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Egyre kedvezőbb feltételek
Idén is folytatódik a gépkocsik és a háztartási gépek roncsprogramja
• Körülbelül egy 
hónap múlva indul 
a háztartási gépek 
roncsprogramja és 
a roncsautóprogram 
újabb kiírása. Mind-
két környezetvédelmi 
támogatás esetében 
növelték a keretösz-
szeget, a roncsautó-
program klasszikus 
változatában pedig a 
támogatás összege is 
emelkedik.

ISZLAI KATALIN

I dén is folytatódnak Románi-
ában a nagy népszerűségnek 
örvendő roncs programok, ame-

lyek segítségével régi járműveit és 
háztartási gépeit cserélheti újakra 
a lakosság. A gépkocsik és a háztar-
tási gépek roncsprogramja esetében 
is növelték a keretösszeget, hogy 
minél többen élhessenek a lehető-
séggel – tudtuk meg Tánczos Barna 
környezetvédelmi minisztertől.

Háztartási gépek cseréje

A miniszter a háztartási gépek 
roncsprogramjával kapcsolato-
san érdeklődésünkre elmondta, 
75 millió lejt irányoztak elő a prog-
ramra, ilyen magas keretösszegre 
még nem volt példa. Megjegyezte 
továbbá, hogy tavaly akadozott a 
program az informatikai rendszer 

miatt, ezért idén nagy hangsúlyt 
fektetnek ennek gördülékeny mű-
ködésére. A program ettől eltekint-
ve ugyanúgy fog működni, mint 
korábban: a leadott háztartási 
gépekért értékjegyeket kapnak az 
igénylők, amelyeket beválthatnak 
az új termék vásárlásakor. Az érték-
jegyek összege a vásárolni kívánt 
termék függvényében változik. A 
legalább A++ energiahatékonyságú 
mosógépek vásárlásához 300 lejes 
értékjegyet kapnak az igénylők, a 
legalább A++ energiahatékonyságú 
mosogatógépekre, klímaberendezé-
sekre, hűtőszekrényekre, kombinált 
hűtőszekrényekre, fagyasztókra, 
fagyasztóládákra, ruhaszárítókra 
és a legalább A energiahatékonysá-
gú tévékre 400 lej értékűt, az évi 43 
kilowattóránál alacsonyabb ener-

giafelhasználású porszívókra pedig 
200 lej értékűt. Emellett laptopok 
vásárlásához is támogatást nyújta-
nak 500 lej értékben, a táblagépek 
esetében pedig 300 lejes értékjegyet 
kaphatunk. Amikor a vásárló meg-
kapja az új háztartási gépet, le kell 
adnia egy ugyanabba a kategóriába 
tartozó régi eszközt. Kivételt képez a 
mosogatógép és a ruhaszárító, ame-
lyek helyett bármilyen más háztar-
tási gépet elfogadnak a felsoroltak 
közül. A laptopok és táblagépek ese-
tében régi számítógépek adhatók le 
(központi egység és képernyő).

Járművásárlási támogatások

A járművek esetében idén is elindít-
ják az alapprogram mellett a Ron-
csautó Plusz Programot is. A klasz-

szikus roncsautóprogram esetében 
növelték a támogatás összegét: a 
korábbi 6500 lej helyett idéntől 7500 
lejes összeget kapnak, akik régi jár-
művük újra cserélése mellett dönte-
nek. Emellett az ehhez kapcsolható 
ökobónuszok értéke is növekedett. 
Akik hibrid autó vásárlása mellett 
döntenek (nem plug-in), a korábbi 
2500 lej helyett 3000 lejes plusztá-
mogatásra számíthatnak, az autó-
gáz-meghajtású személygépjármű-
vet vásárlók pedig az eddigi 1000 
lej helyett 1500 lejes többlettámo-
gatásban részesülnek. A megnövelt 
értékek hatására a program keret-
összegét is megemelték 405 millió 
lejről 440 millió lejre. A miniszter 
továbbá a Roncsautó Plusz Prog-

ramra is kitért, amely az elektromos 
és plug-in hibrid autók vásárlását 
ösztönzi. Ennek feltételei nem vál-
toznak, a százszázalékosan elekt-
romos meghajtású járművek vásár-
lása esetén 45 ezer lejes, a 
hibrid autók esetében pedig 
20 ezer lejes támogatást igé-
nyelhetnek az érdeklődők. 
A keretösszeget ugyanakkor 
ezen program esetében is 
jelentősen növelték, pon-
tosabban megkétszerezték 
Tánczos szerint, elérve a 
közel 400 millió lejt. Fontos 
tudni továbbá, hogy a támoga-
tás összege nem haladhatja meg az 
autó értékének 50 százalékát. 

A miniszter zárásként azt is elárul-
ta, hogy mindhárom program április 
végén, május elején indul majd.

Már lehet tervezni. Kevéssel 
több mint egy hónap 
múlva indulnak a népszerű 
roncsprogramok
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K O V Á C S  E S Z T E R

Két-háromezerre tehető azoknak 
a facsemetéknek a száma, ame-

lyeket az elmúlt több mint egy évti-
zedben ültetett el a Rotary Club. A 
faültetési projekt ötletgazdája és fe-
lelőse Szakács Sándor nyugalmazott 
erdőmérnök, a klub 2018–2019-es so-
ros elnöke. A kezdeményezés révén a 
Szejkefürdőre vezető Szívek sétánya 
mentén, a szejkei források mellett, 
a fentebb lévő derítőállomás körül, 
illetve a székelykapu-sor lábánál 
zajlott a fásítás. Kizárólag őshonos, 
közepes méretű csemetéket ültettek, 
kocsányos tölgyet, hegyi juhart és 
magaskőrist, némelyik fa már két 
méternél is magasabb. „Közepesen 

gyorsan nőnek ezek a fajták, tíz év 
után már két-három méteresek is le-
hetnek” – avatott be a szakember. Ez-
úttal a derítőállomás melletti részen 

zajlott az ültetés, valamint a kapuk 
alatti részen, a későbbi fásításokról 
viszont még egyeztetniük kell a pol-
gármesteri hivatal városrendezési 
osztályával, mivel a Szejkefürdő öve-
zetére átfogó rendezési tervet készíttet 
a városvezetés, a Rotary Club pedig 

velük partnerségben kívánja folytat-
ni a csemeteültetési munkát. A klub 
helyi szervezete évente számos prog-
ramot szervez, az idei tervek azon-
ban egyelőre kérdésesek: a járvány-
helyzet alakulásától függ, 
hogy az elképzelésekből mi 
valósulhat meg. Új progra-
mok is lennének, például 
szeretnék rendszeresen be-
vizsgáltatni a város körüli 
forrásvizeket, tudatosítani 
az ivóvíz tisztaságának 
fontosságát – árulta el Bá-
lint Antal, a Rotary Club 2021–
2022-es soros elnöke. A Rotary olyan 
világszervezet, amelyben külön-
böző foglalkozású emberek készek 
vállalni a humanitárius szolgálatot.

Őshonos fafajtákat ültettek a Szejkefürdőn
• Mintegy százötven őshonos fajtájú facsemetét ülte-
tett el a Szejkefürdőn a székelyudvarhelyi Rotary Club.

Kocsányos tölgyet, hegyi juhart 
és magaskőrist ültettek

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Kormányt 
buktatnának
A Szociáldemokrata Párt 
(PSD) bizalmatlansági in-
dítványt nyújt be a kormány 
ellen ebben a parlamenti 
ülésszakban – jelentette be 
tegnap Marcel Ciolacu, a párt 
elnöke. Közölte, szeretnének 
minél több támogató aláírást 
megszerezni, és úgy vélte, 
esély lehet arra, hogy egy 
kormány premierként már hat 
hónappal a választások után 
megbukjon, miután „gyűlik 
a kritikus tömeg”. Ezt arra 
alapozza, hogy a miniszterek 
ellen benyújtott egyszerű 
indítványokat egyre több 
honatya támogatja. Szerinte 
már mások az erőviszonyok, 
mint a választások idején, így 
a jelenlegi parlament már nem 
képviseli a népakaratot. 
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