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Az Európai Unió illetékes 
vezéregyéniségei megelége-

déssel méltatják a román energia-
árak liberalizálását. A lakosság 
tudomására kell hozni, hogy 
bolygónk életben maradása csak 
a jelenleg használt szénhidrogé-
nek (kőolaj, kőszén, földgáz) zöld 
energiákkal való helyettesítésével 
érhető el (napenergia, vízenergia 
és szélenergia) – hangoztatják 
az illetékesek. Első lépésként az 
energiapiac árainak liberalizá-
lása lényeges drágulást jelent 
mindennemű fogyasztónak, és 
racionálisabb megoldásokra 
készteti őket. Elméletileg ez az 
állítás igaznak tűnik a vállalkozói 
szféra esetében, de egészen más 
a helyzet a lakosság háza tájékán. 
Mindenekelőtt kifogásolható az 
árliberalizáció időpontjának meg-
választása, egy olyan gazdasági 
évben és a következőkben, amikor 
az ország súlyos gazdasági és 
pénzügyi gondokkal küszködik, a 
lakosság reáljövedelme, vásár-
lóereje lényegesen csökken. Az 
Európai Uniót ez a román realitás 
egyáltalán nem érdekli, a román 
politikum meg elhallgatja. Meg 
tudja-e mondani valaki, hogyan 

fog reagálni a háztartási ener-
giafogyasztók többsége a zöld 
forradalom megvalósítására? 
Napelemeket, szélturbinákat, 
mini vízerőműveket fog üzembe 
helyezni? A jelenlegi családi 
jövedelmekkel és piaci árakkal 
ezek megvalósíthatatlanok. De 
lássuk, mi történik jelenleg a 
földgázt fogyasztók háza táján. A 
gáz órákkal rendelkező legközeleb-
bi tíz szomszédom közül nyolcan 
kizárólagosan fafűtéssel csinálnak 
meleget és meleg vizet. A Székely-
udvarhely környéki települések 
nagy részében sárgállik a gázveze-
ték, de a lakosság döntő többsége 
fával vészeli át a telet. Az indok 
kézenfekvő: fával sokkal olcsóbb 
a fűtés. És mindez a július elseje 
előtt érvényes árak mellett történt. 
A soron lévő gázáremelés csak 
fokozza a gázfogyasztás csökke-
nését és a tűzifa mennyiségének 
növekedését. Ez utóbbi árának 
növekedése sem zárható ki, de 
meg fogja őrizni versenyképessé-
gét. De ilyen úton hogyan jutunk 
el bolygónk életben tartásának 
gyakorlati megvalósításához? A 
még lélegző lombhullató erdeink 
kivágásával és elégetésével? A 

lecsupaszított hegyeinkről lezú-
duló csapadék mindent elsöprő 
erejének elszenvedésével? Úgy, 
ahogy láttuk az elmúlt napokban 
történt Fehér megyei katasztrófá-
kat. Mikor ismeri fel a politikum, 
hogy a tűzifának kivágott erdő a 
világ legdrágább energiaforrása, 
megbocsáthatatlan cselekedet 
a gázt egyazon versenypályára 
terelni a fával? Ha az elmúlt több 
mint harminc év alatt a regnáló 
kormányok képesek lettek volna 
egy nyugati napelemgyártó cég 
becsalogatására (gazdasági 
előnyök biztosításával), most 
volna lehetőség egyéni, olcsó és 
hatékony energia termelésére. 
Legalább az év melegebb hat 
hónapjában. Miért nem lép 
ilyen téren a politikum legalább 
most, amikor körmünkre égett a 
gyertya? Kérdezi a nyolcvan évét 
taposó nyugdíjas a miniszterek-
től, parlamenti képviselőktől, 
szenátoroktól.

Iszlai József

A zöld forradalom fekete pontjai

Szokásból, hagyományból, 
szeretetből, tiszteletből, 

hálából teszünk, ültetünk virágot 
szüleink, nagyszüleink sírjára 
halottak napjára, hogy majd a 
következő év tavaszán, nyár elején 
újból felújítsuk, rendbe tegyük a 
sírokat, különböző nyári virágokkal 
díszítsük. Ugyanezt teszem szüle-
im sírján évek óta szülőfalumban, 
de alaposan felháborodtam, amikor 
július elején egyik nap öntözni ér-
kezvén a sírhoz látom, hogy gonosz 
kezek alaposan megdézsmálták a 

virágokat, magyarán elloptak belő-
lük jócskán. És nem első eset, ezért 
nem hagyhattam szó nélkül. Néhai 
szüleim, akiknek sírjára tisztelet-
ből, hálából, szeretetből virágot 
ültetek és gondozom, egykor arra 
tanítottak, neveltek, hogy ne lopj, 
ne hazudj. Apró gyerekként véstem 
ezt a fejembe, és még most is (már 
idősen) e szavak ott csengenek a 
fülemben. Úgy tűnik, egyeseknek e 
két szó kimaradt a szülői inte-
lemből. Csúnya szokás – mondja 
odébb egy szintén sírt gondozó 

idős asszony –, egyesek nem vá-
sárolnak virágot, így gyűjtögetnek. 
Nahát, erre aztán mit is mondhat-
nék? Talán azt, hogy szégyen… 
Na persze a maradék virágot nem 
volt mivel öntözni, mivel a temető 
bejáratánál felállított vízcsap a 
tél óta hibás, a vizet mindenki 
palackokban viszi otthonról. Ezt 
egy közel lakó szomszéd jóvoltából 
megoldottam… de tovább? Remény-
kedjünk, hogy a szépvízi és a csík-
szentmiklósi egyháztanácsok és 
azok plébánosai közösen tesznek 
azért, hogy ebben a hőségben ne 
kelljen palackokban hordani a vizet 
a sírokra, és a felgyülemlett szemét 
eltakarításáról is gondoskodnak.  

Csak mérsékelt tisztelettel,

Szépvízi Páll Zoltán, Csíkszereda 

Szomorú tapasztalatok

A gázáremelés a tűzifa hasz-
nálat növekedéséhez vezethet
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkeszt-
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Véleményét elküldheti: 

Végigsöpört a vihar Kolozsváron

Hatalmas erejű, néhol jégesővel kísért vihar döntött ki fákat, rongált meg 
háztetőket vasárnap este Kolozsváron; két személy megsérült. A vihar 
és jégeső leginkább a Györgyfalvi negyedet, az Unirii utcát, valamint a 
Detunata és a Băişoara sétányt érintette. A Băişoara sétányon lévő Lucian 
Blaga Gimnázium tetőzetét lesodorta a szél, a sétány egy időre járhatat-
lanná vált. A Györgyfalvi negyedben még tegnap délben is apokaliptikus 
látvány fogadta a tömbházakból kilépőket. A számos fával büszkélkedő 
városrészben jelentős kárt okozott az ítéletidő, lépcsőházakat, sétányo-
kat torlaszoltak el az erős szél által kidöntött fák, nagyobb ágak. Nem 
egy esetben ezek az alattuk parkoló gépkocsikra zuhantak, nem kis kárt 
okozva a tulajdonosoknak, az erős szél által megtépázott kábelek másnap 
délben is ott lógtak a tömbházak között, eltorlaszolva az utat a nagyobb 
járművek előtt. A számos megtépázott fa mellett az ítéletidő mindent 
ledöntött, ami az útjába került: parkolójelző táblákat, építőtelepeken 
felszerelt tájékoztató táblákat, házak kapuit. A hirtelen jött vihar a város 
többi részét sem kímélte. Két személy könnyebben megsérült az épületek-
ről lesodort tárgyaktól, kórházi ellátásra szorultak. (Pap Melinda)

   ▴  FOTÓ: PAP MELINDA

Svájc immár harmadik éve a „ver-
seny” verhetetlennek tűnő nyer-

tese, ott ugyanis 3582 liter benzinre 
elegendő az összeg. A második Luxem-
burg 2955 literrel, a bronzérem pedig 
Dániának jutott, ahol a havi bruttó 
átlagbér 2328 liter benzinre elegendő.

Románia: 669 liter

Európai viszonylatban a lista végén 
Albániát találjuk, ahol az átlagbér 
alig 289 liter benzinre elegendő, majd 
a Moldovai Köztársaság és Ukrajna 
következik 358, illetve 389 liter ben-
zinnel. Világviszonylatban úgy tű-
nik, hogy Kuba áll a legrosszabbul, 
ott ugyanis az átlagbérből mindössze 

26 liter benzint lehet vásárolni. Ro-
mániában eközben az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS) által legutóbb 
közzétett 5804 lejes bruttó 
átlagbér 669 liter benzinre 
elegendő. Ez amúgy csök-
kenést jelent tavalyhoz ké-
pest, a 2020-as 5429 lejes 
bruttó átlagbér még 673 
liter üzemanyagra volt ele-
gendő. Az ok egyszerű: a 
benzin az átlagbér növekedését 
meghaladó ütemben, 12,7 százalék-
kal drágult.

Bálint Eszter

Mire elég az átlagbér?

Azt vizsgálták, hány liter benzint 
lehet tankolni a havi bruttó 
átlagbérből
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• Ötször több üzemanyagot lehet vásárolni a svájci átlag-
bérből, mint a romániaiból – derül ki egy, a Digi 24 hírte-
levízió által idézett elemzésből, amely azt vizsgálta, hogy 
az egyes országokban hány liter benzint lehet tankolni az 
illető államban regisztrált havi bruttó átlagbérből.




