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„Felvillanyozzák” a falvakat
Napelemekre pályázhatnak a villanyhálózatra hiányosan csatlakoztatott települések
• Első alkalommal in-
dította el az Országos 
Környezetvédelmi Alap 
az áramszolgáltatási 
hálózatra hiányosan 
csatlakoztatott tele-
pülések számára kiírt 
pályázati programját, 
amelyben napelem-
rendszerekre igényel-
hetnek támogatást 
olyan települések, 
ahol a háztartások 
nem vagy csak egy 
részük van csatlakoz-
tatva a villamossági 
hálózatra. Hargita me-
gyében több tíz tele-
pülés lehet haszonél-
vezője a programnak.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A 230 millió lejes költségvetésű 
programot múlt héten indí-
totta el az Országos Környe-

zetvédelmi Alap, az érintett önkor-
mányzatok július 10-éig nyújthatnak 
be pályázatokat háztartásonként 
legfeljebb 25 ezer lej értékű napelem-
rendszerek megvásárlására és felsze-
relésére. A támogatás haszonélvezői 

főként olyan vidéki települések le-
hetnek, amelyekhez áramellátással 
nem rendelkező elzárt falvak, tanyák 
tartoznak. A támogatási kérelmeket a 
megyei tanácshoz kell benyújtaniuk 
az önkormányzatoknak. Az igénylé-
si feltételek szerint olyan lakóházak 
esetében kérhető a támogatás, ame-
lyek legalább két kilométeres távol-

ságra vannak a legközelebbi áramel-
látási hálózattól. 

Sokakat érinthet

Mivel a kiírást még csak a minap 
tette közzé a környezetvédelmi alap, 
azt még nem tudni, hogy Hargita 
megyében mekkora az érdeklődés a 

településvezetések részéről a prog-
ram iránt, de az már ismert, hogy 
meglehetősen hosszú a potenciáli-
san érintett helységek listája – tud-
tuk meg Borboly Csabától. A megyei 
tanács elnöke elmondta, mivel az 
intézménynek koordináló szerepe 
van a programban, Hargita megye 
minden lehetséges kisebb zugát 

felmérték, és mintegy húsz olyan 
települést azonosítottak, amely 
pályázhat a lakóházak ekképpen 
történő villamosítására. „A Hargita 
megyei lista elég vaskos. Szeret-
nénk kihasználni ezt a programot, 
mert háztartásonként 25 ezer lejes 
támogatásra van keret” – fogal-
mazott a megyei tanács elnöke. Az 
önkormányzat kedden 11 órára hív-
ta megbeszélésre az érintett telepü-
lések képviselőit, akkor derül majd 
ki, hogy mekkora a százszázalékos 
állami támogatással beszerezhető 
napelemrendszerekre való pályázá-
si hajlandóság a megyében. 

Ellehetetlenített 
Kisvillany program

A megyei tanácsnak korábban volt 
egy hasonló célú projektje, a Kisvil-
lany programban az érintett telepü-
lések és a megyei tanács nagyjából 
fele-fele arányú költségmegosztás-
sal fi nanszírozták az elektromos 
áram elvezetését az e tekintetben 
elszigetelt helységek háztartásaiba. 
A programot azonban az Országos 
Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) 
gyakorlatilag ellehetetlenítette a 
munkálatokra vonatkozó feltételek 
túlbürokratizálásával, ezért is fektet 
most nagy hangsúlyt a megyei ta-
nács az újonnan indult villamosítási 
programra – közölte Borboly Csaba.

Ha az önkormányzatok pályáznak, napelemek biztosíthatják 
majd az áramot a villamossági hálózattól távol eső háztartásokban

▾   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Április 17-én különleges csemege várja a lélek dolgai iránt ér-
deklődő közönséget, hiszen hosszabb szünet után végre visszatér 
Gyergyószentmiklósra a nagy népszerűségnek örvendő Nyitott 
Akadémia-sorozat. 

A pszichológiai előadásfolyam keretében ezúttal Magyarország 
egyik legkedveltebb előadójával, a Mit üzen a tested? és Mit üzen a 
lelked? című bestsellerek szerzőjével, Dr. Buda László pszichiáterrel 
találkozhatunk. A neves szakember előadásait Magyaror-
szág minden pontján vastapssal köszöni meg a kö-
zönség, és tavaly Marosvásárhelyen, Csíkszeredá-
ban és Sepsiszentgyörgyön is nagy sikere volt. 

Dr. Buda László 2013-ban robbant be a 
köztudatba Mit üzen a tested? című művével, 
melyből azóta már több mint harmincezer pél-
dány fogyott el. Az eredeti gondolkodású pszi-
chiáter izgalmas, hiánypótló munkája a szakma 
és a laikus olvasók körében is lelkes fogadtatásra ta-
lált, és sokan számoltak be arról, hogy hosszú évek óta 
tartó egészségi problémáik is javulásnak indultak a könyvben 
bemutatott szomatodráma nevű módszer segítségével.

A Pécsi Tudományegyetem korábbi tanszékvezetője azóta ismét 
könyvet írt, az előző folytatását, Mit üzen a lelked? Önelfogadás, ön-
szeretet, öngyógyítás a gyakorlatban címmel, melyhez kapcsolódóan 
ismét előadói körútra indult. A neves orvossal való találkozás nemcsak 
egy élményszerű, szórakoztató estét ígér (Buda László ugyanis kitűnő, 
nagy hatású, jó humorú előadó), de esélyt is arra, hogy kellemetlen, 
makacs panaszainktól, túlsúlyunktól, betegségeinktől is megszaba-
dulhatunk, ha megértjük az üzenetüket. Az előadás fókuszában az 
önelfogadás és önszeretet témája áll, melyek valódi jelentőségét csak 

mostanában kezdjük felfedezni. Ezek megléte vagy hiánya ugyanis 
nemcsak az egészségi állapotunkra bír jelentős befolyással, de az élet-
ben való boldogulásunk minden területére, az emberi kapcsolatoktól 
kezdve a szakmai utunk alakulásáig. Azzal, hogy ez így van, ma már 
egyre többen tisztában vagyunk, ám Dr. Buda László tapasztalatai 
szerint a túlzott önkritika, önmagunk elutasítása, lekicsinylése és az 
ebből fakadó önmegbetegítés jelensége mégis fájdalmasan gyakori. 

Ennek az érzésnek ugyanis mély, többnyire a gyermek-
korig vagy a korábbi fontos kapcsolatokig visszanyúló 

gyökerei vannak. Ha ezekben a meghatározó viszo-
nyokban bántottak minket, akkor az elégtelen-

ség, az elutasítottság érzése szintje a sejtjeinkbe 
égett, ezért hiába bizonygatják most nekünk, 
hogy igenis elég jók, értékesek, szerethetők 

vagyunk, hiába akarjuk ezt elhinni magunkról 
– nem sikerül. Túlságosan érzékeny, húsbavágó 

témáról van szó, a belátás nem csak intellektuális 
kérdés, több kell ahhoz, hogy fokozatosan javítsunk az 

önmagunkkal való viszonyunkon. Sok esetben a betegségekből 
való gyógyulás is csak így lehetséges – amikor már semmilyen hagyo-
mányos és alternatív gyógymód sem hoz megoldást, a megfelelően 
elvégzett belső munka megdöbbentően eredményes lehet. 

Az előadás előtt és után a Nyitott Akadémia standján – sok más, 
pszichológiai tárgyú kiadvány mellett – meg lehet vásárolni Dr. Bu-
da László könyveit is, melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál is. 

Az előadást április 17-én 19:00 órától a Figura Stúdió Színház-
ban hallgathatjuk meg. Jegyek korlátozott számban még kaphatók a 
Figura Stúdió Színház jegypénztárában és online, a www.nyitotta-
kademia.hu oldalon. (x)

F I Z E T E T T  T A R T A L O M

A népszerű magyar pszichiáter előadása végre Gyergyószentmiklóson!
Dr. Buda László: Önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban Brüsszelbe „viszik” a terrorügyet

Nemzetközi síkon folytatódik a küzdelem a Romániában terrorizmus 
vádjával öt-öt év szabadságvesztésre ítélt két székelyföldi férfi, Beke 
István és Szőcs Zoltán érdekében – jelentette be Lomnici Zoltán, 
az Emberi Méltóság Tanácsa civil szervezet elnöke egy budapesti 
sajtótájékoztatón. A magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnöke közölte, 
a – szerinte ártatlanul elítélt – két férfi érdekében már a strasbourgi 
emberjogi bírósághoz fordultak, az eljárás elősegítéséhez pedig Bajkai 
István fideszes országgyűlési képviselő saját költségén lefordíttatta 
a peranyagot angol és magyar nyelvre. Az európai parlamenti válasz-
tások után szeretnének mihamarabb közmeghallgatást Brüsszelben, 
amelyen felhívnák a figyelmet a romániai magyarság helyzetére, és a 
Beke–Szűcs-ügy törvénysértő voltára, továbbá petíciót nyújtanak be az 
Európai Parlamentnek is, amelyen keresztül ráirányítják a figyelmet a 
román hatóságok magyarellenes tevékenységére, különösen a bebör-
tönzött székelyek ügyére – mondta az MTI szerint Lomnici Zoltán, hoz-
zátéve, hogy Bajkai Istvánnal továbbra is együttműködnek az ügyben. 
Emlékeztetett, az újabb lépésekre azért van szükség, mivel a román 
legfelsőbb bíróság elutasította az elítéltek felülvizsgálati kérelmét 
annak ellenére, hogy az ügyvédek egyértelműen elmondták, milyen 
súlyos eljárási szabálytalanságok történtek, és hogy miért nem áll meg 
a terrorizmus vádja. Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátor úgy véleke-
dett, a román legfelsőbb bíróság a felülvizsgálati kérelem elutasításá-
val a titkosszolgálatokat védi, és meg akarja félemlíteni a magyarokat, 
a székelyeket, hogy beolvadjanak a többségi társadalomba, vagy 
hagyják el az országot. Elmondta azt is, hogy beadvánnyal fordultak az 
Európai Tanács főtitkárához és elnökéhez is, amelyben ismertették a 
magyarság sérelmeit, levelükre várják a választ. (Páva Adorján)
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