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Elszállt villanyáramárak
Több mint 24 százalékkal emelkedett az áram ára

A júliusi 5 százalékról 5,3 
százalékra nőtt az éves 
infl áció augusztusban – 

derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. A nem élel-
miszer jellegű termékek 7,92 szá-
zalékkal, az élelmiszerek 2,7 száza-
lékkal, a szolgáltatások pedig 2,97 

százalékkal drágultak. Az év 
elejéhez (múlt év decembe-
réhez) viszonyított infl áció 
4,7 százalékos, a múlt év 
augusztusához viszonyított 
ráta pedig 5,3. A fogyasztói 
árak az elmúlt egy évben 

(2020. szeptember – 2021. au-
gusztus) átlagban 3,3 százalékkal 
nőttek az előző egy évhez (2019. 
szeptember – 2020. augusztus) vi-
szonyítva. Nem meglepetés, hogy 
az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva a legnagyobb drágulást 
a villamos energia mutatja, amely-
nek ára 24,65 százalékkal nőtt. 

Az energiaárakat – villanyáram, 
földgáz és távhő – együtt vizsgál-
va 21,51 százalékos áremelkedésről 
beszélhetünk.

További drágulások

Termékekre és szolgáltatásokra 
bontva éves szinten a villamos 
energia után a legnagyobb mérték-
ben az étolaj (21,27 százalék), a föld-
gáz (20,55 százalék), az üzemanyag 
(14,11%), a halételek (6,15%), a ciga-
retta (5,3%), a margarin (5,06%), 
a kenyér (4,59%), illetve a kukori-
cadara (4,9%) ára növekedett. Ta-
valy augusztushoz képest a burgo-
nya (31%), a légi közlekedés (23%), 
a zöldség- és gyümölcskonzervek 
(4,4%), valamint a friss zöldségek 
és gyümölcsök ára (2,5%) csökkent. 
A Román Nemzeti Bank (BNR) idén 
immár harmadszor módosította 
felfelé az infl ációs várakozását, így 
az idei év végére 5,6 százalékos fo-

gyasztói árindexre számít. A jegy-
bank a jövő évi infl ációs előrejelzé-
sét is emelte, így a korábban jelzett 
3,0 százalék helyett 2022 végére 3,4 
százalékos fogyasztóiár-emelke-
dést valószínűsít.

A miniszterelnök hajthatatlan

Az energiaárak drasztikus emel-
kedése ellenére Florin Cîţu mi-
niszterelnök nem támogatja ezek 
befagyasztását. A kormányfő a hét-
végén az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) javaslatára reagálva 
elmondta, a kormány intézkedni 
fog annak érdekében, hogy a vil-
lanyáram és a földgáz drágulása 
ne érintse jelentős mértékben a 
lakosságot, ám az Európai Unió 
rendelkezései miatt nem tartja le-
hetségesnek az energiaárak befa-
gyasztását. „Az árak befagyasztása 
bonyolultabb kérdés. Liberális gaz-
daságunk van, nem hinném, hogy 
az EU tagjaként ezt megtehetjük. 
Minden lehetséges megoldást fon-
tolóra veszünk annak érdekében, 
hogy a lakosság ezen a télen ne 
szenvedjen a magas számlák mi-
att” – idézte Cîţu nyilatkozatát az 
Agerpres. Korábban Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök is az energiaárak 
jövő tavaszig tartó befagyasztását 
szorgalmazta. A Cîţu-kabinetben 
miniszterelnök-helyettesi tiszt-
séget betöltő politikus szerint a 
koalíciós válságtól függetlenül a 
kormánynak a polgárok minden-
napi gondjaival kell foglalkoznia, 
és legfontosabb feladata a téli idő-
szakra történő felkészülés. Kifejtet-
te: gyors megoldást kell találni az 
energiaárak „megmagyarázhatat-
lanul gyors, brutális” emelkedésé-
nek ellensúlyozására.

Az előző év azonos időszakához 
viszonyítva a legnagyobb 
drágulást a villamos energia 
mutatja
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• A villamos energia „hozta” a legszámottevőbb, 
24,65 százalékos drágulást augusztusban az előző év 
azonos időszakához viszonyítva a statisztikai hivatal 
szerint. Ennek ellenére Florin Cîţu kormányfő szerint 
nem opció az energiaárak befagyasztása.

Parlamenti vizsgálóbizottság alakult 

Az energiaárak növekedésének okait vizsgáló bizottságot hozott létre 
a bukaresti parlament, a testület arra hivatott, hogy megállapítsa, mi-
lyen tényezők vezettek a villamos energia és a gáz meredek drágulásá-
hoz. Az energiaárak alakulása azt követően lett országos téma, hogy 
a villamos energia júliusban 25 százalékkal került többe, mint tavaly 
a hetedik hónapban, a gázért pedig 20 százalékkal fizet többet a la-
kosság. Az energiaárak azt követően növekedtek látványosan, hogy a 
hatóságok tavaly júliustól liberalizálták a földgáz árát, januártól pedig 
a villamos energia árát a lakossági fogyasztóknak. Miközben elemzők 
ősszel az energia további drágulására számítanak, a hatóságok sze-
rint az árnövekedésnek nemcsak belföldi okai vannak, hanem az egész 
világon nőttek az energiaárak a koronavírus-járvány utáni gazdasági 
helyreállás következtében megugrott kereslet miatt.

KOVÁCS ATTILA

V éget ért a nyári ítélkezési szü-
net a bíróságokon, így a Har-

gita Megyei Tanács elnöke és más 
személyek ellen évek óta tartó bün-
tetőperben is újabb tanút hallgattak 
meg. Egyetlen személy tett csak nyi-
latkozatot, egy másik megidézett ta-
nú objektív okok miatt maradt távol. 
A bíróság továbbra is azt próbálja 
megállapítani, hogy a Felsőboldog-
falvától Erdővidékre vezető 131-es 
számú megyei út egy szakaszának 
2010-ben végzett felújítása az érvé-
nyes műszaki előírásoknak megfe-

lelően történt-e, hány réteg 
aszfaltot terítettek el ott, 
és miért. Ennek megfele-
lően most egy szakértőt 
hallgattak meg, aki 2012-
ben szakértői vizsgálatot 

végzett az említett útszaka-
szon, megállapítva, hogy az elvég-
zett munkálat megfelel a megyei 
besorolású utakra érvényes előírá-
soknak – tájékoztatott kérdésünkre 
Sergiu Bogdan. Borboly Csaba ügy-
védje emlékeztetett, a Hargita Me-
gyei Tanács utána bírósági eljárást 
indított a szakértő ellen, úgy értékel-
ve, hogy nem megfelelően végezte 
a feladatát, a szakértő viszont meg-
nyerte a pert. A tanú ugyanakkor a 
korábbi tanúvallomások kapcsán – 
amikor két érintett is azt nyilatkoz-
ta, nem tudta, hogy a normatívák 

szerint hány réteg aszfalt elterítése 
szükséges a megyei besorolású utak 
felújításához, korszerűsítéséhez – 
azt mondta, nem lehetséges, hogy 
a műszaki ellenőr vagy a tervező ne 
ismerje a vonatkozó előírásokat. A 
bizonyítási eljárás tavaly kezdődött 
újra a Maros Megyei Törvényszéken, 
miután kiderült, hogy a Hargita Me-
gyei Törvényszéken lefolytatott tár-
gyalásokat nem korrupciós ügyekre 
szakosított bírák vezették, így azok 
érvényüket veszítették.

Kifogásolt útfelújítások

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta 
meg a Hargita megyei önkormányzat 
elnökét, Borboly Csabát közérdek el-
len elkövetett többrendbeli hivatali 
visszaéléssel, magánokirat-hamisí-
tásra való többrendbeli felbujtással, 
hamisított közokirat felhasználásá-
ra való felbujtással, közokirat-hami-
sítással, illetve rágalmazó feljelen-
téssel. Vele együtt további tizenkét 
személyt küldtek a vádlottak pad-
jára. A DNA szerint a vádlottak két 
megyei út – a Felsőboldogfalvától 
Erdővidékre vezető 131-es és a Csík-
rákost Lóvésszel összekötő 124-es 
– egy-egy szakaszának felújítása 
során több mint 4,8 millió lejjel ká-
rosították meg Hargita megyét.

Újabb tanúmeghallgatás
• Folytatódott a Borboly Csaba és tizenkét másik 
személy ellen 2013-ban indult büntetőper tárgyalása a 
Maros Megyei Törvényszéken. Újabb tanút hallgatott 
meg tegnap a bíróság, aki rendben találta a vád által 
kifogásol út minőségét.

Az aszfaltrétegek vastagsága 
jelenti a per egyik kulcskérdését
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Hargitai Szalon kilencedszer
Idén kilencedik alkalommal rendezik meg a Hargitai Szalont, amely lé-
nyegében a megyei tárlatból alakult át azáltal, hogy tematikussá vált. 
Minden évben más-más téma jelenti a kihívást az alkotóknak. Ezúttal a 
RESTART (újraindítás) tematika volt megadva, amely szervesen kapcso-
lódik az előző évek gondolatiságához. A kiállítás megnyitóját szep-
tember 16-án 18 órától tartják a Megyeháza Galériában. Ezt követően 
október 13-áig lesz látogatható.

Gabi és a repülő nagypapa
Szerdán 18 órakor a Gabi és a repülő nagypapa című előadásra vár-
ják a gyermekeket és felnőtteket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és 
Gyermekszínházban. Mivel a járványügyi előírásoknak megfelelően a 
helyek száma korlátozott, előzetes telefonos helyfoglalás szükséges a 
0740-566454-es mobilszámon, naponta 9–13 óra között. Az Ariel szín-
ház társulata szeptember 17–24. között részt vesz a világ legnagyobb 
nemzetközi bábfesztiválján a franciaországi Charleville-Mezieres-ben.
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