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Drága lesz az idei tél
Rögzített tarifákat is módosítanak a szolgáltatók – vizsgálat indul
• Az ügyfelek megté-
vesztésével vádolta az 
energiaügyi miniszter 
azokat a földgázszol-
gáltatókat, amelyek a 
szerződés lejárta előtt 
közlik a fogyasztókkal, 
hogy az ár módosí-
tására készülnek. A 
társaságok eljárása 
miatt hatósági vizsgá-
lat indul.

E llenőrzéseket végez az Orszá-
gos Energiaár-szabályozási 
Hatóság (ANRE) és az Orszá-

gos Fogyasztóvédelmi Hatóság (AN-
PC) azoknál a földgázszolgáltatóknál, 
amelyek korábban egyéves szerző-
dést kötöttek a fogyasztókkal rögzített 

árról, most viszont a tarifák nö-
veléséről értesítik őket. Virgil 
Popescu energiaügyi minisz-
ter a hétvégén elmondta, több 
szolgáltató szerződésben vál-
lalta, hogy egy évig nem mó-
dosítja a földgáz árát. Szerinte 
az ügyfelek megtévesztésével 

gyanúsítható az a cég, amely 
a szerződés lejárta előtt közli a fo-
gyasztókkal, hogy az ár módosítására 
készül, és ez esetben az ANRE és az 
ANPC is eljárhat ellenük.

Megbírságolhatják

„Az ANRE az üzleti forgalmuk 5 szá-
zalékának megfelelő pénzösszegre 
bírságolhatja az ügyfeleket megté-
vesztő szolgáltatókat. Megenged-
hetetlen az egy évre rögzített árat 
menet közben tetszés szerint módo-
sítani” – nyilatkozta Virgil Popescu 

a Realitatea Plus hírtelevíziónak. A 
miniszter ugyanakkor emlékeztetett 
arra, hogy a kormány gázszámla-tá-
mogatást készül nyújtani azoknak a 
fogyasztóknak, akiknek a jövedel-
me nem éri el az országos átlagot. 
Ezt az intézkedést a sérülékeny fo-
gyasztók védelméről szóló törvény-
be foglalják, amelyet Virgil Popescu 
ígérete szerint már az őszi ülésszak 
elején elfogad a parlament.

Költséges tél elé nézünk

Mint arról beszámoltunk, minden 
idők legköltségesebb tele elé néz 
a romániai lakosság az energiafo-
gyasztás szempontjából, mivel az 

energiapiac év elején bekövetkezett 
liberalizálása nyomán berobbant a 
gáz és a villanyáram ára. Miközben 
januárban még átlagosan 18–20 szá-
zalékkal emelkedett az elektromos 
áram és a földgáz lakossági ára, a 
hazai gázszolgáltatók az elmúlt he-
tekben 100 százalékos vagy ennél is 
nagyobb arányú drágulásról tájékoz-
tatták lakossági ügyfeleiket október-
től. Nagy-Bege Zoltán, az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság (AN-
RE) alelnöke lapunknak korábban 
elmondta, az intézmény honlapján 
működtetett ár-összehasonlítóban 
eltűntek az alacsony árak az ajánla-
tok közül, ugyanakkor megjósolha-
tatlan, hogy milyen szinten, illetve 

mikor fog megállapodni az áram és 
a földgáz árának növekedése Romá-
niában. Az ANRE-hez egyébként az 
év első felében 10 ezer panasz érke-
zett a lakossági fogyasztóktól a szol-
gáltatókkal kötött szerződésekben 
észlelt rendellenességekkel kapcso-
latban. Az intézmény ugyanakkor 
nem szolgáltat igazságot a szolgáltató 
és a fogyasztó közötti konfl iktusok 
terén, mindössze az áll a hatásköré-
ben, hogy megvizsgálja, a gáz- vagy 
áramszolgáltató tiszteletben tartja-e a 
hatályos jogszabályokat. Ha törvény-
telenséget észlel, a hatóság bírságot 
róhat ki a szolgáltatóra.

Kiskazánok kéményei. Minden 
idők legköltségesebb tele elé 
néz a romániai lakosság az 
energiafogyasztás szempontjából
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A jegyzőkönyvet augusztus 17-
én állították ki, és augusztus 

27-én kézbesítették. Az áll benne, 
hogy szabálysértésért fi -
gyelmeztetésben részesítik 
Kulcsár-Terza Józsefet, ami-
ért július 20-án Kézdivásár-
hely főterén köztéri gyüle-
kezést szervezett, amelyen 
mintegy száz személy vett 

részt. Ezt hivatalosan nem 
jelentette be, ám egy nappal koráb-
ban az esemény helyszínét és idő-

pontját közzétette a Facebookon – 
szerepel a jegyzőkönyvben.

Sajátos értelmezés

„A sajátosan értelmezett román de-
mokrácia újabb megnyilvánulása. Fel-
foghatatlan és elfogadhatatlan, hogy a 
Beke Istvánnal és Szőcs Zoltánnal tar-
tott közös sajtótájékoztatót a csendőr-
ség köztéri gyülekezésnek minősíti, és 
a mellékelt jegyzőkönyv tanúsága sze-
rint szabálysértésért von felelősségre. 
Egyértelmű a szándék, de a megfélem-
lítési kísérlet nem érte el a kívánt ha-
tását. Igazunkért ezután is felemeljük 
szavunkat” – írta Kulcsár-Terza József a 

közösségi oldalon, ahol a jegyzőköny-
vet is közzétette. Lapunknak kifejtette, 
hogy augusztus 12-én a rendőrség bei-
dézte Beke Istvánt és Szőcs Zoltán, akik 
elmondták, hogy a sajtótájékoztatót a 
politikus szervezte. A következő lépés 
az ügyben a pénteken kiküldött jegyző-
könyv volt. „Romániában én vagyok az 
egyetlen politikus, aki szabálysértést 
követ el, amikor sajtótájékoztatót tart. 
Mint ahogy én vagyok az egyetlen, 
akit a magyar himnusz énekléséért 
megbüntettek” – mondta a képviselő. 
Hozzátette, felháborítónak tartja, hogy 
számonkérik tőle a sajtótájékoztatót, 
amit éppen a járványhelyzet miatt 
nem szerveztek beltérben. Mint isme-

retes, július 20-án Kulcsár-Terza József 
a kézdivásárhelyi Gábor Áron-szobor 
előtt tartott sajtótájékoztatót az egy 
nappal korábban a feketehalmi börtön-
ből szabadult Beke Istvánnal és Szőcs 
Zoltánnal. A feltételesen szabadlábra 
helyezett két férfi  megköszönte a kéz-
divásárhelyi, háromszéki, erdélyi és 

Kárpát-medencei magyaroknak, hogy 
kiálltak mellettük, hogy „hittek ben-
nük és az igazságban”, majd a jelen 
lévő újságírók kérdéseire válaszoltak.

Csendőrségi figyelmeztetés Beke István és Szőcs Zoltán sajtótájékoztatója miatt
• Kézhez kapta Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő pénteken azt a jegyzőkönyvet, 
amelyben a csendőrség figyelmeztetésben részesíti, amiért július 20-án Kézdivásárhely 
főterén sajtótájékoztatót rendezett, amelyen az újságírók az egy nappal korábban feltéte-
lesen szabadlábra helyezett Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak tehették fel kérdéseiket.

Ezért a sajtótájékoztatóért járt 
a figyelmeztetés 
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Vállalkozói est
Újszerű, kötetlen gyergyó-
szentmiklósi esti programra 
hívja a gyergyószéki Arbor 
Vállalkozók Szövetsége a 
vállalkozókat, de azokat is, 
akik szívesen meghallgatnák 
néhány helyi fiatal vállalkozó 
történetét. Fiatalokra fókuszál-
nak: olyanokra, akik elmentek 
külföldre, majd az ott szerzett 
pénzt és tapasztalatot itthon 
kamatoztatják; olyanokra, 
akik itthon maradtak és itthon 
boldogulnak, saját maguknak 
teremtettek munkahelyet és 
megélhetést; és olyanokra, 
akik szüleik vállalkozását 
vették át, és immár ők működ-
tetik sikeresen – mutatott rá 
Barabás Csaba, a gyergyószéki 
Arbor Vállalkozók Szövetsé-
gének elnöke. Róluk szól az 
esemény, őrájuk figyelhetnek 
majd az első alkalommal sorra 
kerülő vállalkozói est résztve-
vői. Az Arbor a Hargita Megyei 
Fejlesztési Ügynökséggel part-
nerségben rendezi meg kedden 
este 6 órától a gyergyószent-
miklósi Szilágyi Vendéglő 
teraszán az eseményt, ahol az 
említett helyi fiatal vállal-
kozók, cégvezetők tartanak 
10–15 perces előadásokat 
arról, hogy miként született 
meg vállalkozásuk, miként 
építik azt, valamint ismertetik 
termékeiket, szolgáltatásai-
kat. Közben pedig sajtokat és 
borokat, kézműves csokoládét 
és különböző hústermékeket 
kóstolhatnak a résztvevők. 
A rendezvényen mindenki 
ingyenesen vehet részt, egy 
kérésük van a szervezőknek: 
aki ott szeretne lenni, vigyen 
magával valamit a kamrából, 
amit majd a helyi szeretetkony-
hának ajándékoznak. Az Arbor 
Facebook-oldalán megtalál-
hatók az est előadóinak rövid 
bemutatkozó videói, és más 
információk is a rendezvénnyel 
kapcsolatosan.
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