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Nagy-Küküllő
„ Nyelvében él a nemzet.” - Gróf Széchenyi István

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

XVIII. Vándorcsizma
néptáncfesztivál

2. oldal
RMDSZ hírek
3. oldal

Borról álmodik a
királylány?!

A fesztivál célja a magyar kultúra,
népművészet
éltetése,
ismertetése
a helyi és megyei szórvány magyar
közösségnek. A résztvevők gulyásfőző
versenyen és kóstolón vehetnek részt,
vásárral, jurtával, íjászattal, gyerekfoglalkozásokkal és sok más érdekességgel
várunk minden érdeklődőt.

4. oldal

A fesztivál keretében erdélyi
néptánccsoportok lépnek fel, valamint
Homonyik Sándor és Vivat Bacchus
koncertjei, majd táncház fogja zárni a
rendezvényt.

6. oldal

Népszámlálási
készülődések
5. oldal

Megoldások a
barnamedve kérdésre

Gulyásfőző verseny
jelentkezés
7. oldal

The Ours
A rendezvényen azon személyek vehetnek részt, akik megkapták a SARS-COV-2 elleni
védőoltás mindkét dózisát (és ezt a helyszínen igazolni is tudják) VAGY akik 72 óránál nem régebbi
negatív PCR tesztet tudnak felmutatni a helyszínen, VAGY akik 24 óránál nem régebbi, laborban
elvégzett antitest teszteredményt tudnak bemutatni. Azon személyek számára, akik a fent felsoroltak közül egyik dokumentummal sem rendelkeznek, a szervezők a helyszínen, szakképzett
személyzet által felügyelt körülmények között gyorstesztet, ingyenesen biztosítanak.

Kelemen Hunor: szívügyünk a család

8. oldal
XVIII. Vándorcsizma
néptáncfesztivál
A lap megjelenését
támogatja:

Kicsivel több mint másfél év után újra fizikai
jelenléttel tartjuk Kolozsváron a Szövetségi Képviselők Tanácsának ülését. A mai napon számot
adunk az elmúlt nyolc hónap kormányzati munkájáról, ugyanakkor készülünk a kongresszusra is,
amelyet két hét múlva szervezünk meg Maros�szentgyörgyön.
Az elmúlt hónapokban azt vállaltuk, hogy új
családtámogatási és gyermeknevelési közpolitikát dolgozunk ki. Azért van szükség erre, mert a
mostani rendszer eleve elhibázott, eredménytelen,
új megközelítésre van tehát szükség, amely valós és érezhető támogatást nyújt a fiatal családoknak, a gyermekvállaló és gyermeket nevelő családoknak. Úgy kell alakítanunk a közpolitikákat,
hogy minden egyes polgár, család képes legyen tervezni, terveit valóra váltani, hogy gyermeket
vállaljanak a fiatalok, gyermeket neveljenek a családok, és ez nem pusztán demográfiai kérdés.
Ennél többről van szó. Ez egy közösség jövőjének a létkérdése.
Mi hisszük, hogy a családok, az erős családok erősítik a közösséget. Nekünk szívügyünk a
család, éppen ezért választottuk ezt a hihetetlenül fontos közösségi intézményt a szeptember
17-i kongresszusunk központi témájának. A kongresszuson elfogadunk egy stratégiai dokumentumot is, amely a következő évek kormányzati feladatait taglalja, arra épít, hogy a fejlesztéseknek,
a gazdaságnak, a közpolitikáknak a családokról kell szólniuk.
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RMDSZ

28 személynek adtunk át Ezüstfenyő-díjat Kolozsváron

2021. szeptember 3-án, 28 személynek adtunk át Ezüstfenyő-díjat Kolozsváron, a Szövetségi Képviselők Tanácsának
ülésén. Idén 19. alkalommal fejezzük ki hálánkat mindazoknak,
akik a közösség megerősítéséért, összetartásáért, kultúránk
és értékeink továbbörökítéséért, vagy ahogyan szimbolikusan
nevezzük: a szülőföld visszaszerzéséért áldozzák életüket.
Köszönjük az RMDSZ nevében!

Nagy-Küküllő

Tanácsa Szabályzat és Etikai Felügyelő Bizottságának
Fógel László közgazdász (post mortem)
Gergely István vállalkozó, egyháztanácsos, helyi önkormányzati tanácsos, a Zetelaki Önkéntesek Egyesületének elnöke
Graur János, a Népszínházi társulat magyar tagozatának, a
József Attila Irodalmi Körnek, majd a Szép Szó Művelődési
Társaságnak alapító tagja
Grecu Irén, a Szövetségi Elnöki Hivatal gazdasági osztály volt
munkatársa

Antal Amália-Lidia, az RMDSZ Lupényi Szervezetének Hochbauer Gyula középiskolai, egyetemi tanár, a Hétfalu című
alelnöke, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének alelnöke
honismereti lap szerkesztője
Bakk Vitális Mária Kinga, a Pro Sanitate Alapítvány kuratóri- Juga-Gombos Tibor, az RMDSZ Ügyvezető Elnökség munkaumának elnöke
társa
Bíró Emil, a vízaknai polgármesteri hivatal munkatársa
Biró László, Csíkmadaras volt polgármestere

Kovács Kuruc János helytörténész, a Hepehupa művelődési
folyóirat alapító tagja, az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és
vidéke fiókszervezetének megalapítója

Borsi Imre Lóránt teológus, közgazdász, a Tulipán Kaláka Kovács Mihály Levente, az RMDSZ Maros megyei szervezeEgyesület alapítója és elnöke
tének ügyvezető elnöke
Brendus Réka, a magyarországi Miniszterelnökség Nemzet- Kosztandi Mihály, Vámosláz nyugalmazott polgármestere
politikai Államtitkárságának főosztályvezetője
Lucza István Attila, a Sarmaság-Bányatelepi Református
Csegezi Edit Zsuzsanna, a Fehér megyei választmány tagja, a Egyházközség lelkipásztora, a Sarmasági RMDSZ elnöke, a Pro
MOT elnöke és a regionális önkormányzati tanács tagja
Sarmaság Alapítvány elnöke
Czira Mária, Bálványosváralja volt alpolgármestere, a Kolozs Márkus Etelka, az RMDSZ Nőszervezetének nyugdíjasokért
Megyei RMDSZ Nőszervezet alapítója
felelős alelnöke
Demeter András István, az RMDSZ kulturális államtitkára, Mincsor Erzsébet, a Gyergyóremetei RMDSZ aktív tagja, helyi
a Román Közszolgálati Televízió Produkciós Házának volt tanácsos
vezetője
Rácz Virág Vilma, a Resicabányai RMDSZ aktív tagja
Dr. Fehér Gábor orvos, állandó tagja a Megyei Képviselők
Sauer András Kálmán, 2005-től
a Bihar Megyei RMDSZ gazdasági
alelnöke, 2012-2020 között a Nagyvárad-Újvárosi körzet elnöke
Sipos Miklós nyugalmazott lelkipásztor, a Szatmári Református
Egyházközség volt esperese
Szakács Levente, az RMDSZ Felsőbányai Szervezetének tagja, Felsőbánya
volt alpolgármestere
Tatai Miklós, a Leöwey Klára Elméleti
Líceum volt igazgatója
Prof. Dr. Túsz Ferenc, az aradi kis- és
középvállalkozók fejlesztési alapítványának elnöke, ifjúsági országos
bajnok evezésben, az aradi RMDSZ
szervezet tagja.
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Borról álmodik a királylány?!
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Álmodj királylány...és még sok más jól ismert zeneszám költők megzenésített boros versei, de főleg saját versek, mesék
csendül majd fel a XVIII. Vándorcsizma Néptáncfesztivál keretén kerülnek megzenésítésre, hogy a mindenkori nagyérdemű egy
belül megrendezett Homonyik Sándor koncerten.
új, egészen egyedi és sajátos stílusban megírt dallamvilágba
csöppenve kóstolhasson bele a magyar bordal pártatlanul
fűszerezett világába.

Homonyik Sándor, pályafutását a Golf zenekarral
kezdte, amikor a Magyar Televízió Pulzus című tehetségkutató versenyét megnyerte, majd ennek köszönhetően számos
rockoperában szerepelt, mint például a Sztárcsinálók vagy a
Jézus Krisztus Szupersztár. 1988-ban megszületett az Álmodj
királylány című dal, amelynek köszönhetően elnyerte az év
dala cím mellett az év legjobb férfi énekesének díját is. Vikidál
Gyulával való munkájának gyümölcseként egy nagysikerű duett
mellett létrejött egy nagylemez, ami 1989-es év lemezsikere
volt. Szólólemezei is sikeresnek bizonyultak, amelyeken olyan
dalok csendülnek fel, mint Légy hű örökre, Kóborló szív vagy
Sose búcsúzz el. Szólólemezeire Miklós Tibor mellett Demjén
Ferenc is írt pár dalszöveget. Külön öröm számára, hogy a
határon túl is szeretik a dalait. Nagyon sokáig szeretne még
örömet szerezni azoknak, akik szeretik és értékelik azt amit
csinál.

Munkájukra az évek folyamán több elismert előadó is
felfigyelt.
Ákos „Még Közelebb” című dupla platinalemezes
alkotásán énekeltek a vokál szólamokat és kísértük őt 18
állomásos koncertkörútján.
Énekeltek együtt Demjén Ferenccel és a V’Moto-Rock
legendás zenekarral, Rúzsa Magdival, St. Martinnal és a Bolyki
Brothers-el is.
Lemezeiken közreműködik többek között Ákos, Sasvári Sándor
és Pállfy István.

A Vivat Bacchus Énekegyüttes mindig vidám és szórakoztató műsoraival mára elengedhetetlen „tartozékává” vált a
magyar borkultúrának.
A mindig vidám hangulatot teremtő Vivat Bacchus a
kulturált borfogyasztás és a mulatozás igéjét saját szerzeményű bordalokba öntve lépett be a köztudatba.
2001-ben alakult együttes az évek során bejárta Európát
és a világot, hozzájárulva ezzel a magyar bor jó hírének, nemzetközi elismertségének tovább erősödéséhez.
Repertoárukban fölfedezhető a népi folklóron kívül
sok más stílusirányzat is, mint például jazz, blues vagy rock
and roll,- mint bordal! Ez pedig azért lehetséges, mert dalaik
túlnyomó része saját szerzemény. Esetenként híres magyar
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Egyszerűbb adó- és ÁFA intézkedésekről döntött a kormány
A közigazgatás digitalizálásával kapcsolatos fő intézkedések a következők:
A közintézményeknek, hatóságoknak vagy központi és/vagy
a helyi közigazgatáshoz tartozó közérdekű intézményeknek
kötelességük, hogy bejegyezzék magukat a Pénzügyminisztérium és az ANAF PatrimVen nevű saját információs rendszerébe.
A jogi személyeknek, egyesületeknek és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, valamint a szabadfoglalkozású, vagy önálló gazdasági tevékenységet folytató
magánszemélyeknek kötelező bejelentkezni a virtuális magántérbe (Spațiu Privat Virtual).
A kormány elfogadta az adóeljárási törvényről és a költségveMegvalósul a SAF-T koncepció (Standard Audit File for Tax),
tési intézkedésekről szóló kormányrendeletet, amely módoamely egy szabványos ellenőrzési fájl a számviteli adatok
sítja és kiegészíti az erre vonatkozó törvényt.
elektronikus cseréjéhez az adófizetőtől az adóhatóságig, szabványosított adatformátumban. Így az elemzés és a költségA változások a költségvetési konszolidációt, a közigazgatás vetési ellenőrzés sokkal könnyebben elvégezhető. Ezenkívül
biztosítja az átláthatóságot és növeli a bizalmat az adóhatóság
digitalizálását és a beruházások támogatását célozzák.
és az adófizető között.
A rendeletben foglalt fő intézkedések a következők:
Az ÁFA-visszatérítési eljárás állandósítása, amelyet negatív
visszatérítésű ÁFA-bevallásokban kérnek visszatérítési lehetőséggel, úgy, hogy a visszatérítés utólagos ellenőrzéssel
történik. Korábban az intézkedést alkalmanként használták,
és az ÁFA-visszatérítések állományának jelentős csökkenéséhez vezetett. Például 2019. november 1-jén a megoldatlan
ÁFA-visszatérítési kérelmek száma megközelítőleg 30.000
volt, míg 2021. július 31-én csak 4.700 kérelem volt az elszámolás különböző szakaszaiban.

Munkacsoportot hozott létre
az RMDSZ a népszámlálási
előkészületekre
Megtartotta alakuló ülését csütörtökön az országos népszámlálási munkacsoport, amely a történelmi magyar egyházak,
országos intézmények és civil szervezetek képviselőinek részvételével dolgozza ki a következő félév cselekvési prioritásait
a 2022-ben sorra kerülő népszámlálás előkészítésére.

Állandósul a kifizetések átütemezésének egyszerűsített
formában történő lebonyolítása 12 hónapnál nem régebbi
költségvetési kötelezettségek esetén. Így az ideiglenesen
pénzügyi nehézségekkel küzdő adózók rendelkezésére állhat
a tevékenység folytatásához szükséges pénzügyi likviditás.
Jelenleg 58.476 adózó részesül a fizetések egyszerűsített
átütemezésében a 12,7 milliárd lejes kötelezettségekből. Az
állami költségvetés bevételei 14,2 milliárdot tesznek ki, felosztott részletek és alapvető kötelezettségek együttesen.
Meghosszabbítják az adó-amnesztiát, valamint adóügyi intézkedéseket vezetnek be a 2020. május 14 – 2021. március 29.
közötti adóellenőrzések és személyi adózási helyzetek ellenőrzésére. Ez azért fontos, hogy elkerülhető legyen az adófizetők
közötti esetleges megkülönböztetés. Az adó-amnesztiát az
ellenőrzési eljárások eredményeként megállapított adókötelezettségek közötti különbségekre is alkalmazzák.
A találkozó legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők tudatosítsák: az újdonságnak számító „önkitöltős” eljárásmód
Megteremtették az adóbevallások helyesbítésének lehebevezetése lehetőséget jelenthet a személyek nemzetiségi és
tőségét, valahányszor intézkedéseket rendelnek el jogerős
felekezeti hovatartozásának megfelelő rögzítésére, másrészt
bírósági határozattal. Ez magában foglalja az adóigényekkel
viszont veszélyes is, hiszen a rendszer nem bejáratott.
kapcsolatos adók változását is, valamint azokat az időszakokat,
amelyekre az utólagos ellenőrzés fenntartását törölték.

Nagy-Küküllő
Mivel a megszerzett nyelvi és kulturális jogok, az egyházaknak,
önkormányzatoknak visszaosztott állami támogatások, de
még a mindenkori kormányok magyarokat érintő politikája is
a magyarok számának függvényei, közös érdek, hogy a vegyes
házasságokban, a szórványban, a nagyvárosokban élő, a
külföldön tanuló vagy dolgozó romániai magyarok is nemzeti
identitásukat vállalva vegyenek részt a népszámláláson.
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szeretnénk: egy olyan menhely létrehozását tűztük ki célul, ahova
medvéket lehet áttelepíteni. Így megnyugtató módon lehet orvosolni az áttelepítés problémáját, hisz az a legtöbb esetben csak
a probléma áthelyezését jelentette, mert az adott egyed rövid
időn belül visszatért és további gondokat okozott” – fogalmazott
Tánczos Barna miniszter, kiemelve, hogy a romániai barnamedve-populáció megfigyelésére és a hosszú távú menedzsmentterv elkészítésére 53,5 millió lejt fordítanak.

A résztvevők biztató eredményként értékelték, hogy 30 év
után az első olyan népszámlálás a mostani, amikor magyarul is
ki lehet tölteni a kérdőíveket.
Az elkövetkező hetek legfőbb feladataként a megyei és települési szintű koordinátorok nevesítését, a helyi munkacsoportok
megalakítását, valamennyi érdekelt társadalmi szereplő bevonását és hálózatba szervezését jelölte meg az országos munkacsoport.
A munkacsoport koordinálásával Kelemen Hunor szövetségi
elnök Horváth Anna ügyvezető alelnököt bízta meg.
A romániai népszámlálás 2022 márciusa és júliusa között lesz, a
lakosságnak pedig három lehetősége lesz a kérdőív kitöltésére:
interneten kitöltheti a saját kérdőívét, bemehet a településen
az összeíró pontokra, vagy hagyományos módon otthonában
fogadhatja a számlálóbiztost. A hatályban lévő népszámlálási
Az RMDSZ környezetvédelmi minisztere emlékezetetett arra
törvény értelmében az összeírás magyar nyelven is történhet,
is, hogy a medvevédelmi akcióterv gyakorlatba ültetése mellett
mind az önkitöltés, mind pedig a személyes lekérdezés
az emberi életek védelmében egy olyan sürgősségi kormányesetében.
rendeletet fogadott el a kormány, amely lehetővé teszi a lakott
területen történő medvetámadás esetén az azonnali beavatkoEz a jogszabály kockázati besorolás alapján szabályozza
Tánczos Barna: azért dolgozunk, hogy zást.
a barnamedvék emberek és javaik ellen irányuló, lakott területeken való támadásának megelőzését és megfékezését.
megőrizzük a barnamedve faj életLehetővé teszi a vadak elűzését, altatását és áthelyezését,
terét, és garantáljuk az emberek
illetve eutanáziáját vagy kilövését.

biztonságát

Tusnádfürdőn indította útjára a Környezetvédelmi, Vízügyi és
Erdészeti Minisztérium azt az európai uniós alapokból finanszírozott projektet, amely a romániai barnamedve-populáció
felmérésére és az országos medvevédelmi akcióterv gyakorlatba ültetésére irányul.
„A környezetvédelmi minisztériumnak kettős felelőssége van:
megőrizni a barnamedve fajt, illetve annak természetes életterét, amely semmiképpen sem a lakott terület, valamint garantálni az emberek és javaik biztonságát” – szögezte le Tánczos
Barna környezetvédelmi miniszter.
A szaktárcavezető a konferencia megnyitóján elmondta: a ma
elindított projekt az első olyan jelentős lépés, amely mögé
európai uniós alapokat, szakmai csapatot sorakoztattak fel a
romániai barnamedve-populáció felmérésére, és amelynek
van egy valós, követhető perspektívája. A projekt elindítása A miniszter kifejtette, tegnap a parlament felsőházában, ahol
a 2018-ban elfogadott medvevédelmi akcióterv gyakorlatba 5 szakbizottság volt jelen, teljes jelenléttel százszázalékos
támogatottságot kapott a törvénytervezet. „Sok munkával,
ültetésének első jelentős, konkrét lépése.
rengeteg kommunikációval, felelős döntésekkel lehet előrehaladni, gyakorlatba ültetni a megoldásokat. Csapat kell, ember
„A projekt rendkívül összetett és szerteágazó. Az egyik része a kell, aki nemcsak azonosítja a problémát, hanem igyekszik
medvepopuláció tudományos felmérése és a vadkárok megelő- megoldani is azt” – hangsúlyozta Tánczos Barna.
zése: a villanypásztorok megvásárlásával és kihelyezésével a
gazdákat és javaikat tudjuk megvédeni. Ugyanakkor egy Romániwww.rmdsz.ro
ában újszerű, csak néhány helyen alkalmazott megoldással is élni
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Gulyásfőző verseny
jelentkezés

Elfogadta a kormány az 50 milliárd
lejes fejlesztési programot!

Az RMDSZ kezdeményezte azt az 50 milliárd lejes keretprogA XVIII. Vándorcsizma Néptáncfesztivál keretében idén ramot, amely a helyi közösségek beruházásait, a víz- és csatoris megrendezzük a már hagyományos gulyásfőző versenyt.
nahálózat, a gázhálózat bővítését, az utak javítását, moderni3-6 fős csapatok jelentkezését várjuk – 30-100 literes üstökkel zálását finanszírozza.
- 2021. szeptember 10-ig.
A kormányülést követően Kelemen Hunor rámutatott: „a
kormányzás célja, talán legfontosabb célja az, hogy javítsunk
az életminőségen, a leszakadó térségeket felzárkóztassuk, és
a polgároknak visszaadjuk a reményt, hogy ebben az országban
lehet jövőt tervezni és építeni. Az Anghel Saligny program nem
a pártoknak és nem a polgármestereknek szól, ahogyan azt a
napokban az egyik koalíciós párt próbálta elhitetni a közvéleménnyel. Ez a program azoknak a régióknak szól, amelyeknek
szükségük van beruházásokra, és amelyek elnéptelenedését
meg kell akadályoznunk!”
A Cseke Attila fejlesztési miniszter vezetésével kidolgozott,
Anghel Saligny mérnökről elnevezett fejlesztési program hat
évre szól, és olyan fontos eszköz, amely 21. századhoz méltó
körülményeket tud teremteni a közösségekben. A program
szükségessége mellett szólnak a lesújtó számok is: becslések
szerint Romániában közel 50 ezer kilométernyi út szorul felújításra, ebből 20 ezer kilométer megyei és 27 ezer kilométer
községi út. A települések 57 százalékában még mindig nincs
A gulyásfőző verseny 2021. szeptember 18-án, csatornahálózat, 29 százalékuk pedig továbbra sincs rákötve a
szombaton lesz. A helyszín az idei évben is a medgyesi Gréweln vízhálózatra. Ugyanakkor 2 226 településen, vagyis a romániai
Park.
közigazgatási egységek mintegy 70 százalékban a mai napig
sincs gázellátás.
A szervezők biztosítják:
• alapanyagot (zöldségek, hús)
• pólót minden csapattagnak (XS-XXL méretek)
• kötényt a főszakácsnak
• 1 sátrat (3x3m)
• 1 sörasztalt és 2 padot
• a felszolgáláshoz szükséges kellékeket (műanyag
tányér, evőeszközök)
• kenyeret

Bírságözönt zúdítottak a szolgáltatókra az energiapiac liberalizálása óta

A csapatokat kérjük, hozzanak magukkal:
• üstöt (30-100 literes)
• tűzifát
• tűzalávaló (fémből)
• további kellékeket a gulyás elkészítéséhez (konyhai
eszközök, fűszerek)
• jókedvet
• egy háziorvosi igazolást „Apt pentru gătit și servit”
• minden tagnak COVID igazolás: oltási vagy PCR teszt
(72 óránál nem régebbi), gyorsteszt (24 óránál nem régebbi)
Az országos energiaár-szabályozó hatóság (ANRE) a
vagy átesett a betegségen (nem régebbi 180 napnál).
2020. július elseje és 2021. június 30-a közötti időszakban a
Hidroelectrica szolgáltatóra rótta ki a legnagyobb bírságokat
A jelentkezéseket várjuk Palea Kingánál a 0754 529 a piac liberalizálása után észlelt szabálytalanságok miatt.
196 telefonszámon, illetve személyesen a Millennium-házban Az említett periódusban az ANRE 11 256 fogyasztói panaszt
hétköznaponként 8-16 óra között.
vizsgált meg, ezek közül 8053 a villamosenergia-szolgáltatásra, 3203 pedig a földgázszolgáltatásra vonatkozott – derül
Jelentkezéskor kérjük, hogy jelezzék előre a csapat ki a hatóság adataiból.
üstjének nagyságát!
Az áramszolgáltatásra vonatkozóan a Hidroelectrica
Sok sikert kívánunk a csapatoknak!
vállalat ellen 806 panasz érkezett, amelyek nyomán a hatóság
109 bírságot rótt ki, összesen 1,59 millió lej értékben. Az Enel
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Energie Muntenia ellen 2481 panaszt nyújtottak be, és ezek
nyomán a vállalat 132 bírságot kapott, összesen 1,325 millió lej
értékben. Az Enel Energie vállalat ellen beérkezett 1210 panaszt
megvizsgálva a hatóság 105 szankciót szabott ki, összesen 1,22
millió lej értékben – közölte az Agerpres. Az Electrica Furnizare
összesen 720 ezer lej bírságot kapott, az ellene érkezett 994
reklamáció nyomán, az E.ON Energie pedig 620 ezer lejt kitevő
bírságokat, 460 panasz nyomán.
A CEZ Vânzare szolgáltató ellen 239 reklamációt nyújtottak be, az ANRE 270 ezer lejre rótt ki bírságot. A fogyasztók
legtöbbször az energia számlázására, a szerződéskötésre, a
szolgáltatóváltási eljárásra, a rendszerhez való csatlakozási,
illetve lekapcsolási problémákra, valamint az ügyfélkapcsolatokra panaszkodtak. A földgázszolgáltatás hiányosságai miatt
az E.ON Energie vállalat kapta a legtöbb bírságot.
Az ANRE 231 panaszt kapott, melyek nyomán 42, összesen
560.000 lej bírságot rótt ki a szolgáltatóra. A második helyen az
Enel Energie Muntenia áll 155 panasszal, és 19, összesen 225
ezer lejes bírsággal, a harmadik pedig az Engie Románia, amely
ellen 228 reklamációt nyújtottak be, és ezek miatt 11, összesen
130 ezer lej bírságot kapott. A Nord Gaz ellen 46 reklamáció
született, a kirótt bírságok értéke 110 ezer lej, a Nova Power
& Gas 40 ezer lejes bírságot kapott az ellene benyújtott 21
panasz nyomán, az Enel Energie pedig 20 ezer lejes bírságot 123
panasz nyomán. Szintén 20.000 lejes bírságot kapott a Premier
Energy (170 panasz), az Energia Gas & Power (51 panasz) és az
Electrica Furnizare (50 reklamáció) pedig egyenként 10 ezer
lejes bírságot.
A fogyasztók a számlázással, a szolgáltatóváltással, a
gázárakkal és a gázminőséggel kapcsolatban észlelt szabálytalanságok miatt nyújtottak be panaszokat. Az ANRE nyomatékosítja, hogy nem a hatóság a haszonélvezője a bírságokból
származó bevételeknek, ezek az összegek az állami büdzsé
bevételét képezik.
A romániai villamosenergia-piacot 2021. január 1-jén, a földgázpiacot pedig 2020. július 1-jén liberalizálták.
www.kronikaonline.ro

Kedves olvasók!
A The Ours finomságok háza, megnyitása óta eltelt három hét
alatt rengeteg dícséretet kapott az ott megforduló vendégektől. A tulajdonosok nagyon hálásak és boldogok az elismerő
szavak miatt, ezért a következő hónapban bővítik a terméklistát.
Lesz többek közt kolbászos pogácsa is, melyet a törzsvendégek
már nagyon várnak! A helyben elfogyasztható ételek és italok
mellett nem szabad megfeledkezni az ajándékba vihető csokoládékról, ajándék csomagokról, Galffis kávékról és teákról,
borokról és pálinkákról sem! Ezeket születésnapokra névnapokra és egyéb ünnepekre is ajánlják. Exkluzív környezetben és
izgalmas finomságokkal várják önöket továbbra is!
The Ours csapata.

Támogatók - Partnerek
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