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Van, ahol 75 lejt is elkérnek egy 
napozóágy bérléséért a Feke-
te-tenger romániai partszaka-
szán egy napra, miközben egy 
kevésbé felkapott üdülőhelyen 
két személynek elég lehet 80 lej 
is egy éjszakára. Augusztusban 
tovább nőhetnek az árak.

 » KRÓNIKA

Ó riási eltérést mutatnak az 
árak a Fekete-tenger romá-
niai partszakaszának külön-

böző vidékei között. Mamaia északi 
része egyértelműen a legdrágább, 
Észak-Eforie és Május 2. pedig a leg-
olcsóbb a Travelminit.ro szállásfog-
laló oldal által a Krónikához eljutta-
tott elemzés szerint.

Mint írják, Mamaián a kezdőár 
egy éjszakára két főre eléri a 200 lejt, 
tengerre néző luxus apartman egy 4 
csillagos hotelben, teljes ellátással 
pedig már 1700 lej is lehet egyetlen 
napra. A közeli Konstancán viszont 
már versenyképes árak vannak, egy 
franciaágyas szoba kezdőára két fő-
nek 80 lej/éj.

Észak-Eforie jelenti a legolcsóbb 
megoldást a Fekete-tenger parti nya-
ralásra, itt egy kétfős szoba kezdőára 
80 lej/éj, ezt követi Costinești, ahol 

ugyanezért 100 lej indulóárat kell fi -
zetni éjszakánként. Vama Veche üdü-
lőhelyen egy szoba kezdőára két főre 
140 lej/éj, míg Neptun esetében 160 
lej/éj. Nem csak a hotelszobában levő 
ágyra kell gondolniuk ugyanakkor 
a tengerparti pihenésre vágyóknak, 
amikor a várható kiadásokat számol-
gatják, a Travelminit.ro elemzése sze-
rint egy-egy üdülőhelyen a nyaralók-
nak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk 
a napozóágyak bérlésekor is. Az árak 
20–25 lejtől kezdődnek, aki pedig 
baldachinos ágyra vágyna, annak 

akár 200 lejt is le kell pengetnie. E te-
kintetben is Mamaia a legdrágább. A 
napozóágyak napi ára 25–30 lejtől in-
dul Dél-Mamaián, míg az üdülőhely 
északi partszakaszán már hétközben 
50 lej/nap, hétvégén pedig eléri a 75 
lejt. A baldachinos ágy napi ára 180 
lejtől 200 lejig terjed. Konstancán 
egy napozóágy kezdőára 20–25 lej/
nap a Modern Parton. Vama Veche a 
napkeltéig szórakozó fi atalok üdülő-
helye, itt egy napozóágy kezdőára 30 
lej/nap hét közben, illetve 35 lej/nap 
hétvégén. 

HATALMAS ELTÉRÉS ÉSZLELHETŐ A FEKETE-TENGER ROMÁNIAI PARTSZAKASZÁN ALKALMAZOTT ÁRAK KÖZÖTT

Drágább a napozóágy, mint máshol a szállás

 Drága mulatság. A napozóággyal járó kiadásokat is érdemes belekalkulálni a román tengerparti nyaralásba
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A félreesőbb és csendesebb üdülő-
helyeken a napozóágyak ára is mér-
sékeltebb. Észak-Eforien és Május 
2. üdülőtelepen például egy napo-
zóágy kezdőára 20 lej/nap. Augusz-
tusban ugyanakkor még borsosabb 
árakra készülhetünk – fi gyelmeztet-
nek a szakemberek. „Ahogy közele-
dünk augusztushoz és a partok egyre 
nagyobb tömeget vonzanak, az árak 
növelésére számíthatunk. Így hétvé-
gén aligha találunk majd napi 30–35 
lej alatt napozóágyat” – vetíti előre le 
a Travelminit.ro elemzése.

 » BÍRÓ BLANKA

Késések, ellentmondásos elbírálás 
után végre újra szintet lépett a Zöld 

ház program, elkezdődött a fi nanszíro-
zási szerződések megkötése, ami után 
indulhat a tényleges kivitelezés – új-
ságolta el a Krónikának András Lehel, 
a programban részt vevő Melinda-Im-
pex Install Kft . vezérigazgatója. Szin-
tén pozitív fejleményként számolt be 
arról is, hogy mivel a pályázatok több 
mint felét az elbírálás során vissza-
utasította a programot bonyolító Kör-
nyezetvédelmi Alap (AFM), a hatóság 
bejelentette, hogy jövő héten közvitára 
bocsátják az újabb kiírás szabályzatát. 
„Módosítanák, javítanák a kiírást, ez 
az eddigi tapasztalatok alapján rá is 
fér a programra” – fogalmazta meg az 
érintett szakember.

Bocsánatkérés és újratervezés
A Környezetvédelmi Alap hivatalos 
oldalán ugyanakkor az olvasható, 
hogy ősszel újra kiírják a programot, 
a szabályzatot jövő héten közvitára bo-
csátják, mert lényeges módosításokat 
szeretnének. „A bejelentkezés egysze-
rűsítését, az elbírálás időtartamának 
rövidítését, a kivitelezők körének ki-
szélesítését szeretném” – nyilatkozta 
Andreea Kőhalmi-Szabó, a hatóság 
elnöke.  Közölte egyúttal, hogy hama-
rosan véglegesítik az első kiírásban 
bejelentkezők fellebbezéseinek elbí-
rálását, ez mintegy 95 százalékban 
már megtörtént, jövő héten a teljes lis-
tát közzéteszik. „Bocsánatot kérünk, 
amiért ezek elemzése elhúzódott, de 
a jelenlegi helyzetben, a járvány miatt 

megszorítások és a nagy mennyiségű 
dokumentumok miatt, a hatóság je-
lentős erőfeszítéseket tett, hogy ezeket 
megoldja” – olvasható a közlemény-
ben. Eddig 4500 szerződést küldtek ki 
aláírásra, ez után nyolc hónap áll a ki-
vitelezők rendelkezésre, hogy a rend-
szereket átadják.

Szerződés, kivitelezés, 
elszámolás
Az online platformon a programban 
részt vevő kivitelező cégek rendelkezé-
sére bocsátották a szerződés szerkeszt-
hető formátumát, ezt ki kell tölteni a 
pályázó és beszerelésre váró napelem 
rendszer adataival, el kell juttatni a 
pályázónak aláírásra, majd vissza a 
hatóságnak jóváhagyásra – részletez-
te a folyamatot András Lehel. Hozzá-
tette: többször egyeztettek a hatóság 
képviselőivel, hogy ne tévedjenek, 
hiszen már „többször megégették 
magukat”, és ebben a projektben sok 
minden múlik a formai megvalósítá-
son. Az igazgató arra is kitért, hogy 
mégsem háromoldalú szerződést köt-
nek a fi nanszírozó AFM, a pályázó és 
a kivitelező cég között, mint ahogy a 
kiírás elején körvonalazódott, hanem 
csak a hatóság és a kedvezményezett 
szerződnek. A cégnek pedig külön-
megállapodást kell kötnie a pályázó-
val, amelyben rögzítik, hogy mennyi 
az állami fi nanszírozás, és mennyit 
kell fi zetnie a pályázónak önrészként. 
A szerződés megkötése után nyolc 
hónap áll a cég rendelkezésére a ki-
vitelezésre, a székelyudvarhelyi cég 
abban bízik, hogy októberig be tudják 
fejezni, mielőtt csúszóssá válnának a 

háztetők. Miután a napelem rendszert 
üzembe helyezték, benyújthatják az 
igénylést, benyújtják az elszámolást, 
és megkaphatják a pénzüket. 

Elutasított pályázatok és óvások
András Lehel ugyanakkor lapunknak 
arról is beszámolt, hogy az óvások 
nagy részét elutasították. Cége eseté-
ben például alig néhány fellebbezést 
fogadtak el, és a kivitelező cégek visz-
szajelzései alapján országos szinten is 
hasonló a helyzet.

Amint arról korábban írtunk, a ha-
tóság a feltöltött iratcsomók közül első 
körben 12 718-at fogadott el, és több 
mint felét 13 337-et visszautasította, 
utóbbiak többsége pedig hiába felleb-
bezett, pedig arra hivatkoztak, hogy 
éppen a hatóság közölte: a kivitelező-
nél az iktatás pillanatában érvényes 

aktákat nem kell megújítani. „A sok 
visszautasított pályázat miatt a pénz 
több mint fele még mindig rendelke-
zésre áll, reméljük, hogy az ősz folya-
mán újra kiírják, módosított, javított 
szabályzat szerint” – mondta András 
Lehel, aki abban bízik, hogy arra már 
túl lesznek az első napelemek telepíté-
sén, az elszámoláson, sőt a pénzüket is 
megkapják, tehát már megtapasztal-
ják, működik-e a kifi zetés, érdemes-e 
a továbbiakban részt venni a program-
ban. Mint ismeretes, a Zöld ház prog-
ramra összesen 113 millió  euró európai 
pénzt hívott le a kormány, ebből 27 ezer 
rendszer telepítését lehet fi nanszíroz-
ni. Egy magánszemély legtöbb 20 ezer 
lejig terjedő támogatás hívhat le, ami-
ből 10 százalékos önrész mellett leg-
alább 3 kWp teljesítményű napelem-
rendszert lehet vásárolni és felszerelni.

Biztató jelek az akadozó napelemprogramban, újabb kiírás jöhet

 » „Módosíta-
nák, javítanák 
a kiírást, ez az 
eddigi tapaszta-
latok alapján rá 
is fér a program-
ra” – fogalmazta 
meg az érintett 
szakember.

 » Aki balda-
chinos ágyra 
vágyna, akár 
200 lejt is le kell 
pengetnie.

Dolgozhatnak. Nyolc hónap áll a kivitelezők rendelkezésére, hogy a rendszereket átadják




