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Közös államfőjelöltet
akar az EMNP

A LAKOSSÁG MÁSFÉL HÉT MÚLVA NYÚJTHATJA BE PÁLYÁZATÁT A KIVÁLASZTOTT SZAKCÉGHEZ

„Felvirrad” a napelemprogram

A

Több hónapos várakozás után
szeptember 9-én a magánszemélyek is bekapcsolódhatnak a lakosság számára kiírt
napelem-telepítési programba,
amelyben legtöbb 20 ezer lejes
állami támogatást kínálnak az
érdeklődőknek. A lebonyolítás
azonban még most sem teljesen világos.
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Tető fölé hozzák. A napelemeket a szerződés-aláírást követő nyolc hónapban kell felszerelni

»

Az állami
ﬁnanszírozás a
teljes kiadás legtöbb 90 százalékát fedezi, ám a
támogatás nem
haladhatja meg
a 20 ezer lejt.
Tehát a maximális ﬁnanszírozás
egy legkevesebb
22 ezer lejbe
kerülő rendszer
megvásárlásakor illeti meg az
igénylőt, akinek
minimum 2 ezer
lejes önrészt kell
kiﬁzetnie.

valószínűleg elektronikus formátumban kell feltölteni a pályázatot.
Eközben már megjelentek a közvetítő
cégek, melyek vállalják a teljes ügyintézést, a legközelebbi akkreditált
kivitelezőnek leosztják a munkát, sőt
meg is előlegezik annak az értékét.
Az állami finanszírozás a teljes kiadás legtöbb 90 százalékát fedezi,
ám a támogatás nem haladhatja meg
a 20 ezer lejt. Tehát a maximális finanszírozás egy legkevesebb 22 ezer
lejbe kerülő rendszer megvásárlásakor illeti meg az igénylőt, akinek
minimum 2 ezer lejes önrészt kell
kifi zetnie. Viszont ha valaki egy nagyobb teljesítményű, például 30 ezer
lej összértékű napelemes rendszert
szereltetne fel háza tetejére, akkor a
tulajdonosnak 10 ezer lejt kell fizetnie. Tudomásunk szerint azonban
vannak olyan cégek, melyek azt kérik
a pályázótól, hogy a teljes összeggel
előlegezze meg a projektet, a pénzét
pedig akkor kapja vissza, amint az
állam utalja a támogatást. Ez viszont
hatalmas terhet ró a magánszemélyekre. A jóváhagyással rendelkező
cégek, sőt a közvetítők egy része is
csak az önrészt kéri, a fennmaradó
90 százalékot előteremti. Ezért sem
mindegy, hogy az érdeklődők melyik
céggel kötnek szerződést, ám egyelőre még mindenki csak tapogatózik,
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ég várt bejelentést tett lemondása előtt Grațiela Gavrilescu
környezetvédelmi miniszter:
szeptember 9-én elérhetővé válik a
lakosság számára a villamosenergiát előállító napelemek telepítését
támogató program. A Környezetvédelmi Alap által lebonyolított
projekt keretében az érdeklődők 20
ezer lejig terjedő támogatást hívhatnak le napelemek megvásárlására
és felszerelésére. A határösszegig az
állami támogatás az összköltségek
90 százalékát teszi ki, 10 százalék
az önrész. Ám az utolsó szakasz kiírása – amikor a programba jelentkező napelem-forgalmazó cégek
után a lakosság is bekapcsolódhat
– hónapok óta késik. Végül a héten
aláírták a szerződést a finanszírozó
fejlesztési minisztériummal, és 656
millió lejt különítettek el a programra: ez az összeg 33 ezer rendszer telepítésére elég.
A program beindításáról még az
elmúlt év végén döntött a kormány,
aztán hónapokig nagy csend volt
körülötte, pedig sokan várták a kiírást. Első körben az állam az akkreditált cégekkel kötött szerződést:
a pénzt is a feltételeknek megfelelő
vállalkozások kapják meg, miután
felszerelik az igénylőknek a megpályázott rendszereket. A közreműködő cégek listája a napokban
felkerült a Környezetvédelmi Alap
honlapjára. A pályázó magánszemélyeknek a kiválasztott cégnek
kell majd benyújtania a dokumentációt szeptember 9-től. A módszer
azonban még most sem világos:
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vagy közvetítőre bízta a pályázat menedzselését.
Azt biztos, hogy a program olyan
napelemek beszerzését támogatja, melyek legalább 3 kWp teljesítményűek (a kWp – kilowatt peak
mértékegység a pillanatnyi csúcsteljesítményt jelöli). Szakértők szerint
ez a rendszer egy átlagos háztartás
energiafogyasztásának mintegy felét
állíthatja elő. Szigetüzemű (akkumulátoros) rendszer megvásárlása
esetén – amely jóval drágább – a pillanatnyi túltermelést tárolni lehet az
esti időszakra. Ugyanakkor a hagyományos áramszolgáltató hálózatára
kapcsolt (on grid) rendszerben lehetővé válik, hogy a fel nem használt
áram a szolgáltatóhoz jusson: azaz a
napelem-tulajdonos áramot adhat el
az energiavállalatnak.
A héten lemondott Grațiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter
szerint a szerződés aláírása után
nyolc hónap alatt kell telepíteni a fotovoltaikus rendszereket. Mint ismeretes, a korábban Zöld ház programnak nevezett kezdeményezés mindig
rendkívül népszerű volt, nagy érdeklődés övezte, ám forráshiány miatt
eddig csak két alkalommal írták ki
– legutóbb 2016-ban –, de akkor is
korlátozott számú igénylő kapta meg
a támogatást.

z Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
vezetői azt kezdeményezték
tegnap, hogy az erdélyi magyarság politikai szervezetei egy pártokon felüli,
a nemzeti konszenzust megjelenítő
magyar jelöltet állítsanak a novemberben tartandó romániai elnökválasztásra. Aradi sajtótájékoztatóján Toró
T. Tibor, az EMNP ügyvezető elnöke az
MTI szerint azt mondta, hogy hosszú
ideig ilyen személyiség volt Tőkés
László, de ilyen személyiség lehetne
Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke, Böjte Csaba
ferences szerzetes vagy akár Bölöni
László egykori labdarúgó is. „Félre
kellene tenni a pártpolitikai különbözőséget, olyan jelölt kell, aki képes
a nemzeti konszenzust felmutatni.
Olyan személy legyen a jelölt, akire
szívesen szavaz minden magyar. Így
tudnánk megállítani azt a folyamatot,
amely az EP-választásokon elindult,
hogy a magyar szavazók román pártokra szavaznak” – fogalmazott Toró.
Az ügyvezető elnök szerint a novemberi államfőválasztáson az lenne
a cél, hogy a magyar közösség jelöltje
tematizálja a romániai közéletet, és
felmutassa a közösség erejét. Megemlítette: öt évvel ezelőtt az EMNP azért
indított Szilágyi Zsolt személyében
önálló jelöltet, mert elégedetlen volt
a korábbi elnökválasztások magyar
jelöltjeinek tematizációs teljesítményével. Ezúttal azonban az egység és
az erő felmutatásának szempontja
lenne fontosabb. Toró szerint a közös
jelöltállítás jól megalapozhatná azt
az együttműködést is, amelyre a jövő
évi önkormányzati és parlamenti választásokon lesz szükségük az erdélyi
magyar pártoknak.
Az MTI kérdésére Csomortányi
István, az EMNP elnöke kijelentette:
Kelemen Hunorra, az RMDSZ elnökére
nem illik rá valamennyi kritérium,
amelyet az ideális jelölt körülírására
rögzítettek. Olyan jelölt kellene ugyanis, aki a pártcsatározások fölött áll.
Az RMDSZ politikusai korábban úgy
nyilatkoztak, hogy augusztus 28-ig
jelentkezhetnek, akik megmérkőznének a szövetség színében az elnöki
tisztségért. A szövetség sajtóosztálya
szerdán azt közölte az MTI-vel, hogy a
határidő pénteken a Szövetségi Képviselők Tanácsának ülése előtt jár le. A
Maszol.ro portálnak múlt héten adott
interjúban Kelemen Hunor azt közölte: vállalná a jelöltséget. (Krónika)

Közel 300 ezer magyarnapozóval büszkélkednek Kolozsváron
» KRÓNIKA

A

tíz nap során összesen közel
300 ezer résztvevő fordult meg
idén a jubileumi, tizedik kiadásához
érkezett Kolozsvári Magyar Napokon – közölték tegnap a szervezők.
A Kárpát-medence egyik legnagyobb,
vasárnap véget ért kulturális seregszemléjén több száz programmal és
programhelyszínnel várták a kolozsváriakat és a kincses városba érkezőket. Az idei Kolozsvári Magyar Napok
ismételten rekordokat döntött: a rendezvény ez évi kiadása – a jubileumi
évfordulóra való tekintettel – 10 napig
tartott, és a 630 rendezvénynek közel
300 ezer résztvevője volt. A szervezők
összegzése alapján így a különböző
programpontokon való jelentős, szi-
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A 44 könnyűzenei koncert
közül a Neoton
Família Sztárjainak produkcióján
vettek részt a
legtöbben: szombat este hozzávetőlegesen 30
ezren követték
ﬁgyelemmel a
legendás magyar együttes
fellépését – áll a
szervezők közleményében.

multán részvétel az idei m agyar napok egyik jellemzőjévé vált.
A 133 programhelyszínen zajló
gazdag rendezvénysorozat gerincét
a Kincses Kolozsvár Egyesület és a
KMN Egyesület, valamint a 156 partnerszervezet rendezvényei képezték.
Augusztus 14–25. között 25 kiállítás
nyitotta meg kapuit az érdeklődők
előtt, közel 100 gyermekprogramon
vehettek részt a legkisebbek, 50 különböző fi lmet vetítettek, ugyanakkor
közel 40 városismereti séta várta a Kolozsvár rejtett terei és épített öröksége
iránt érdeklődőket. A Magyar Állami
Operaház a Kolozsvári Magyar Napok
keretében indította el a Gördülő Opera elnevezésű erdélyi turnéját, mely a
KMN első szabadtéri operaelőadása
volt. Természetesen idén sem marad-

hattak ki a színes, zenei események,
közel 1000 fellépő előadó és művész
közreműködésével: a magyarnapozók
14 klasszikus zenei és 44 könnyűzenei
koncertet élvezhettek. Utóbbiak közül
a Neoton Família Sztárjainak produkcióján vettek részt a legtöbben: szombat este hozzávetőlegesen 30 ezren követték figyelemmel a legendás magyar
együttes fellépését – áll a szervezők
közleményében.
A Farkas utca idén is a Kolozsvári Magyar Napok megkülönböztetett
helyszíne volt, mely helyet adott a
kézműves vásárnak, a tematikus programsátraknak, a Múzeumok sétányának – ahol az erdélyi és magyarországi
múzeumok színe-java képviseltette
magát, szám szerint 15 intézmény –,
valamint a könyvvásárnak, ahol 16

kiadó ajánlotta kiadványait. Idén is a
Farkas utcai templom Romkertjében
kapott helyet – az Emese Park hagyományőrzőinek közreműködésével – a
gyermekprogramoknak helyet biztosító középkori falu, valamint itt szervezték meg első alkalommal a magyar
pásztorkutyák napját is. A Fogoly utca
idén is Borutcává alakult, melyet a Kárpát-medence borkultúrája iránt érdeklődő nagyszámú tömeg látogatott, a
Bánffy-palota udvarán pedig délutántól koncertekre, az esti főtéri koncertek
után pedig bulikra várták a résztvevőket. A 10. KMN az online térben is tömegeket szólított meg: a rendezvény
közösségi oldalán található tartalmak
628 000 személyt értek el, a KMN honlapját pedig 53 ezer felhasználó kereste
fel – összegeztek a szervezők.

