökség 
szerint az a hatmillió fogyasztó, 
aki mostanáig a szabályozott ener-

giapiacon maradt, január elsejétől 
13–26 százalékkal nagyobb villany-
számlára számíthat, ha nem kötött 
a versenypiacon új szerződést és 
továbbra is az egyetemes szolgálta-
tási rendszerben maradt. A legna-
gyobb mértékű, 26 százalékos drá-
gulásra a bánsági Enel Distributie, 
a legalacsonyabb, 13–14 százalékos 
áremelésre az E.ON Distributie és 

az észak-erdélyi Electrica ügyfelei 
számíthatnak.

Románia 2018-ban már beve-
zette egyszer az elektromos ener-
giaszolgáltatás lakossági piacának 
részleges liberalizációját, azonban 
14 hónap elteltével, 2019. március 
1-jétől kezdődően a kormány visz-
szaállította az árak hatósági szabá-
lyozását, megakadályozandó, hogy 
a szolgáltatók a lakossági fogyasz-
tókra terheljék az energiaszektorra 
kivetett – majd 2020 januárjában 
eltörölt – külön adót.

Bár az energiapiac teljes árlibera-
lizációjáról csaknem egy éve döntött 
a bukaresti kormány, és a jogszabály 

tájékoztatási kötelezettséget is meg-
szabott az ANRE, valamint a szol-
gáltatók számára, egy decemberi fel-
mérés szerint a fogyasztók több mint 
90 százaléka nem tudott arról, hogy 
2021. január elsejétől szabadpiaci árat 
kell fi zetnie az áramszolgáltatásért és 
az előnyösebb díjszabás érdekében 
szolgáltatót válthat. Az óév utolsó 
napján Virgil Popescu energetikai 
miniszter egy rádiós interjúban azt 
mondta: ő maga sem kapott értesítést 
a szolgáltatójától az energiapiaci árli-
beralizációról, és egyértelmű, hogy a 
lakosság nagy része nem tudja, mi a 
teendő. A tárcavezető szerint kivár-
nak még január 15-éig, de nem kizárt, 

hogy az első tapasztalatok alapján 
törvényi közbelépéssel fogják segí-
teni a fogyasztókat a legjobb megol-
dás megtalálásában. A miniszter azt 
szeretné, hogy a fogyasztók ne 
kerüljenek automatikusan 
az egyetemes szolgáltatás 
– a versenyszféra által aján-
lottnál – drágább piacára, 
ameddig nem választottak 
áramszolgáltatót.

A fogyasztók az ANRE 
honlapján találnak egy árösz-
szehasonlító alkalmazást, amelynek 
segítségével – a megye és az átlagos 
energiaigény függvényében – kivá-
laszthatják a legkedvezőbb ajánlatot.

Nőhetnek a villanyszámlák, miután liberalizálták az energiapiacot
• Az energetikai minisztérium január 15-e után arról 
dönthet, hogy sürgősségi kormányrendelettel hosz-
szabbítja meg azt a határidőt, ameddig a lakosság a 
versenypiacról kiválaszthatja a számára legelőnyösebb 
ajánlattal kecsegtető villanyáram-szolgáltatót.

• Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Székelyud-
varhelyen kislányok, Gyergyószentmiklóson pedig 
kisfiú volt az év első kisbabája január elsején. Az 
újszülöttek és az édesanyák is jól vannak.




