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Fény gyúlhat a tanyavilágban
Nyolc Hargita megyei község is pályázik lakóházak napelemes villamosítására

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Ö sszesen közel ötmillió lej-
re pályázik nyolc Hargita 
megyei önkormányzat ab-

ban az Országos Környezetvédelmi 
Alap által tavaly kiírt programban, 
amelyben a villamossági hálózat-
tól távol eső lakóházak napelemek-
kel történő felszerelésére biztosíta-
nak vissza nem térítendő állami 
támogatást. A támogatási kérel-
meket a megyei tanácshoz kell be-
nyújtaniuk az önkormányzatok-
nak. A napelemprogram tavaly 
tavasszal indult, de a pályázatok 
benyújtásának határidejét azóta 
többször is meghosszabbította a 
környezetvédelmi alap, legutóbb e 
hónap végéig. 

Kettőről nyolcra

A hosszabbításoknak köszönhe-
tően Hargita megyében a kezdeti 
kettőről nyolcra bővült a pályázó 

önkormányzatok száma, az 
érintett háztartásoké pedig 
megduplázódott – kedvező 
elbírálás esetén 187 lakóház 
alapvető áramszükségletét 
biztosíthatják majd nape-
lemek. Borboly Csabától, a 
Hargita megyei önkormány-

zat elnökétől megtudtuk, hogy 
többségükben udvarhelyszéki ön-
kormányzatok igényeltek fi nanszíro-
zást a fejlesztésre. Kápolnásfalu köz-
ségben 52 lakóházat szerelnének fel 
napelemekkel a Tizenhétfalusiként 
ismert zónában, a Parajd községhez 
tartozó Bucsin-tető térségében 50-
et, a Farkaslakához tartozó Szen-
csedben 45-öt, a Korondhoz tartozó 
tanyavilágban (Kalonda, Cika, Nyír) 

17-et, a Szent ábrahám közelében fek-
vő Solymosilázon 15-öt, Oroszhegyen 
és a községhez tartozó Üknyédben
6-ot, a Gyergyóvárhegy községhez
tartozó Fülpösön 1-et, akárcsak a 
Kászon altízhez tartozó Kászonjakab-
falván. A pályázók háztartásonként 

25 ezer lejt kaphatnak a napelemes 
fejlesztésre, így a legnagyobb projekt 
értéke eléri az 1,3 millió lejt. 

Ne néptelenedjenek el a tanyák

Nagyon fontosnak tartják, hogy 
a kis falvak és a tanyavilág von-
zó maradjon a családok vagy akár 

a vidékre költözni óhajtó fi atalok 
számára. Mielőtt az Országos Ener-
giaszabályozó Hatóság (ANRE) el-
lehetetlenítette a lehetőséget, saját 
beruházásként közel 20, többségük-
ben tanyavilági településen sikerült 
megoldani a villamosítást – tájékoz-

tatott Borboly Csaba, hozzáfűzve, 
most, hogy ez nagyon bonyolult 
lett, fontossá váltak a pályázati le-
hetőségek. „Örülünk, hogy községe-
ink nagy számban nyújtottak be pá-
lyázatokat, és bízunk benne, hogy 
sikeres elbírálásban részesülnek, 
hiszen kistelepüléseink számára 
ezen infrastrukturális beruházások 

alapvetőek a jobb életkörülmények 
megteremtéséhez” – fogalmazott a 
megyei tanács elnöke.

Nagy segítség lenne

Éppen a pályázati kiírás megjelené-
se előtt vizsgálták meg a Kápolnás-
faluhoz tartozó Tizenhétfalusi zóna 
villamosításának lehetőségét, de 
kiderült, hogy az áramszolgáltató 
vállalat a költségeknek csak a felét 
biztosítaná, a másik részét a község 
saját forrásból kellene fi nanszíroz-
za. Ez az összeg eléri az egymillió 

eurós értéket, annyit viszont saját 
forrásból sosem tudna a községveze-
tés erre a célra fordítani – mondta el 
megkeresésünkre Benedek László, a 

napelemprogram legnagyobb értékű 
fi nanszírozására pályázó Hargita 
megyei település vezetője. Kápol-
násfalu polgármestere szerint éppen 
ezért nagy segítség lenne számukra, 
ha a programban kedvező elbírálást 
kapna pályázatuk. Ők 52 ház nape-
lemekkel történő felszerelése érde-
kében pályáznak fi nanszírozásra 1,3 
millió lej összértékben.

25 éve hiába várják az áramot

Igaz, hogy a nagyobb háztartási 
áramfogyasztók táplálására nem 
elegendő a fi nanszírozásból telepít-
hető napelemrendszer, de az alap-
vető szükségletekre, világításra és 
még egy-két háztartási fogyasztó, 
például egy hűtőszekrény és egy 
televízió működtetéséhez már ele-
gendő áramot adhat, és már ez is 
több lenne annál, mint amit eddig 
el tudtak érni a Bucsinon álló lakó-
házak esetében – véleményezte a 
lehetőséget Bokor Sándor, a máso-
dik legnagyobb projekttel pályázó 
Parajd község polgármestere. „Ez 
annak is a következménye, hogy 
huszonöt éven keresztül a politikum 
az ígérgetések ellenére semmit nem 
tudott tenni annak érdekében, hogy 
a Bucsin villamosítását megoldja” 
– jelentette ki a településvezető. El-
mondta, ő az áramszolgáltató válla-
lat megyei kirendeltségétől kezd ve
a regionális központig végigjárta az
intézményt ennek érdekében, ám
dacára annak, hogy a vállalatna k
tavaly is rendelkezésére álltak az
ehhez szükséges fejlesztési költsé-
gek, nem történt semmi, a pénz nem 
került felhasználásra. Parajdon nem 
elég nagy a villamossági hálózat
teherbírása ahhoz, hogy onnan el
lehessen vezetni az áramot a Bu-
csinra, ezért Szovátáról kellett volna 
„megtáplálni” azt, majd Parajdon át
elvezetni Korondra és Farkaslakára,
hogy áramhoz juttassák a hálózatr a
hiányosan csatlakoztatott település-
részeket. Ez azonban nem valósult
meg, ezért pályázik Parajd község is
a napelemprogramban, 1,25 millió
lej értékben, 50 ház napelemekkel
történő felszerelésére.

A megfelelő áramellátással a kis 
falvak és a tanyavilág is vonzó 
maradhat a családok vagy akár a 
vidékre költözni óhajtó fiatalok 
számára
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„1568-ban január 6–13. között tar-
tották az Erdélyi Országgyűlést az 
akkori rendek és a fejedelem: a ma-
gyarok, a szászok, a székelyek rend-
jei, az egyházak képviselői és János 

Zsigmond. A szászok már felvették 
Luther Márton tanait, és egy előbbi 
országgyűlés Kálvin János tanait is 
elfogadta. Folyamatosak voltak a hit-
viták – Dávid Ferenc és munkatársai 
nagy sikereket értek el ezeken a hitvi-
tákon. Már úgy beszéltek róluk, mint 
a kolozsvári vallás hirdetőiről. Sok, 
külföldről, Nyugat-Európából mene-

kült teológus húzódott meg Erdély-
ben ezidő tájt – foglalta össze Székely 
Kinga Réka, a MUE hitéleti- és misszió 
előadótanácsosa. – Az országgyűlés, 
nagyon bölcsen – tanulva mások 
szenvedéséből – úgy döntött, hogy 
vérfürdők, vallásháború helyett, in-
kább hirdeti a páli tanítást: a hit Isten 
ajándéka. Ugyanakkor legyen a hí-

veknek papválasztó joga. Történelmi 
igazságtétel, hogy 2018-ban a Magyar 
Országgyűlés, mint az 1568-as Erdélyi 
országgyűlés jogutódja, egyöntetűen 
elfogadta a törvényjavaslatot, és janu-
ár 13-át a Vallásszabadság emléknap-
jává nyilvánította.”

Ünneplések

Helyi szokás szerint vasárnap együtt 
üli a vallásszabadság ünnepét a két 
székelyudvarhelyi unitárius gyüle-
kezet, ezúttal a Bethlen-lakótelepi 
templomban. A 11 órakor kezdődő is-

tentiszteleten a szószéki szolgálatot 
Simó Sándor belvárosi lelkész, a Szé-
kelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör 
esperese végzi. Gyergyószent-
miklóson a 11 órai istentisz-
telet után a vallásszabadság 
emléktáblájánál folytató-
dik az emlékünnep. A MUE 
szervezésében Tordán, a 
vasárnap 16 órakor kezdődő 
megemlékező istentiszteleten Újvá-
rosi Katalin, székelymuzsnai lelkész, 
Kolozsváron, 13-án a belvárosi uni-
tárius templomban 17 órától Demeter 
Sándor Lóránd lesz az igehirdető.

Január 13.: a vallásszabadság ünnepe
• A Tordán elfogadott vallásügyi törvény kihirdetésének 452. évfordulóját ünnepli
a Magyar Unitárius Egyház (MUE). A tordai országgyűlést valamint az ott elfogadott
vallásügyi határozatot emléktörvénybe foglalta és január 13-át a vallásszabadság
napjává nyilvánította 2018-ban a Magyar Országgyűlés.

• Nyolc Hargita megyei községben összesen közel kétszáz, hálózati áramellátással
nem rendelkező háztartást szerelnének fel az érintett önkormányzatok pályázati
forrásból megvásárolt napelemrendszerekkel, olyan településrészeken, amelyeken
saját forrásból nemigen tudnának villamosítást végezni. A finanszírozási igénylése-
ket már benyújtották az Országos Környezetvédelmi Alap programjába.




