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Változtak a feltételek
Mégis lesznek korlátozások a napelemprogramban

B Í R Ó  B L A N K A

M int arról beszámoltunk, 
a hatóság múlt héten ki-
adott egy közleményt, 

miszerint november 6-án 10 óra-
kor közel két hónap felfüggesztés 
után újra elindítják a feliratkozást 
a programra. A közleményben nem 
tértek ki arra, hogy a feltételek 
változtak volna, azonban utólag 
elektronikus levélben értesítették a 
hivatalos kivitelezőket a korlátozá-
sokról – tájékoztatta lapunkat And-
rás Lehel. A programban részt vevő 
székelyudvarhelyi székhelyű Me-
linda-Impex Install Kft . vezérigaz-
gatója kifejtette, a korlátozásokkal 
valójában a leszerződött kivitelező 
cégek közötti esélyegyenlőséget 
szavatolják.

A pontosításban az áll, hogy 
minden cég legtöbb öt felhaszná-
lói fi ókról töltheti fel a természetes 

személyek támogatási igénylését. 
Azok a cégek, amelyek korábban 
ennél kevesebb fi ókkal rendelkez-
tek, újakat hozhatnak létre, azok 
viszont, amelyek ötnél több fi ókot 
használtak, kötelesek lesznek töröl-
ni a különbözetet. A törölt fi ókokról 
regisztrált már feltöltött kéréseket 
átteszik a megmaradt öt valamelyi-
kére. Az applikáció nem engedi meg, 
hogy ugyanazzal a fi ókkal egyazon 
időben több számítógépről is be-
lépjenek. Bevezették ugyanakkor 
a Captcha biztonsági kódot, amely 
képes megkülönböztetni az emberi 
felhasználót a számítógéptől. Mint 
ismeretes, szeptember 10-én néhány 
óra után felfüggesztették a regiszt-
rációt, arra hivatkozva, hogy elle-
nőrizni kell a folyamat törvényes-
ségét. Felmerült ugyanis a gyanúja, 
hogy a kivitelező cégek egy része ro-
botprogramokat használt a folyamat 
gyorsítása érdekében.

A november 6-ai újraindításkor a 
szeptember 10-én már feltöltött do-

kumentumok érvényesek lesznek, 
sőt azok is, amelyeket szeptember 
10-éig iktattak a kivitelező cégeknél, 
de nem sikerült feltölteni. Viszont
akik szeptember 10-e után jelent-
keztek valamelyik kivitelező cégnél, 
kénytelenek lesznek frissíteni a pá-
lyázati iratcsomót, tehát a 30 napra
kiállított telekkönyvi kivonat és
önkormányzati adóigazolás helyett
újat kell kérniük, ha annak érvé-
nyessége időközben lejárt. Miután
a kéréseket elbírálják, a sikeresen
pályázott magánszemélyeknek 90
napon belül be kell szerezniük az
áramszolgáltatótól a visszatáplálá-
si engedélyt, majd ezután kerül sor
a szerződéskötésre. Ezt követően a
kivitelezőnek nyolc hónapon belül
kell átadnia a munkálatot.

A programra 656 millió lejt külö-
nítettek el, ami a becslések szerint 
33 ezer rendszer telepítésére elég. 
A legalább 3 kWp teljesítményű 
napelemek megvásárlására és fel-
szerelésére legtöbb 20 ezer lejig 
terjedő támogatás hívható le, és 10 
százalék önrészt kérnek. Szeptem-
ber 10-én 13 271 fi nanszírozási ké-
rést regisztráltak.

A visszaélések kizárására vezették 
be a korlátozásokat

▴ KO RÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

ün
ne

p

Szatyorkészítés
A környezetkímélés céljával bevásárlószatyor-készítést szerveznek 
november 6-án 6–12 éveseknek a csíkszeredai Nagy István Művészeti 
Középiskolában. A család egyéni bevásárlószatyrának elkészítéséhez 
a beugró egy használaton kívüli póló. A helyek száma korlátozott, elő-

zetesen bejelentkezni a 0745-555494-es telefonszámon lehet.

Oláh János a Marosvásárhelyi TVR-en
Ma 17 óra 10 perckor a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának 
meghívottja Oláh János. Az egykori sportolóval, a marosvásárhelyi, majd 
sepsiszentgyörgyi torna szakos tanárral a sport dicső múltjáról, szomorú 
jelenéről és kilátástalan jövőjéről Szucher Ervin beszélget.

Mága Zoltán-koncertek
Mága Zoltán Prima Primissima-díjas hegedűművész újabb erdélyi jóté-
konysági koncertsorozata keretében Gyergyószentmiklóson  is fellép. 
Itteni koncertjére a Szent Miklós-templomban kerül sor november 5-én 
16.30-tól. A fellépésre váltott belépőkből befolyt összeget Mága Zoltán 
a helyi Szent Márton Alapítvány által működtetett szeretetkonyha javá-
ra adományozza. Támogatói szelvények a városi RMDSZ-székházban, 
valamint a Szent Miklós római katolikus plébánián válthatók.
November 6-án, szerdán 16.30 órától Csíkszeredában  a református 
templomban lép fel Mága Zoltán hegedűművész. A művész a koncert 
teljes bevételét a Hargita megyei Mozgássérültek Szervezetének ado-
mányozza, az új mozgássérült játszótér megvalósításához. Támogatói 
szelvényeket az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában 
(Mihai Eminescu utca, 2/A szám), valamint a Petőfi utca 8. szám alatti 
RMDSZ-irodában lehet vásárolni hétköznapokon 8 és 16 óra között, de 
a koncert helyszínén is lehet adományozni az ott kihelyezett urnába.

Kamarazenekari koncert 
Erdélyi turnéja során november 5-én, kedden 20 órától Csíkszeredában, a 
Csíki Moziban koncertezik a Budapesti Vonósok Kamarazenekar. Jegyek a 
Csíki Mozi jegypénztárában, illetve a bilete.ro oldalon válthatók.

Kamatmentes adótörlesztés
Mentesülnek a büntetőkamatok befizetése alól azok a csíkszeredai 
jogi és magánszemélyek, akik december 15-ig törlesztik minden eddigi 
alaptartozásukat, a helyi adók és illetékek mellett a bírságokat, a 
bérleti és a haszonbérleti díjakat, a 2019-es adókat, illetékeket is 
befizetik. A lehetőséggel élni kívánóknak értesítést kell benyújtaniuk 
a polgármesteri hivatal adó és illetékosztályára, ennek alapján kapják 
meg az alaptartozás és a kamat értékét megállapító bizonylatot, és 
miután az alaptartozást törlesztették, továbbá a pénzügyi nyilatkoza-
tok benyújtásával is napirenden vannak, kérvényezhetik az említett 
osztályon a kamatok eltörlését. A kérvény benyújtásának határideje 
december 15. Az értesítés és a kérvény formanyomtatványa igényelhe-
tő és kitölthető a városháza adó- és illetékosztályán, illetve letölthető 
a www.szereda.ro oldalról is.

Vezetői kihívások és megoldások
A St. Georgius Manager Club szervezésében november 5-én 19 órától a 
marosvásárhelyi Bernády Házban bemutatják az Exit Kiadó gondozásában 
megjelent Vezetői kihívások és megoldások 1.0 című könyvet. A belépés 
díjtalan, a bemutatón a könyv megvásárolható.

Beszélő könyvek a Teleki Tékában
November 8-án este 6 órakor a Beszélő könyvek sorozat újabb előadá-
sára várják az érdeklődőket a Teleki Téka freskós termébe. A Térképek: 
Telekitől a Google Mapsig című beszélgetés meghívottja Török Zsolt 
Győző, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai tanszékének 
egyetemi docense, a Nemzetközi Térképtörténeti Társaság elnöke. 
Miről is szólt a kartográfia, illetve mit keresett a gyűjtő-felhasználó, 
jelen esetben Teleki Sámuel a 18–19. században, hogyan változott 
a térképek szerepe, mire használjuk a térképeket a 21. században, 
milyen izgalmas kísérletek folynak ma ezen a téren? – minderre választ 
kaphatnak azok, akik ellátogatnak a Beszélő könyvek pénteki estjére.

Budapesti vonósok Gyergyószentmiklóson
A több mint 40 éves világhírű Budapesti Vonósok Kamarazenekar Gyer-

gyószentmiklóson a Korona teremben tart koncertet november 7.-én, csü-
törtökön este 19 órától. A következő művek lesznek hallhatóak: M. Haydn: 
G-dúr Notturno, W. A. Mozart: Egy kis éji zene I. tétel KV 525, E. Grieg: 
Holberg suite Op. 40, P. I. Csajkovszkij: Walzer (a C-dúr Vonósszerenádból 
Op. 48), J. Brahms: Magyar táncok No. 5, Bartók Béla: Este a székelyeknél, 
Kodály Zoltán: Magyar rondó, Weiner Leó: Jó alapos csárdás, Rókatánc.

• RÖVIDEN

Homoródkarácsonyfalva leány-
egyházközségében, Oklándon 

vasárnap ülték a Borromeo Szent Ká-
roly-kápolna búcsúját. A november 
4-én ünnepelt szent volt a tridenti zsi-
nat határozatainak első életbe ülte-

tője. Elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett a pestisjárvány 
idején, és nevéhez kötődik 
a torinói lepel Torinóba vite-
le. Borromeo Károly (1538–

1584), a milánói hercegség 
befolyásos családjának sarja már 
tizenkét évesen klerikusnak állt; 
alig tizenhat évesen a páduai egye-
temen jogot tanult. Ezt követően hu-

szonegy éves korában nagybátyja, 
IV. Pius pápa Rómába hívta, s nagy
műveltsége és vallásossága okán bí-
borosi államtitkárrá, majd a milánói
érsekség adminisztrátorává tette.
Később, 1565-ben Milánó érseke lett.
Komolyan foglalkozott az egyház
ügyeivel: liturgikus és vagyonkeze-
lési reformokat vezetett be, papokat
képzett, segítette a szegényeket.
Két szeminárium alapítója: egyiket
a misszionáriusoknak létesítette,  a
másik pedig, a Borromeum Intézet a
papnevelés ügyét szolgálta.

1567-ben, a milánói pestisjárvány 
idején a helyén maradt, kiváló szerve-

zőnek bizonyult a betegápolás, a köz-
rend és a közellátás területén. Helyt-
állása miatt a járványt később Szent 
Károly pestisének nevezték. A járvány 
elmúltával hálából el akart zarándo-
kolni a franciaországi Chambérybe, a 
híres lepelhez. A viszontagságos úttól 
megkímélendő Emanuele Filiberto sa-
voyai herceg Torinóba vitette a leplet, 
azóta nevezik torinói lepelnek.

A borromeusok, betegápolók 
kongregációjának védőszentje, a 
népkönyvtárak, a lelkipásztorok, 
szemináriumok és konviktusok pat-
rónusa. Pestis ellen imádkoznak 
hozzá. (Molnár Melinda)

Borromeo Szent Károly emléknapja

• Pontosított a Zöld Ház programot lebonyolító Kör-
nyezetvédelmi Alap, mégis bevezettek korlátozásokat
a kérések feltöltésében, hogy ezáltal szavatolják az
esélyegyenlőséget.




