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BÖLCSŐDÉT AVATTAK VÁRADON A MAGYAR FEJLESZTÉSI PROGRAMNAK KÖSZÖNHETŐEN
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Otthon a „csillagocskáknak”

» KRÓNIKA

F

elavatták Nagyváradon a negyvenférőhelyes Csillagocska bölcsődét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) udvarán.
Az intézmény 120 millió forintos magyar költségvetési forrásból valósult
meg a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. A pénteki
avatóünnepségen jelen levő Grezsa
István, az óvodafejlesztési programért
is felelős miniszteri biztos az esemény
után az MTI-nek elmondta: azért különleges a helyszín, mert az épülő
csaknem 150 új intézményből ez az

egyetlen, amely egy működő püspökség udvarán létesült. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos ezt
azért tartotta fontosnak, mert mind
a bölcsőde közössége, mind pedig a
püspökség munkatársai meríthetnek
a másik intézmény közelségéből. „Az
itt nevelkedő gyermekek és szüleik
a megszentelt helyből, a püspökség
munkatársai pedig a gyermekzsivajból, mely a jövő üzenetét hordozza”
– jelentette ki Grezsa István. Az avatóünnepségen Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét.
Egyébként nem ez az egyetlen, Budapest által finanszírozott nagyváradi fejlesztés. Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára áprilisban alapkőletételen vett részt: a Szent László
Római Katolikus Gimnázium óvodájához a magyar állam 115 millió
forintos támogatásával építenek új,
kétszintes épületszárnyat, amelynek
földszintjén sporttermet és étkezőt, az
emeleten pedig többfunkciós termet

alakítanak ki. Ugyanakkor a nagyváradi evangélikus gyülekezet templomában április 5-én tartották azt az
ünnepséget, amelynek keretében
az evangélikus egyház, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége és
a budapesti kormány képviselőinek
közreműködésével, a hívek és az óvodások jelenlétében szintén alapkövet
helyeztek el. A leendő multifunkcionális épület hét közben az evangélikus óvodának ad otthont, hétvégén
pedig az evangélikus egyházközség
lelki épülését, erősödését szolgálja.
Potápi Árpád János a Szent László
Római Katolikus Gimnázium óvodájának alapkőletételén úgy fogalmazott: örvendetesnek tartja, hogy
Nagyváradon – a városban, amely
oly fontos szerepet töltött be a magyar
történelemben – igény van a magyar
óvodafejlesztésre. Hozzátette: a magyar állam által finanszírozott Kárpát-medencei óvodafejlesztési program három ütemében hozzávetőleg
25 milliárd forint érkezik Erdélybe,
amely felhasználásával 94 új óvoda
épül és 102 óvodát újítanak fel.

Átadták. Az intézmény 120 millió forintos magyar költségvetési forrásból valósult meg

Kelemen: Makkai Florea alpolgármestere
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ
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elemen Hunor szerint Makkai Gergely, Marosvásárhely magyar alpolgármestere immár nem az RMDSZ
politikusa, hanem Dorin Florea polgármester-helyettese. Az RMDSZ elnöke pénteken nyilatkozott erről az
MTI-nek a szövetség marosvásárhelyi
helyzetét értékelve. Makkai Gergelytől
tavaly októberben vonta meg a bizalmat az RMDSZ Maros megyei szervezete, mely lemondásra szólította fel az
alpolgármestert, aki ennek nem tett
eleget. Kelemen Hunor hozzátette: a
román törvények szerint Makkai Gergely csak akkor veszítené el a mandátumát, ha lemondana vagy az RMDSZ
kizárná a tagjai sorából. „Az RMDSZ
viszont általában próbálja elkerülni a
kizárást, mert az bíróságra is kerülhet,
és „nem akarjuk a bíróság előtt kiröhögtetni magunkat” – fogalmazott a
szövetségi elnök. Kelemen Hunor azt
is megjegyezte, a bizalom megvonásakor Makkai Gergely azt közölte, hogy

fellebbez a határozat ellen az RMDSZ
kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsánál (SZKT). Ezt
azonban nem tette meg, ezért az SZKT
nem vitatta meg az ügyét.
Amint a Krónika közölte: a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal Makkai
Gergely alpolgármester jóváhagyásával szervezte meg azt a tájékoztató
kampányt, amelynek keretében az elmúlt hetekben a város polgárai levelet
kaptak Dorin Florea polgármestertől
és az utódjául kiszemelt Claudiu Maior tanácsadótól. E levélben Florea és
Maior az RMDSZ önkormányzati frakcióját okolja a polgármesteri hivatal
sikertelenségéért. Lapunk megírta: a
hivatal további százezer lejt igényelt
a tájékoztató kampány folytatására,
de ezt immár sem Makkai – aki korábban aláírta a kérést –, sem a képviselő-testület nem hagyta jóvá. Válaszul a
polgármester lemondta a marosvásárhelyi küldöttség részvételét a magyarországi testvértelepülés, Zalaegerszeg
hagyományos nemzetközi vadpörkölt-
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és vadászfesztiválján. Makkai Gergelyt
2017 júniusában, egy évvel az önkormányzati választások után választották Marosvásárhely alpolgármesterévé. Korábban az RMDSZ helyi és
megyei szervezetében megoszlottak a
vélemények arról, hogy szükség van-e
magyar alpolgármesterre olyan körülmények között, hogy a magyar politikai képviselet a várost 2000 óta vezető
Dorin Florea polgármester leváltására
törekszik. Dorin Florea polgármestersége korábbi ciklusaiban partnerévé
tette az RMDSZ által tisztségbe juttatott alpolgármestereket.
Az alpolgármestertől azt követően
vonta meg az RMDSZ a politikai bizalmat, hogy a politikus annak ellenére
elutazott egy dél-koreai egyhetes világbéke-konferenciára, hogy a szövetség korábban felszólította, ne utazzon
Dél-Koreába. A közpénzből fizetett, de
kirándulásnak tekintett utazás általános felháborodást váltott ki Marosvásárhelyen. Az alpolgármester később
visszafizette utazása költségeit.
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Negyvenférőhelyes bölcsődét
adtak át hétvégén Nagyváradon.
A magyar kormány óvodafejlesztési programja keretében megvalósult beruházás különlegessége,
hogy egy működő püspökség, a
Királyhágómelléki Református
Egyházkerület udvarán létesült
az intézmény.
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Románia sötétlő
napos oldala

Ma újabb fejezet kezdődik a Románia egyik legnépszerűbb lakosságtámogató programját övező idegeskedésben: az engedéllyel rendelkező cégek hosszas várakozás
után belevághatnak a napelemprogramba bekapcsolódók adatainak digitális feltöltésébe. Persze csak akkor,
ha működni fog a Környezetvédelmi Alap (AFM) internetes felülete. Merthogy ez természetesen egyáltalán nem
biztos a fejetlenségről, szervezetlenségről, bizonytalanságról tanúskodó előzmények ismeretében.
Grațiela Gavrilescu volt környezetvédelmi miniszter tavaly augusztusban jelentette be, hogy megújítják a rendkívül népszerű, legutóbb csupán 2016-ban kiírt Zöld ház
programot: idén napelemek beszerzésére és beüzemelésére pályázhatnak az állampolgárok, a kormány több
mint 100 millió eurós költségvetést biztosít a kezdeményezésnek. A tárcavezető már a bejelentéskor félretájékoztatott: azt állította, hogy az állami támogatás nagyban
segít a lakosság fűtés- és vízmelegítési kiadásainak fedezésében. Csakhogy a kormány által nyújtott maximális
összeg – 20 ezer lej, amelyhez hozzáadódik az igénylő
önrésze, minimum 10 százalék – távolról sem elég akkora
teljesítményű napelemrendszer beszerzésére, amely télen fűtésre elegendő energiát termelne: ahhoz a támogatás többszörösét kellene befektetnie a pályázónak.
Persze a 20 ezer lej nem leírandó összeg: a támogatás
segítségével olyan rendszer építhető ki, ami egy átlagos
háztartás – amelyben nem villannyal fűtenek – éves
áramfogyasztásának legalább felét–háromnegyedét kiválthatja. Sőt a helyben fel nem használt energia bekerül
az országos hálózatba, amiért ﬁzet a szolgáltató, tehát
pénz is állhat a házhoz. Így hát nem véletlen, hogy sok
tízezer lakos nagy érdeklődéssel várta a program részleteit, indulását. A kormány először szakcégekkel tárgyalt,
amelyek idén tavaszig nevezhettek be. Gavrilescu márciusban azt nyilatkozta, a lakosság májusban kapcsolódhat be a programba az akkreditált cégeken keresztül.
Nos ebből augusztus–szeptember lett: a hatóságok
csak a minap közölték az elfogadott napelem-forgalmazók és -felszerelők listáját. Hogy miért kellett ennyit várni? Az biztos, hogy az illetékesek leginkább a feltételek
menet közbeni módosítgatásaival foglalatoskodtak. Kitalálták ugyanis, hogy kizárják a programból azokat az
igénylőket, akik jelzáloghitel segítségével vásárolták meg
házukat, illetve azokat, akiknek ingatlana cég székhelyéül is szolgál. Mindezt olyan körülmények között, hogy
köztudott: az elmúlt években rengetegen vásároltak házat bankhitellel, így az igénylők számottevő része közülük
kerülhet ki. A közvitára bocsátott módosítások természetesen nagy felháborodást váltottak ki, végül pedig a kormány visszakozott, ugyanakkor a cég székhelyéül szolgáló ingatlanok tulajdonosai valóban nem pályázhatnak.
A történet másik pikantériája, hogy Grațiela Leocadia
Gavrilescu egy nappal a lemondása előtt írta alá a program újabb szakaszának zöld jelzést adó rendeletet – ha
ezt nem teszi meg, a kiírás biztosan tovább késik, ki tudja, meddig. Ezzel együtt még most is sok a kérdőjel: például az AFM az elmúlt napokban kétszer is módosította
az igénylési kérvény formanyomtatványát, a pályázók
és a cégek „nagy örömére”. A bizonytalanságot tovább
növeli, hogy a csaknem 300 engedélyezett vállalkozás
jelentős része – egyesek szerint nyolcvan százalékuk – a
program kedvéért „nyergelt át” napelemek forgalmazására és felszerelésére, így nincs tapasztalatuk e téren.
Szintén problémás, hogy sok cég 10 százaléknál nagyobb
előleget vagy a teljes összeget elkéri a pályázótól, mondván, hogy amikor az állam a felszerelés után (amelynek a
szerződés-aláírást követő nyolc hónapon belül kell megtörténnie) átutalja a támogatást, a tulajdonos visszakapja a pénzét. Igencsak problémás, hiszen egy vállalkozás
bármikor csődöt mondhat...
A napelemekre pályázóknak eleve nagy szükségük van
a szerencsére, hiszen mindössze 33 ezer igénylőt tudnak
kielégíteni, a cégek pedig nagy érdeklődésről számoltak
be. Sok múlik az adatbevivők gyorsaságán, majd a Környezetvédelmi Alap szigorú munkatársain. Azt követően
az áramszolgáltatóval kell „megvívni” a harcot az engedélyek kiváltása, az új villanyóra felszerelése okán, majd
a magát minden bizonnyal túlvállaló szakcég képviselőinek kell könyörögni, hogy még határidőn belül valósítsák
meg a beruházást. És persze mindezt abban az esetben,
ha minden terv szerint működik. Mert nem várt bonyodalmak bármikor közbejöhetnek ebben az országban.

