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ELRAJTOLT AZ ENERGIAHATÉKONY LAKÁSOKAT CÉLZÓ PROGRAM

Bonyolult, de megéri pályázni 
a „zöldebb” otthonért

Az ingatlan szigetelésére, a  nyílászárók cseréjére, a fűtésrendszer vagy a vi-
lágítás korszerűsítésre, árnyékolók felszerelésére lehet 15 ezer euró értékig 
pályázni a tegnap útjára indított, Energiahatékony lakás elnevezésű program 
keretében. Bár az indulás zökkenőmentes volt, nincs könnyű dolguk a pályázó 
magánszemélyeknek, például elég magas az önrész, a fi nanszírozás pedig csak 
a beruházás megvalósítása után esedékes. Czine Zsolt építészmérnök szerint 
mégis jó a program, nagy összegeket lehet lehívni, és az egyén, valamint a tár-
sadalom számára is előnyös, ha energiatakarékosak az épületek. 6.»

 Cél az energiahatékonyság. Többek között korszerűbb fűtésrendszerre is lehet pályázni a most elindult kormányprogram keretében

Elindult az új tanév
a Sapientián
Idén mintegy negyven százalék-
kal több hallgató jelentkezett a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemre, mint az eddigi 
években – hangzott el az idén 
húszéves intézmény tanévnyi-
tóján, amelyet online tartottak. 
Kató Béla püspök, a Sapientia 
Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke azt mondta: az egyetem 
az oktatáson kívül a közösség-
ben való nevelést is fontosnak 
tartja. 3.»

Népszerű az
Új otthon program
Indul a nagyüzem: tizenöt bank 
várja azoknak az érdeklődését, 
akik állami garanciával, tehát ked-
vező feltételek mellett szeretnének 
lakást vásárolni. A program lebo-
nyolításáért felelős állami garan-
ciaalap már a hétvégéig legalább 
1000 lakásvásárlási támogatási 
kérésre számít. 7.»

Alkotmányos
volt az indítvány
Nincs alkotmányos természetű 
konfl iktus a kormány és a parla-
ment között amiatt, hogy a PSD 
a rendkívüli parlamenti időszak-
ban nyújtott be bizalmatlansági 
indítványt – döntött tegnap az 
alkotmánybíróság. Ezzel a taláros 
testület elutasította a kormány 
panaszát, amelyet azért nyújtott be, 
mert a PSD nem a rendes ülésszak-
ban akarta megbuktatni.  5.»

A mesék által 
tanulnak a diákok
Az irodalmi kompetenciák fej-
lesztésén kívül általános művelt-
ségi kérdésekre is választ kaphat-
nak, valamint számítógépes és 
technikai készségeiket is fejleszt-
hetik az Adj, király, katonát! on-
line ifj úsági vetélkedő résztvevői. 
A csoportos vetélkedőre október 
2-ig jelentkezhetnek az általános 
iskolás diákok.  12.»

 » A falak, a 
födém szigetelé-
se, a nyílászárók 
cseréje sokat 
nyom a latban, 
ezekkel látványos 
eredményeket le-
het elérni – hívta 
fel a fi gyelmet a 
szakember.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: H

AÁ
Z 

VI
NC

E

2.»

Saját pártja ellen indul az RMDSZ
tordaszentlászlói polgármestere

Érkeznek az
influenza elleni
védőoltások  4.»

Marius Tabacu műfordítót díjazta
a Román Írószövetség  9.»
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