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Roham a támogatásért
Napenergiából termelhetnek villanyáramot a pályázók, és a fölösleget el is adhatják

• Nagy volt az érdek-
lődés már kedden, a
Zöld Ház program első
napján a napelemrend-
szerek telepítésére
nyújtott állami tá-
mogatás iránt. A kö-
zép-romániai fejlesz-
tési régióban, ahova a
székelyföldi megyék is
tartoznak, pár óra alatt
1400 pályázatot nyúj-
tottak be.

SIMON VIRÁG

A Zöld Ház programban idén 
először napelemrendszerek 
beszerelésére lehet pályáz-

ni, vagyis olyan berendezések fel-
szerelésére, amelyek a napenergiát 
villanyárammá alakítják. A prog-
ram érdekessége, hogy a fölöslege-
sen megtermelt áramot eladhatjuk 
az áramszolgáltatónak.

A Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség vezérigazgatója, Simion 
Creţu a program kapcsán a sajtónak 
elmondta, hogy Hargita, Kovászna, 
Maros, Brassó, Szeben és Fehér me-
gye összesen 61 170 202 lejnyi vissza 
nem térítendő támogatást kap az 
uniós pénzalapokból, ehhez hoz-
zájárulnak 13 százalékkal az álla-
mi költségvetésből, és a programot 

lebonyolító Környezetvédelmi Alap 
is 2 százalékos önrésszel növeli a 
pályázatra kiírt összeget. Mivel egy 
háztartás legfeljebb 20 000 lejes 
támogatást kaphat fotovoltaikus 
rendszerek beszerelésére, előrelát-
hatóan a hat megyében összesen 
3144 pályázó kap támogatást. A 
pályázati kiírás szerint legalább 3 
kilowattos teljesítményű rendszert 
kell megvásárolni, de a támogatás 
összegéből egy 3,5–4 kilowattosra 
is futja. Creţu szerint fontos a Zöld 
Ház program ezen kiírása is, amely 
lehetőséget teremt a lakosságnak 
arra, hogy maga termelje meg a 
háztartása által elhasznált vil-

lanyáramot és akár még el is adjon 
a fölöslegből.

Az Országos Környezetvédelmi 
Alap honlapján kedden 10 órától le-
hetett feltölteni a pályázatokat. Azo-
kat a cégeket, amelyek a zöldenergi-
ás berendezéseket forgalmazzák és 
telepítésüket, karbantartásukat vál-
lalják, már előzőleg kiválasztották 
és szerződést kötöttek velük. Maros 
megyében 5, Hargita megyében 8, 
Kovászna megyében 4 szakcéggel 
lehet elvégeztetni a munkálatokat. 
Országosan 243 ilyen céggel kötött 
szerződést a környezetvédelmi alap.

Az egyik székelyudvarhelyi cég 
vezetője, Tököly Zoltán a Székely-

honnak elmondta, hogy kíváncsian 
és kis aggodalommal várják a nap-
elemrendszerek lakossági megvá-
sárlását első alkalommal támogató 
Zöld Ház programot. Örvendenek, 
hogy lehetőségük lesz szélesebb kör-
ben népszerűsíteni a fotovoltaikus 
berendezéseket, de aggódnak ami-
att, hogy mikor fogja az Országos 
Környezetvédelmi Alap megtéríteni 
nekik a berendezések, munkálatok 
értékét. A pályázati szabályok szerint 

ugyanis a cégek kötnek szerződést a 
környezetvédelmi alappal és a pályá-
zóval is. Az alap pályázatonként 20 
000 lejes támogatást ad, a pályázó 
önrésze ennek 10 százaléka. A szak-
ember szerint ebből az összegből be 
lehet szerezni és fel lehet szerelni egy 
jól működő fotovoltaikus rendszert. 
„Magánházakban élők pályázhat-
nak, kikötés, hogy a telekkönyvben 
ne szerepeljen kettőnél több személy, 
s ez kizárja a társasházakat és a 
tömbházakat is. Fontos, hogy a pá-
lyázó, akinek csupán 10 százalékos 
egyéni hozzájárulása lesz a költsé-
gekhez, nemcsak saját otthona szá-
mára tudja megtermelni a villanyá-
ramot, hanem a fölösleget el tudja 
adni a szolgáltatónak. A felszerelt 
eszközök mérik azt a mennyiséget, 
amit a közösből használ el a háztar-
tás, azt is, amit a saját termelésből, és 
azt is kimutatják, hogy mennyit adott 
el a háztartás a szolgáltatónak. Míg a 
napelemekkel megtermelt fölösleges 
meleg vizet nem lehetett értékesíteni, 
a villanyáramot lehet” – hangsúlyoz-
ta Tököly Zoltán. Tőle megtudtuk, 
hogy minden pályázó esetében enge-
délyt kell kérni a szolgáltatótól a há-
lózathoz való csatlakozáshoz, és eb-
ben az Electrica azt is feltünteti, hogy 
a lakásban lévő hálózat megfelelő-e a 
fotovoltaikus eszközök használatára 
vagy módosítások szükségeltetnek.

A Környezetvédelmi Alap (www.
afm.ro) által kiírt Zöld Ház program 
legújabb kiírásának lebonyolítása 
2021 decemberéig tart. Amennyiben 
valamelyik fejlesztési régióban nem 
használják el a pályázati pénzala-
pot, azt újraosztják azokban a régi-
ókban, ahol túljelentkezés volt.

A Zöld Ház program lebonyolítása 
2021 decemberéig tart
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I smét a Ro-Alert riasztórendszeren
keresztül fi gyelmeztették a csíkdel-

neieket medveveszély miatt a keddre 
virradó éjszakán, ezúttal azonban 
nem a községben korábban gondokat 
okozó fi atal példány, hanem egy két-
bocsos anyamedve miatt. Utóbbiak 
már egy ideje a falu szélén található 
kukoricásban tanyáznak, ez volt az el-
ső olyan alkalom, amikor a lakóházak 
közelébe merészkedtek.

Folyamatosan riadalmat keltenek a 
medvék Csíkpálfalva községben: a ko-
rábban számos kárt okozott fi atal pél-
dány mellett egy kétbocsos anyamed-
ve is feltűnt Csíkdelne határában, a 
keddre virradó éjszakán pedig egy 
lakóház udvarára is bemerészkedtek. 
A helybélieket a Ro-Alert rendszeren 
keresztül fi gyelmeztették a veszélyre, 
arra kérve őket, hogy ne közelítsék 
meg az érintett területet. A medvecsa-
lád végül a riadalmon kívül egyéb kárt 
nem okozott – tudtuk meg Hadnagy 

Leheltől, a csíkpálfalvi területek ügy-
kezelését végző Szilos Vadászegyesü-
let vezetőjétől. Mint mondta, tudnak 
róla, hogy egy kétbocsos anyamedve 
közel egy hónapja a falu határában 
található kukoricásban tanyázik, ed-
dig azonban nem fordult elő, hogy a 
lakóházak közé is bemerészkedjenek. 
A szakember szerint ez valószínűleg 
egy egyedi esetnek könyvelhető el, 
talán valami megijesztette a vadakat, 
azért vették az irányt a lakott terület 
felé. Meglátása szerint azonban amíg 

találnak megfelelő mennyiségű élel-
met a kukoricásban, továbbra is ott 
tartózkodnak majd, ahogyan eddig is 
tették. A medvecsaládot nappal is látni 
az említett helyszínen, így a kukorica 
learatásáig várhatóan nem is hagyják 
el megszokott helyüket.

Távol maradt a nagyvad

Ugyancsak a kukorica tarthatja távol 
a községtől azt a fi atal medvét, amely 
a nyár folyamán számos problémát 

okozott több helyszínen is: szárnyaso-
kat, bárányokat és nyulakat ölt meg, 
számos méhkaptárt tört össze, pánikot 
keltve a községközpontban és Csíkcso-
mortánban egyaránt. A vadászegye-
sület július 18-án nyújtotta be a nagy-
vad kilövésére vonatkozó kérelmet, 
amelyet augusztus 7-én jóvá is hagyott 
a Környezetvédelmi Minisztérium. 
Ennek már több mint egy hónapja, a 
problémás egyedet azonban még nem 
emelték ki az állományból, mivel azóta 
elkerüli a községet. Hadnagy elmon-
dása szerint az említett időszakban 
csupán egyszer bukkant fel, a lakók 
azonban nem a vadőröket, hanem a 
csendőrséget riasztották, így mire az 
illetékesek tudomást szereztek róla, 
már elhagyta a települést. Hozzátette, 
a kukorica learatása után valószínűleg 
ismét visszatér a községbe a problémás 
egyed élelemszerzés céljából, akkor 
pedig lehetőségük lesz kiemelni az 
állományból. Addig folytatják a megfi -
gyelést, hiszen a közbeavatkozás előtt 
meg kell bizonyosodniuk arról, hogy 
biztosan azt a medvét lövik ki, amely a 
károkat okozta.  (Iszlai Katalin)

Kilőhetik a medvét
Közel egy év telt el és megany-
nyi kár keletkezett, amíg a 
Környezetvédelmi Minisztérium 
engedélyezte a Szentábrahá-
mon pusztító medve kilövését. 
Többek között tizennégy juhot 
ölt, illetve sebesített meg. Az 
illetékes Hubertus Vadász-
társaság többször is kilövési 
engedélyt kért. A társaság veze-
tője, Fazakas Attila lapunknak 
elmondta, számára is meglepő 
módon nemrég felhívták őt 
a tárcától, hogy most már jó 
eséllyel engedélyt adnak a 
károkat okozó nagyvad elpusz-
títására, ha ismét elküldik a 
garázdálkodását igazoló doku-
mentumokat. Ezt meg is tették, 
így nemrég engedélyt kaptak a 
medve kilövésére. Az igazgató 
hozzátette, a következő napok-
ban fel fogják kutatni a nagy-
vadat, majd elpusztítják, hogy 
megelőzzék a további károkat 
és egy esetleges embertáma-
dást. (Fülöp-Székely Botond)

• RÖVIDENÚjabb medveproblémák Csíkpálfalva községben

A delnei kukoricásban hagyott nyomot a medve
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