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 Október 14-23. között került 
megrendezésre a XXIV. Szeben 
Megyei Magyar Napok, megyénk 
legnagyobb magyar rendezvényso-
rozata. Tíz napon keresztül válto-
zatos, minden igénynek megfelelő 
programokkal igyekeztünk színe-
sebbé varázsolni magyar szórvány-
közösségünk életét. A rendez-
vénysorozat a medgyesi Római 
Katolikus Plébániatemplomban 
ökumenikus istentisztelettel vette 
kezdetét, amelyen a Báthory Iskola 
diákkórusa valamint a medgyesi 
magyar vegyeskórus énekelt, ezt 
követően pedig rajzkiállításra 

illetve régizene koncertre került sor.
Idén a Szeben Megyei Magyar Napok kiemelt eseményét iskolánk, a Báthory István Általános 
Iskola 300 éves fennállásának megünneplése jelentette, amelyen számos véndiák, volt és 
jelenlegi pedagógus eleveníthette fel iskolánkkal kapcsolatos emlékeit. Ezen az emlékezetes 
napon ünnepi köszöntőket, ének-zongora előadást, regemondást, néptáncot, kiállítást tekinthe-
tett meg a népes közönség, amelyet az ünnepi alkalomra állított emléktábla leleplezése követett. 
Az ünnepet, megható pillanattal, a Báthory István Általános Iskola diákjai a Pál utcai fiúk musical 
- Mi vagyunk a Grund című dalára készített flash-mobbal zárták. 

folytatodik a harmadik oldalon

– Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettest kérdeztük

 A szerdai kormányülésen egy új, főleg az elektromos 
energiára vonatkozó kompenzációs rendszert vitatottak meg 
a kormánypártok. Az RMDSZ és a PSD, sőt néhány liberális 
képviselő is támogatja a részben árszabályozott energiapi-
acot, és e mellett szól a legfőbb érv is, hogy az ország számára 
szükséges elektromos energia 90 százalékát Románia képes 
megtermelni, és az ársapka csak erre a részre vonatkozna. 
A fogyasztási különbözetet továbbra is a szabadpiacról kell 
megvásárolni, de arra is van elképzelés, hogy ennek az árát 
miképpen kompenzálná az állam – tudatta a Maszol megke- resésére Kelemen Hunor kormány-
főhelyettes, az RMDSZ elnöke.

 A kormánykoalíció számára a legnagyobb kihívás az, hogy megvédje a háztartási fogyasz-
tókat, hangsúlyozta Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. Az RMDSZ elnöke kijelentette, 
ezért hozták meg azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely a villamos energia esetében 100 
kilowattig 0,68 lejben, 100 és 255 kilowatt között pedig 0,8 lejben maximálja a áram árát, míg a 
földgáz esetében szintén árszabályozás van érvényben, magyarázta.
 
 Ehhez képest felmerült a kérdés, hogy miképpen lehetne továbblépni egy egységesebb, 
könnyebben alkalmazható rendszer működtetésére, ami már nem érintené az eddig meghozott 
intézkedéseket. 

folytatás a hetedik olalon

Szeben Megyei Magyar 
Napok 24. alkalommal

Kiegészítő árkompenzációs rendszert tervez a kormány 
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Könnyítenénk a járművezetői-engedély 
megszerzésének adminisztratív eljárásain

 Törvénymódosítást dolgozott ki és iktatott a parla-
mentben az RMDSZ a járművezetői-engedély megszerzé-
sének átszervezésére vonatkozóan. A törvénytervezet bővíti a 
járművizsgáztatók körét azáltal, hogy nem csak rendőrtisztek 
lehetnek vizsgabiztosok, hanem olyan személyek is, akik vizs-
gáztatói engedélyt szereznek.

 Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióveze-
tő-helyettese, a törvénytervezet egyik kidolgozója elmondta: 
„A törvénymódosításra azért volt szükség, mert a Vezetői Jogo-
sítvány- és Gépjárműnyilvántartó Hivatal (DRPCIV) személyzet-
hiány miatt nem tud olyan ütemben vizsgáztatni, mint amennyire 
igény lenne, ezért a vizsgázók akár hónapokat is kell várjanak 
arra, hogy időpontot kapjanak a jogosítvány megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati vizsgára. Az általunk kidolgozott törvény-
kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a jelenlegi 
szabályozási rendszert és megkönnyítsük a járművezetői-enge-
dély megszerzésének adminisztratív eljárásait.” – nyilatkozta a 
képviselő.

 Az RMDSZ parlamenti frakciója által iktatott törvény-
módosítás számos előnyös rendelkezést tartalmaz a jármű-
vezetői-engedély megszerzésének adminisztratív eljárásaira 
vonatkozóan is: nem lenne kötelező a jogosítvány megszer-
zéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgát ugyanazon a 
településen teljesíteni, vagyis a tanulóknak lehetősége lenne 
különböző vizsgaközpontot választani tartózkodási helyük 
függvényében. Továbbá, a gyakorlati vizsgán a szakoktatónak 

kötelező jelen lennie a járműben annak érdekében, hogy csök-
kentse a vizsgázó félelmeit, valamint felügyelni tudja a vizsga 
szabályos lefolyását.

 A törvénytervezet értelmében a vizsgabiztosok képzé-
séért és engedélyeztetéséért a Szállításügyi és Infrastruktu-
rális Minisztérium alárendeltségébe tartozó Román Közúti 
Hatóság (ARR) felel majd. Vizsgabiztosi engedélyt szerezhet 
az, aki betöltötte 23. életévét, legalább három éve B kate-
góriájú jogosítvánnyal rendelkezik, nem volt visszavonva a 
jogosítványa, valamint felfüggesztve az utóbbi három évben. 
Kitétel ugyanakkor az is, hogy az illető nem tölthet be állást 
valamely autóiskolában, valamint el kell végeznie a vizsgabiz-
tosi képzést.  Benedek Zakariás szállításügyi szakpolitikus a 
módosítás kapcsán elmondta: „abban az esetben, ha valaki C és 
D járműkategóriára szeretne vizsgabiztosi engedélyt szerezni, 
a fenti kitételek teljesítése mellett legalább 5 év vezetési 
tapasztalattal kell rendelkeznie az adott kategóriában, vagy 
elméleti és gyakorlati ismeretfelmérő tesztet kell sikeresen 
teljesítenie. Ezáltal eltörölnénk annak lehetőségét, hogy 3 év 
vizsgáztatói tapasztalat után a rendőrtiszt bármilyen járműka-
tegóriában vizsgáztasson.” Az RMDSZ képviselőházi frakcióve-
zető-helyettese rámutatott arra is, hogy a Vezetői Jogosítvány- 
és Gépjárműnyilvántartó Hivatal (DRPCIV) felelne továbbra is 
az elméleti vizsga lebonyolításáért, a járművezetői-engedélyek 
kibocsájtásáért és nyilvántartásáért, csak a gyakorlati vizsga 
lebonyolítása és a vizsgabiztosok engedélyeztetése kerülne át 
a Román Közúti Hatóság (ARR) alárendeltségébe.

 Amennyiben az RMDSZ által kidolgozott törvénymódo-
sítást elfogadja a parlament, az 2024-től lép majd hatályba.

Cseke Attila: újabb 19 bölcsőde megépí-
tésére biztosítunk finanszírozást

„Több mint ezer kisgyermek számára biztosítunk bölcsődei 
helyeket, több mint ezer családnak segítünk azzal, hogy újabb 
19 korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítésére biztosít 
finanszírozást kormányzati forrásból a fejlesztési miniszté-
rium, ezek közül 15 épül Erdélyben” – hangsúlyozta Cseke 
Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter.

A fejlesztési minisztérium ezen felül 60 bölcsőde megépítésére 
biztosít kormányzati forrásokat, és 124-re biztosít finanszíro-
zást a helyreállítási alapból. A ma jóváhagyott 19 bölcsődével 
együtt 203 új bölcsőde épülhet Romániában. Nagyméretű, 
110 gyermek befogadására alkalmas bölcsőde épül Szatmár-
németiben, illetve közepes méretű, 70 férőhelyes bölcsődék 
épülnek Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, Segesváron, és Kisje-
nőben, Borosjenőben illetve Angyalkúton, Arad megyében. 
Hargita megyében Farkaslakán, és Maros megyében, Maros-
csúcson épül közepes méretű bölcsőde. Kis bölcsődéket épít a 
fejlesztési minisztérium Érmihályfalván, Gelencén, Igazfalván, 
Magyarláposon, Kaplonyban és Lippán. A fejlesztési miniszté-
rium korszerű bölcsődéket épít, ahol meleg étel előkészíté-
séhez alkalmas saját konyha lesz, illetve mosókonyha, orvosi 
rendelő és irodák, játszó és hálószobák.

Az energiatakarékos és környezetkímélő épületekben a 
szükséges energiát megújuló erőforrásokból biztosítják.

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

A nap második felében a rendezvény a Római Katolikus Plébáni-
atemplomban folytatódott, a Búzás Árpád mérnök úr emlékére 
szervezett eseménnyel, ahol a szentmisét követően könyvbe-
mutatón, valamint dokumentumfilm vetítésen vehettek részt 
a megemlékezők.
A napot fergeteges véndiáktalálkozó és szüreti-kosaras bál 
zárta, amelyen minden korosztály élvezhette a hajnalig tartó 
mulatságot, a résztvevők nagy száma pedig az ehhez hasonló 
események megszervezésének igényét tükrözi.

Vasárnap, október 16-án a Háromszék Néptáncegyüttes – 
Rézhúron című előadásával szórakoztatta a néptáncra szomjazó 
közönséget.

Hétfőn, a Traube teremben, Csernik Pál Szende – Mesebölcső 
című gyerekelőadásával folytatódott rendezvénysorozatunk, 
amely az óvodások és kisiskolások számára nyújtott felejthe-
tetlen élményt.
Kedden Nagyszebenben is sor került a Mesebölcső gyerekelőa-
dásra, ahol nagy szeretettel fogadták a művésznőt.
Csütörtökön Lukács Gyöngyi foglalkoztatta a kiskapusi barká-
csolásra vágyó érdeklődőket.
Pénteken, október 21-én, első alkalommal került megrende-
zésre a Magyar Est, amelynek a The Ours kávéház szolgált hely-
színéül. A jelenlévők kellemes hangulatú est részesei lehettek, 
magyar zene, illatos kávék, zsíroskenyér, ropogós pogácsák és 
zamatos borok társaságában.
A szombati napot újból a jókedv és a mulatság jellemezte a 

küküllőalmási szüreti bálon, amely nagy sikert aratott a helyi 
közösség és vendégeik körében s ahol a Gyöngyvirág néptánc-
együttes remekelt. 
Vasárnap délelőtt a medgyesi Református Templomban 
megemlékezést tartottunk az 1956-os forradalomról, illetve 
koszorúzással fejeztük ki tiszteletünket a szabadságharc 
emlékére állított kopjafa előtt.
A nap második felében került sor a zárórendezvényre, ahol a 
magyarországi Moovie Tenors kiváló énekesei operett és rock-
musical részletei varázsolták el a közönséget.

„Szervezőkként elmondhatjuk, hogy az idei magyar napok 10 
napos kitartó munkát, kisebb-nagyobb problémák megoldását 
és rengeteg pozitív meglepetést jelentettek számunkra. A 
visszajelzések alapján az eddigi talán legsikeresebb rendez-
vénysorozat áll mögöttünk és mi magunk is úgy ítéltük meg, 
korábban sosem volt ennyire nyitott, aktív és nagyszámú 
közönsége a programoknak.” Balázs Botond főszervező.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik részt vettek 
a szervezésben és azoknak, akik rendezvényeinket megtisz-
telték jelenlétükkel.
Összességében nagy sikerként könyvelhetjük el az idei magyar 
napokat és úgy érezzük, arról szóltak, amiről szólniuk kellett: a 
felhőtlen szórakozásról és a sokszínű magyar kultúránk méltó 
megünnepléséről.
Nem feledkezhetünk meg a támogatókról sem, az idei rendez-
vényt a Medgyesi Polgármesteri Hivatal, a Romániai Magyar 

Demokrata 
Szövetség, a 
Bethlen Gábor 
Alap, a Nemzeti 
Együttműkö-
dési Alap és a 
Communitas 
Alapítvány támo-
gatták.

 - A szervezők -
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 1991 óta október 1-jén 
ünneplik az Idősek Világ-
napját. A medgyesi református 
gyülekezetben már 9 éve, 
sőt, az év folyamán többször 
is szervezünk időseket felka-
roló missziói-diakóniai prog-
ramokat, hogy így fejezzük ki 
az idős testvérek iránti tisz-
teletünket, szeretetetünket, 

törődésünket.

 Az öregedés szükségszerű történés. Isten ajándéka 
az, ha megérjük az időskort, hiszen sokan fiatalon távoznak 
közülünk. Isten akaratából mindannyian megöregszünk, de 
nem mindegy, hogyan viseljük a korral járó kihívásokat. Az 
öregedés folyamata egyénenként változik, genetikai, környe-
zeti, lelki beállítottságú vagy más tényezőktől függően. Idős 
mivoltunkkal nehezen tudunk azonosulni, inkább csak beletö-
rődünk. Önazonosságunk érzete a fiatalabb énkép megmarad. 
Ez azt jelenti, hogy érzelmi valóságunkban nem öregszünk. 
Azonban fontos, hogy az öregség kialakulása ( objektív jegyek) 
és annak tudatos vállalása (szubjektív rádöbbenés) össz-
hangban legyenek egymással.

 Az időskornak vannak fizikai, pszichés és mentális 
jellemzői. Ahogy idősödünk testünk, elménk is változik, de az 
egészséges életmód segíthet megbírkózni ezekkel a folyama-
tokkal.

 Egyes egész-
ségügyi nehézségek 
megelőzhetőek a követ-
kező faktorok figye-
lembevételével: egész-
séges táplálkozás, rend-
szeres fizikai aktivítás, 
az Istennel való kapcso-
latunk, a körülöttünk 
élő emberekkel való 
kapcsolatunk, az elménk 
aktívan tartása.

 Az öregedési folyamat kezelése nagy kihívást, fela-
datot jelent az érintettek és családjaik számára. Legyünk ott 
az öregeink mellett és segítsünk megértő elfogadással! Úgy 
bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak- tanítja 
Jézus. És ez  nemcsak vallásos kötelesség, hanem az emberi 
élet támogatásának etikája.

 Az éltető tápot adó szeretet és a kapcsolatok melege 
fűtheti csupán fel az életenergiákat, hogy megszülethessen 
az indíték új, hasznos, elfogadott és értékelt tevékenységek 
irányainak keresésébe. Nagyon hasznos, hogy nyugdíjas korban 
is aktívak maradjunk, ne engedjük elsorvadni képességeinket.

 Ha nincs rá szükség, ha nincs kinek, nincs miért gondol-
kodni, cselekedni, emlékezni, akkor a lélek önfeladásra nyítja 
magát. Vagyis a küldetés tudata és a tett értékébe, értelmébe 
vetett hit emeli a lelket az önmegtartás képességére.

 A medgyesi református gyülekezet csoportjaiba bekap-
csolódó embereknek segítünk felfedezni a bennük levő érté-
keket és ezeket méltányoljuk is. Hogy ezekből az értékekből 
adhasson, csak elfogadó emberi kapcsolatok érzelmi kihívásain 
és viszonzásain át valósítható meg.

 Istennek mindenkivel terve van, a fiatallal, a középko-

rúval, de az idősekkel is. Nem mindegy, hogy egy idős ember 
szereti, áldja környezetét, imádkozik érte vagy csak hibát 
keres benne. Az idős ember, akiből az Isten békessége, derűje 

sugárzik, jóra törekvő, vonzó lesz a környezete számára.

 Kedves olvasó Testvérem! Bármelyik korosztályhoz is 
tartozol Isten akaratából, neked dolgod, feladatod van itt a 
földön. Isten naponta döntés helyzet elé állít téged és megadja 
a döntés lehetőségét. Szükséges, hogy tudjál úgy szeretni, 
megbocsájtani, hogy a Jézus vonásai kiábrázolódjanak az 
életen.

 A diakónusi szolgálataim során észlelem, hogy van dolga, 
szolgálata egy idős testvérnek is: tud imádkozni, biztatni, tele-
fonálni, beszélgetni, példát mutatni a szenvedések elhordozá-
sában.

 Maradjon Isten kegyelme és jóakarata mindannyiunkkal!

„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvé-
nyét.”( Galata 6,2)                                                                Székely Anna Eli

Egymás terhét hordozzátok
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Van élet a szórványban: 
magyar napot rendezett a 

küküllőalmási és somogyomi 
gyülekezet 

 Különleges napot élt meg Küküllőalmás és Somogyom 
gyülekezete október 9-én: első alkalommal szerveztek magyar 
napot, a nagy erdélyi városok eseményeit követve. Az rendez-
vény célja, hogy sugallja: a szórványban is van élet. A magyar 
nap egyben jó alkalom volt arra, hogy a küküllőalmási és somo-
gyomi gyülekezetek szorosabbra fűzzék a kapcsolatot a Szeged 
Kálvin téri testvérgyülekezettel.

 A magyar nap céljai között szerepelt a közösségépítés és 
az identitás erősítése, emellett testvérgyülekezeti megállapo-
dást írtak alá az érintettek – számolt be az eseményről Hajdú 
Nagy István, a küküllőalmási és somogyomi gyülekezetek lelki-
pásztora. Az ünnepi istentisztelet keretében köszöntötték a 
70 évet betöltött gyülekezeti tagokat is az idősek vasárnapja 
alkalmából.

 A nap további különlegessége volt, hogy két és fél év 
után újra megszólaltak a felújított és automatizált harangok. A 
kis harang idén százéves, a nagy harang pedig 97 éves. Viszon-
tagságos körülmények között készíttette a gyülekezet az első 
világháború után, Kuhn Zoltán akkori lelkészsége alatt, akinek 

egyik unokája és egyik dédunokája is jelen volt az alkalmon.

Az istentiszteleten Juhász András esperes, a Szeged Kálvin téri 
Református Egyházközség lelkipásztora hirdette az igét a 30. 
zsoltár alapján. A hálaadás fontosságát hangsúlyozta, hiszen 
Istentől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék. „Ameddig 
valamink megvan, addig oly természetesnek vesszük – legyen 
az egészség, erő, fiatalság, anyagi jólét, egy drága ember 
mellettünk –, de ha elvész, akkor fohászkodunk érte az Úrhoz! 
Utólag látjuk meg Isten ajándékait, amikor már elvétetnek, 
vagy éppen nem kapjuk meg azokat” – figyelmeztetett a lelki-
pásztor, kiemelve, hogy az ember életének célja, hogy Istent 
dicsőítse, és hirdesse hűségét.

 Az eseményen Benedek Zakariás parlamenti képviselő 
is köszöntötte az egybegyűlteket, örömét fejezve ki az új 
kezdeményezésért. Kőrösi Viktor Dávid vezető konzul is szólt 
az ünneplő közösséghez, arra biztatva a gyülekezetet, hogy 
mindenki vigye haza az összetartozás érzését, mert ez fog 
megtartani a következő 1000 évben is. A továbbiakban néhai 
Kuhn Zoltán lelkész unokája, Somogyi László köszöntötte a 
gyülekezetet, aki elmondta: „jó látni, hogy e gyülekezetben 
értik és élik a hívó szót, gyermekek, nők, férfiak, családosak, 
egyedül levők, mindannyian. A harangok százévesek, azt jelezik, 
hogy Istenünk hívása, szava el nem múlik, nem kopik, kitartóan 
velünk van.”

 Az alkalmat a helyi gyerekek, fiatalok műsora, valamint 
népdaléneklés gazdagította. A templomi ünnepség után közös 
ebéden vehettek részt a jelenlevők a helyi kultúrotthonban, 
ahol Gyárfás Kinga és Ábrám Tibor nótaénekesek léptek fel. 
Az eseményt a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapít-
vány támogatta, emellett Kőrősi Viktor Dávid kolozsvári vezető 
konzul a testvérgyülekezeti kapcsolat építésében segítette a 
küküllőalmási és somogyomi közösségeket.
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 A XXIV. Szeben Megyei Magyar Napok keretén belül a 
Küküllőalmási és Somogyomi Református Egyházközségnek 
sikerült e két településen és környékén élő magyar (és nem 
csak) emberek számára újra szüreti kosaras bált szervezni. 
2018-ban tartottuk első újkori rendezvényünket 25 éves 
kihagyást követően, mely nagy sikert aratott mindkét település 
magyar lakosságának körében. 

 Bálunk több fontos célt is szolgál. Minőségi kulturális 
életet kíván biztosítani egy olyan területén Erdélynek, ahogy 
erre máskor nincsen lehetőség, hangsúlyos szerepet tölthet 
be a magyar kultúra gyakorlatban való megélését illetően. 
Emellett igen fontos tényező lehet a két település gyülekezetei 

közötti kapcsolat megerősítésében. Megszervezése nagy iden-
titáserősítő hatással bírhat és pozitív üzenetet hordozhat az itt 
élő magyarság számára. A Szeben megyei szórványban, olyan 
kis közösségekben, mint a küküllőalmási, vagy a somogyomi, a 
helyi magyarságnak csak minimális lehetősége adódik minőségi 
nemzeti kultúra fogyasztásához. A bál nem titkolt célja, hogy 
ezen hiányon enyhítsen. A folyamatos megszervezése a szüreti 
bálnak, azt mutatja, hogy ilyen kis lélekszámú területeken sem 
halt ki a magyar kulturális élet és nem feledkeztek meg, nem 
mondtak le itt élő honfitársainkról.

 A szüreti bálba való belépés ingyenes volt, lehetett 
tombolát vásárolni és ezzel támogatni a gyülekezeti munka 
folytonosságát. Köszönjük a Gyöngyvirág Néptánccsoport 
fellépését és a Medgyesi MADISZ támogatását. Köszönjük 
az RMDSZ Communitas Alapítvány támogatását. Az Ifjúsági 
szaktestület őszi pályázati kiírás keretében meghirdetett 
„magyar anyanyelvvel és kulturális örökséggel kapcsolatos 
programok, valamint hagyományápoló programok, amelyek 
az itt élő magyar közösségek megerősítését célozzák” pályá-
zatunk sikeres volt. Köszönjük a támogatóinknak, akik hozzá-
járultak különböző értékesnél értékesebb tombola tárgyakkal, 
hogy szebb és gazdagabb legyen együttlétünk. És nem utolsó 
sorban köszönjük mindazoknak, akik úgy döntöttek, hogy csat-
lakoznak ehhez a rendezvényhez és ott voltak velünk együtt. 
Istennek legyen hála.

Isten áldása legyen mindannyiunk életén.

Hajdú-Nagy István református lelkész
Küküllőalmás-Somogyom

III. Hagyományőrző szüreti kosaras bál
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Az RMDSZ, a Szociáldemokrata Párt (PSD), az Országos Energia-
ár-szabályozó Hatóság (ANRE), illetve néhány nemzeti liberális 
párti (PNL) képviselő is jónak tartotta, hogy szülessen egy 
olyan döntés, amellyel állapítják a villamos energia esetében 
azt a felső árat, amelyet a termelőtől megvett energiáért fizet 
a szolgáltató. „Ez lenne az az árszabályozott módszer, amivel 
az energia a termelőtől eljutna az elosztóhoz, illetve a szolgál-
tatóhoz, függetlenül attól, hogy milyen a napi tőzsdei ára egy 
kilowattóra elektromos energiának” – magyarázta az RMDZ 
elnöke.

Az tudni kell, tette hozzá Kelemen Hunor, hogy Románia éves 
áramfogyasztása összesen nem egészen 58 terawatt, ebből 
mintegy 53 terawattot az ország megtermel, tehát a különbözet 
az, amit a szabadpiacról az ország megvásárolt, és ez az, amit 
nem lehet szabályozni. „De azt az 53 terwattot, amit Románia 
megtermel, azt tudnánk szabályozni, mert ennek az energi-
ának a többségét az állami cégek termelik meg, igaz, különböző 
költségen – legolcsóbb a nukleáris, utána a vízerőművek, majd 
a gáz és a különböző fosszilis erőművek, amelyek megépített 
villamosenergia termelők, s ezek mellett ott van a szél- és nape-
nergia”.

„Az elosztóknak, illetve a szolgáltatóknak alakítanánk ki közös 
árat, az elképzelés szerint ez 1,3 lej lenne kilowattonként. A 
fogyasztóknak megmaradna a 100 kilowattig a 0,68 lejes, 
illetve 100 és 255 között pedig a 0,80 lejes, a különbözetet 
pedig fizetnénk az állami költségvetésből, míg a különbözetet 
egyenesen a termelők kapnák meg, hogy egyszerűsítsük le az 
elszámolást. Tehát az, ami a hazai termelésből a piacra kerül, az 
árszabályozott lenne, az pedig, amit meg kell venni a piacról, azt 
nem lehet szabályozni, viszont azt is ugyanabban az árban adnák 
el, ebben az esetben pedig az állami kompenzáció nagyobb lenne 
a szolgáltatók felé” – magyarázta Kelemen Hunor.

Az RMDZ elnöke hozzátette, „azt tudjuk leszabályozni, és ez egy 
részleges árszabályozást jelent, amit megtermel Románia. A mi 
esetünkben az a jó, hogy a teljes fogyasztásnak a több mint 90 
százalékát megtermeljük”. A kérdéskört a szerdai kormányülés 
után végigbeszélték, de döntés még nem született, várják, hogy 

ennek a megoldásnak a technikai részleteit kidolgozzák, s ha 
ezek is meglesznek, akkor valószínű, hogy közelebb kerülnek 
a megállapodáshoz. Kelemen Hunor hozzátette, „a technikai 
részletek itt főleg arra vonatkoznak, hogy miképpen tudnánk 
megoldani január elsejétől ennek a metódusnak a bevezetését, 
ugyanakkor azt tudni kell, hogy ettől a döntéstől függetlenül 
érvényben marad a 100, illetve a 255 kilowattos fogyasztásig 
jelenleg érvényes kompenzáció”.

Az új rendszer bevezetése 
esetén az ipari fogyasztók 
esetében is érvényes lenne az 
egységes 1,3 lejes ár, amely 
az ANRE számításai szerint 
egy mindenki számára elfo-
gadható kompromisszum 
lenne – ugyanis vannak, akik 
jelenleg ennél többet, míg 

mások némileg kevesebbet fizetnek.
- a Maszol.ro portálról

Támogatók - Partnerek
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