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Ha nem jön a villanyszámla
Mit kell tenni, ha nem kapunk villanyszámlát az Electricatól?

• Sokaknak gondot 
okoz, hogy amióta új, 
szabadpiaci szerződést 
kötöttek a legnagyobb 
áramszolgáltató vál-
lalattal, nem kapnak 
számlát. A probléma 
rendezése nem bonyo-
lult, mindössze egy 
internet-hozzáféréssel 
rendelkező okostele-
fonra vagy számító-
gépre és egy korábbi 
villanyszámlára van 
szükség.

ISZLAI KATALIN

Több személytől hallottuk 
már, illetve mi magunk is 
szembesültünk azzal a fur-

csasággal, hogy nem történik meg 
a villanyszámla kiküldése azóta, 
hogy szabadpiaci szerződést kö-
töttünk az Electrica áramszolgál-
tató vállalattal. Kiderítettük, me-
lyek azok az egyébként egyszerű 
lépések, amelyeket mi magunk is 
megtehetünk a helyzet rendezése 
érdekében.

Kitöltendő adatok

A számla elmaradásának egyéb-
ként több oka is lehet, például hogy 

a szerződésben csak online válto-
zatban kértük, vagy elmulasztot-
tuk megjelölni a kiküldés kívánt 
módját. Mindkét esetben szükség 
van egy további műveletre, ennek 
elvégzésére az Android és iOS rend-
szereken is elérhető MyElectrica al-
kalmazás jelenti a megoldást (vagy 
számítógépen is hozzáférhetünk a 
myelectrica.ro oldalon). Első kör-

ben egy nevet és egy e-mail-címet 
kér tőlünk a rendszer, majd be kell 
állítanunk a kívánt jelszót, hogy ké-
sőbb is hozzáférhessünk a fi ókunk-
hoz. Ezt követően a cod client (ügy-
félkód) és az NLC mezők kitöltése 
szükséges, mindkét számsor megta-
lálható az összes villanyszámlán, 
az első oldal jobb felső részében. 
Utána ki kell választanunk a cas-
nic (házi) lehetőséget, majd a ré-
giót, amelyben élünk, ez Székely-
föld esetében a Transilvania Sud 
(Dél-Erdély). Így már csak a mentés 
marad hátra, amit egy legtöbb 24 

órás, de általában csak néhány per-
ces szinkronizálás követ. Miután a 
rendszer feldolgozza az adatainkat, 
be tudunk lépni a fi ókunk-
ba a megadott e-mail-cím-
mel és jelszóval. A factură 
electronică (online számla) 
menüpontnál ki kell pipálni 
ezt a lehetőséget, és akkor 
a továbbiakban havonta 
küldenek számlát az elekt-
ronikus címünkre, illetve 
adatainkat bármikor megtekint-
hetjük az alkalmazásban vagy az 
online felületen.

Nem érkezett villanyszámla? A 
MyElectrica applikációban vagy 
internetes felületen könnyedén 
kiküszöbölhető a probléma 

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Eljárást indítottak
A rendőrség 24 órára őrizetbe 
vette, majd a bíróság hatósági 
felügyelet alá vonta azt a moz-
donyvezetőt, aki ittas állapotban 
vasúti balesetet idézett elő 
Ialomița megyében. Az eddigi 
vizsgálatok szerint egy magán-
vállalat 41 vasúti kocsiból álló, 
ócskavasat szállító és Craiováról 
a konstancai kikötőbe tartó 
szerelvénye a feteşti-i állomáson 
nekiütközött az ott álló másik 
tehervonatnak. Megállapítot-
ták, hogy az 54 éves craiovai 
mozdonyvezető nem tartotta 
be a jogszabályokban előírt 
pihenőidőt, a 30 km/h sebesség-
korlátozást a feteşti-i állomás 
bejáratánál, illetve a megállásra 
kötelező piros jelzőlámpát sem 
az állomásba való behajtás előtt, 
tesztelésekor 40 mg/l tiszta 
alkoholt mutattak ki a leheleté-
ben. A férfi ellen a munkahelyi 
kötelessége elmulasztása vagy 
hibás teljesítése miatt folytat 
nyomozást az ügyészség. 
Közben Cătălin Drulă szállítási 
miniszter közölte: higgadtan, 
„hideg fejjel” kívánja kiértékelni 
a Román Vasúttársaság személy-
szállító részlegét (CFR Călători) 
irányító vezérigazgató tevékeny-
ségét, akit a közelmúlt botrányai 
ellenére sem kíván meneszteni 
tisztségéből. Ovidiu Vizante 
támadások kereszttüzébe került, 
amiért szerdán két vonat is óriási 
késéssel érkezett meg a célál-
lomásra. A Mangalia–Temesvár 
és a Mangalia–Arad járat a 
tengerparti táborokból szállított 
haza gyerekeket, és mindkettő 
több mint 27 óra alatt tette meg 
az utat. Az előbbi vonatnak a 
mozdonya többször is meghibá-
sodott, tíz órát vesztegelt a nyílt 
pályán, utóbbi pedig a felsőveze-
tékben keletkezett feszültséghi-
ány miatt késett ilyen sokat. 

• RÖVIDEN 

KORPOS ATTILA

Vasárnap délelőtt a tolvajos-tetői 
Hármas keresztnél kezdődött az 

egész napot felölelő ünnepség. Tíz 
órára futott be a tizennegyedik FerBit 
csapata, melynek tagjai a négynapos 
túrán Torockóról indulva Csíksomlyó 

irányába tekertek. Az utolsó 
nap Székelyudvarhelyen 
Gálfi  Árpád polgármester 
is kerékpárra ült, a Hármas 
keresztnél pedig Korodi 
Attila csíkszeredai polgár-

mester, Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök, illetve Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusának 
képviselete és több civil is csatlako-
zott a résztvevőkhöz. Csíkszeredá-

ban a Szabadság téren Korodi Attila 
városvezető köszöntötte a százfősre 
duzzadt lélekszámot, a csíksomlyói 
kegytemplom előtt pedig a Csíkszent-
simoni Ifj úsági Fúvószenekar dalai-
val üdvözölte a társaságot. 

Meghívtak Budapestre

Főcze Imre Bonaventura ferences 
szerzetes lapunk érdeklődésére el-
mondta, 85 résztvevő vállalta a 297 
kilométeres távot. „Forgalmas út-
szakaszon jöttünk végig, de minden 
megyében a települések helyi ható-
ságai végigkísértek bennünket, így 
biztonságban haza tudtunk érkezni 
a Szűzanyához” – tudatta, hozzá-
téve, Révész Máriusz személyében 
magyar országgyűlési képviselő is 
vállalta a túrát, továbbá 14 éves volt 

a legfi atalabb és 75 éves a legidősebb 
kerékpározó. 

Délutánra a Hármashalom-ol-
tár előtt több mint ezer résztvevő 
gyűlt össze. A kerékpárosok mellett 
háromszázan motorkerékpáron – 
Háromszékről, Gyergyó- és Csík-
székről, továbbá Maros és Brassó 
megyéből –, két tucatnyian pedig 
lóháton érkeztek a csíksomlyói 
zarándokhelyre. A szentmise ce-
lebrálásába több egyházi elöljáró is 
besegített, a zenei szolgálatot a Role 
zenekar, a szentbeszédet pedig Böjte 
Csaba ferences szerzetes tartotta, aki 
szintén teljesítette a teljes táv kéthar-
madát. Prédikációjában kiemelte, 
együtt kerékpározva a magyarlakta 
megyékben igyekeztek hírét vinni 
a szeptemberben Budapesten tar-
tandó 52. Nemzetközi Eukarisztikus 

Kongresszusnak (NEK).
A szentmisét követően Zsuff a 

Tünde, a NEK sajtófönöke és Kubik 
Anna színművész is arra buzdítot-
ták beszédeikben a tömeget, hogy 
minél többen látogassanak el a 
magyar fővárosba szeptemberben, 
hogy „a világ és Ferenc pápa is hadd 
lássa, mennyire összetartó nép a 
magyar”, hangzott el. A zarándokok 
elénekelték az említett kongresszus 
himnuszát, végül pedig két kerék-
párt is kisorsoltak a kilátogatók 

között. Az esemény végén a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói 
gyerekotthonának udvarán meleg 
ebédre hívtak minden résztvevőt. 
Merész tervként még elhangzott, 
2022-ben tízezres lélekszámmal sze-
retnének újból találkozni augusztus 
első vasárnapján Csíksomlyón. 

Ezerötszáz résztvevő az első Székelyföldi Kerékpáros Találkozón
• Kerékpáron, motorkerékpáron, lóháton és gyalog is érkeztek zarándokok a csíksom-
lyói Hármashalom-oltárhoz vasárnap délben. A hagyományossá vált Ferences Biciklitúra 
zárónapjára össznépi ünnepséget tartottak azzal a céllal, hogy egy újabb ünnepként 
zarándokok helyszíne legyen a hegynyereg minden év augusztusának első vasárnapján.

Kerékpárosok, motorosok és 
lóháton érkezők is részt vettek a 
találkozón
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