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Hargita megye megújuló 
vízenergia potenciálja és 
felhasználása volt a témája 

annak a múlt héten Csíkszeredában 
tartott konferenciának, amelyet Har-
gita Megye Tanácsának Energiataka-
rékossági Közszolgálata a megújuló 
energiában érdekelt intézmények 
képviselőinek és polgármesterek rész-
vételével szervezett. „Célunk a kon-
ferenciával az volt, hogy elsősorban 
a vízenergia-előállításban valamilyen 
módon érintett polgármestereket, 
magánvállalkozókat összefogjuk, be-
széljünk konkrétan a lehetőségekről, 
továbbá pótoljuk azt az információ-
hiányt, ami ebben a témakörben nem-
csak nálunk, hanem országszerte ural-
kodik” – indokolta meg a konferencia 
fontosságát Miklóssy Ildikó, az ener-
giatakarékossági közszolgálat vezetője. 
Mint fogalmazott, a megújuló energia 
előállítása és fejlesztése Hargita megye 
gazdasági stratégiájában is kiemelt he-
lyen szerepel, így a zöldenergia a többi 
gazdasági húzóág mellett az a terület, 
amely jelentős bevételeket hozhat a 
megyének. Hasonlóan vélekedett 
Borboly Csaba, a megyei önkormány-
zat elnöke is, kiemelve, a megyében 
nem a fa az egyetlen jövedelemforrás. 

Szerinte itt az ideje, hogy azt a kapa-
citást, amellyel a megye folyóvizei ren-
delkeznek, a helyi közösségek céltuda-
tosan kezdjék a maguk javára fordíta-
ni. Mint rámutatott, egy-egy Hargita 
megyei hegyi patakra, folyószakaszra 
megvalósítandó törpeerőmű építése 
kapcsán immár számos olasz és német 
külföldi befektető is megkereste a me-
gyei tanácsot, a beruházáshoz szüksé-
ges bizonylatok beszerzése érdekében. 
Borboly szerint azt kell elérni, hogy a 
Hargita megyei erőforrásoknak az itt 
élő emberek legyenek a haszonélvezői, 
ne külföldi befektetőkhöz kerüljenek 
a kiaknázási jogok.

A Hargita megyei körülmények-
nek ugyanakkor kiválóan megfelel-
nek a 100 kilowatt alatti teljesítmé-
nyű törpe vízierőművek – derült ki 
Cornel Ilincă, a Bukaresti Építészeti 
Egyetem hidrotechnikai tanszékve-
zetőjének előadásából. A szakember 
a gyergyóhollói törpeerőművet hozta 
fel példának, kifejtve, hogy az egyszerű 
és kevésbé igényes turbinák működte-
tése költséghatékonyabb, és ingadozó 
hozam esetén is megszakítás nélkül 
működnek. Az erőművek tervezésé-
vel is foglalkozó egyetemi professzor 
ugyanakkor felajánlotta az egyetem 
segítségét mind tervezés, mind az utó-

lagos konzultáció terén. A konferenci-
át moderáló Hajdu Gábor megyei ta-
nácsos a megújuló energia termelését 
szabályozó 2008/220-as törvényről 
tartott rövid beszámolót, kitérve ez-
zel kapcsolatban a törvény hiányos-
ságaira is, illetve a megújuló energia 
terén szükséges romániai fejlesztések 
elmaradásának okaira. „Az elsődle-
ges ok a zöldenergia ára, amelyet az 
előállításhoz szükséges beruházások 
magas költségei hordoznak. Az ál-
lam meghatározott áron át is venné a 
megújuló erőforrásokkal megtermelt 
energiáit, ám ez a fajta támogatás 
nem produkál akkora jövedelmet a 
termelőnek, hogy megfelelő idő alatt 
megtérüljön a befektetés. Az állam 
energiabizonylatok kibocsátásával 
is támogatja a megújuló energia elő-
állítását, a támogatásra szánt alapok 
azoktól a termelőktől származnak, 
amelyek hagyományos úton termelik 
meg az energiát” – mondta el Hajdu. 
A hazai támogatási rendszerrel kap-
csolatban hozzáfűzte, a pályázókat 
jelenleg 50 ezer euró értékű garan-
cia befizetésére kötelezik, amelyet 
a beruházás megvalósításakor visz-
szakapnak, illetve visszavonnak 550 
korábban kiadott engedélyt, amelyek 
esetében visszaéléseket tapasztaltak.
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> 300 ezer hektárnyi magánerdő őrzése 
nincs biztosítva. „2010-ben a Környezetvé-
delmi Alap, valamint a Környezetvédelmi 
és Erdőgazdálkodási Minisztérium költség-
vetéséből összesen 185 millió lejt adtunk 
újraerdősítéssel kapcsolatos beruházásokra. 
Ez az összeg a 2009-ben újraerdősítésre for-
dított pénzösszeg hatszorosa. Idén további 
400 millió lejt különítettünk el erdős felü-
letek növelésére” – jelentette be Brassóban, 
az Erdők Nemzetközi Éve alkalmából ren-

dezett eseményen Borbély László környe-
zetvédelmi és erdészeti miniszter. A tárcave-
zető szerint viszont a környezettudatosítási 
és erdősítési akciótervek mellett vissza kell 
szorítani az illegális erdőirtás mértékét is. 
„2010-ben növeltük a bírságok értékét, ki-
bővítettük a bírságolható cselekedetek terü-
letét és az ellenőrző, büntető szervek körébe 
bevontuk a csendőrséget, a határőrséget, va-
lamint a vészhelyzeti felügyelőséget. Hama-
rosan a parlament asztalára kerül egy olyan 
tervezet, amely bűncselekménynek minősíti 
azt is, ha valaki törvénytelenül 5 köbméter-

nél kevesebb fát vág ki vagy szállít” – fogal-
mazott Borbély. A tárcavezető véleménye 
szerint gondot jelent az a tény is, hogy sok 
magánerdészet nem biztosítja az erdők őr-
zését: így a miniszter adatai szerint országos 
szinten jelenleg több mint 300 ezer hektár 
magántulajdonban levő erdő őrzése nincs 
biztosítva.

> Mától kérhető a CEC Bank Első Lakás 
hitele. A BCR és az Alpha Bank után harma-
dikként immár a CEC Bank is megkapta a 
Román Nemzeti Bank jóváhagyását az Első 

Lakás program negyedik szakaszában való 
részvételre. A CEC – a lakáshitelprogramban 
kapott 27 millió eurós kerettel – mától fo-
gadja az érdeklődők hitelkérelmeit. Az állami 
tulajdonú pénzintézet közleménye szerint a 
bank nem ró ki jutalékot, a türelmi idő 180 
nap, míg a maximális finanszírozási idő 30 év.  
Az Első Lakás program negyedik változata 
azoknak a magánszemélyeknek szól, akiknek 
nincs a tulajdonában lakás, vagy csupán egy 
50 négyzetméternél kisebb garzon. A kor-
mány viszont állami garanciaként a hitel érté-
kére már csak 50 százalékos kezességet vállal.
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Törpeerőműveket a patakokra

Gazdaság
egyesületbe tömörültek 

A kilyénfAlvi gAzdák

Tejház építése a cél

Egy minden szempontot kielégítő tejház építésébe kezde-
nek a kilyénfalvi szarvasmarhatartók, remélve, a beruhá-
zás nyomán kínált hűtött, minőségi tej a felvásárlóknak is 
többet fog érni a jelenlegi 70-80 banis árnál.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Közel kétszáz tehenet tart és a tejet értékesíti a 
gyergyóújfalu községhez tartozó kilyénfalvi gazdák 
Fenek Állattartók Egyesülete. A hét jogi személy tár-

sulásából 2009-ben alakult egyesülethez időközben újabb ta-
gok, magánszemélyek is csatlakoztak. A jószágtartáshoz szük-
séges legelőt az egyesület jelenleg az újfalvi önkormányzattól 
bérli. „A 240 hektáros reglő az újfalvi bánya közelében van, 
mely a Fenek nevet viseli, erről kapta nevét az egyesület is” – 
részletezte lapunknak Kolozsi Géza alapító tag. A legelőre ter-
mészetesen területalapú támogatást igényeltek, bérleti díjként 
ennek 70 százalékát az önkormányzat kapja, a fennmaradó 
részt pedig az egyesület hasznosíthatja – pillanatnyilag ez je-
lenti az anyagi forrást számukra.

Jelenleg közel 200 szarvasmarhát tartanak, a reglőn három 
esztena van, éjszakánként kosárba terelik az állatokat. Reggel 
és este fejnek, a tejet pedig a lehető leghamarabb a nemrég 
vásárolt 580 literes tejhűtőbe juttatják. A reglő télen-nyáron 
megközelíthető, hiszen a bányához vezető utat folyamatosan 
karbantartják az ott járó teherautók miatt, ez nagy előny az 
egyesület számára. Fejőállomás létesítését tervezik, hogy szak-
szerűen tudják végezni a fejést és a tej tárolását. A tejet jelenleg 
viszont igencsak alacsony, 70-80 banis áron értékesítik, a ked-
vezőtlen ár véleményük szerint a túlkínálat számlájára írható. 
A kilyénfalvi tejre egy Târgu Neamţ-i feldolgozóval kötöttek 
szerződést, ugyanazzal, aki Ditróból is felvásárolja a tejet. 
Kolozsi elmondása szerint a vállalatban megbíznak, amit a 
rendszeres, határidőre történő fizetés is alátámaszt. Korábban 
viszont a remetei tejporgyár kapcsán szereztek keserves ta-
pasztalatokat, a kilyénfalvi gazdák felé felhalmozott tartozás 
kifizetésében pedig már maguk a jószágtartók sem bíznak. 
Az egyesület tagjai viszont reménykednek abban, ha korszerű 
fejőállomással fognak rendelkezni, többet is kérhetnek a te-
jért. A területen magasfeszültségű vezeték halad át, átalakítót 
szeretnének szereltetni, hogy ipari áramot használhassanak 
a fejőállomáson. Az önkormányzattól ígéretet kaptak, hogy 
amennyiben tevékenységük hatékonynak bizonyul, további 
támogatásban is részesülhetnek. Ugyanakkor a megyei ta-
nácshoz is pályázatot adtak le felszerelésvásárlás céljából.
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