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Az Energia Nagykövetek kampány célja az energiaszegénység meg-
oldása, valamint a családok segítése vízfogyasztásuk, fűtés- és elektro-
mosenergia-fogyasztásuk kezelésében szociális szereplők beavatkozása 
által, akiket erre a célra képezünk ki. A cél: megoldásokat találni a ne-
hézségekkel küszködő emberek számára, hogy energiát és pénzt takarít-
sanak meg, olyan előnyöket élvezhessenek, mint kényelem, egészség és 
végül, de nem utolsósorban, hogy javítsunk szociális helyzetükön.

A szociális szereplőket az energiahatékonyság elvei szerint kell 
kiképezni, hogy megérthessék, taníthassák és tanácsokat adhassanak 
a közönségnek, akikkel dolgoznak.

Energia Nagykövetek munkában 

Prioriterre
A szociális szereplők számára a Prioriterre két eszközt dolgozott ki: az 

első eszköz egy platformjáték, amelyet az Energia Nagykövetek használ-
hatnak a közös bemutatókon és a lakosok gyűlésein is. A második eszköz 
egy kis szemléltetőeszköz-készlet, amelyeket a szociális szereplők között 
oszthatunk szét, mikor családlátogatásra indulnak: tartalmaz egy digitális 
hőmérőt, a vízzel való takarékosságról szóló anyagot, egy rendszert, mely-
lyel felmérhető a lakás felülete, egy univerzális kulcsot, mellyel az embe-
rek ellenőrizhetik a kollektív mérőállást.

Ecuba
Az olasz Energia Nagykövetek keményen próbálkoznak, de sok ne-

hézséggel szembesülnek az interjúk készítése, az adatok gyűjtése, valamint 
a tanácsadás során. Az Energia Nagykövetek a lakók megszokott sürgető 
problémáival találják magukat szemben. Az Ecuba a Nagykövetekkel 
együtt gondolkodik alternatív információszerzési megoldásokon, és hogy 
visszajelzéseket kapjanak a tanácsadásukkal kapcsolatosan.

SWEA
A SWEA dolgozott már együtt kínai nyelvű Nagykövettel is, 

hogy kifejlesszenek egy prospektust a háztartáson belüli energia-meg-
takarításról, egyszerű kínai nyelven megfogalmazva a közösségnek 
azon tagjai számára, akik nem beszélnek angolul.

Sokan az Energia Nagykövetek kliensei közül idős korú emberek, 
akiknek hosszú távú egészségügyi feltételekre van szükségük. Az Energia 
Nagykövetek úgy gondolják, hogy a legfőbb tanács ezekben az esetekben, 
hogy ajánlják klienseiknek az energiahatékonysági intézkedéseket, mint a 
padlástér és az üreges falak szigetelése, ezáltal biztosítván a kellemes hőér-
zet optimális szinten tartását egészségük érdekében.

ESS
Olofstörmben az Energia Nagykövetek kifejlesztettek egy Candy 

for tenants című prospektust. Ez a szép prospektus, melyet sok 
olofstörmi lakosnak kiosztottak, nemcsak arra kéri fel az embereket, 
hogy csatlakozzanak a helyi családi eseményekhez, rövid kirándulá-
sokhoz, gyerekeknek való cirkusz-iskolához, hanem arra bátorítja a 
lakókat, hogy látogassák meg az Energia Nagyköveteket, vagy hívják 
meg őket és vitassák meg az energiafogyasztásukat. A prospektus jó 
eredményeket ért el: az Energia Nagyköveteket meghívták a lakók 
otthonaikba, és egy kávé kortyolgatása mellett tanácsokat és segít-
séget kaphattak az energiafogyasztásukra és számláikra vonatkozóan 
nagyon közvetlen és pozitív módon. Ezt a szolgáltatást a lakók nagyon 
értékelik.

SEA (Samsø Energy Agency) 
A SEA négy Energia Nagykövetet képezett ki (a 15-ön kívül). Nyolc 

otthonban tettek ellenőrzéseket, átlagosan 2000 kWh/háztartás energia 
megtakarítására adtak tanácsokat. Okosan gazdálkodva a megtakarítás ház-
tartásonként 267 euró évente. 

A SEA bemutatta a projektet a kalundborgi lakásépítő szervezetnek is. Ez 
egy szociális lakásépítő szervezet, 1000 ilyen lakás található Kalundborg telepü-
lésen. A szeminárium eredményeképpen Richard Poulsen elnök beleegyetett, 
hogy a SEA egy előre meghatározott időpontban Kalundborgba utazzon, és 
lakásmegfigyelést végezzen az építkezési szervezet keretein belül.

ECOSERVEIS 
Az Energia Nagykövetek reakciói nagyon egyenetlenül oszlanak meg 

Barcelonában.
Az Ecoserveis csatlakozott három szociális szereplőhöz az otthoni láto-

gatásaik során, hogy gyakorolhassák az egyszerű energetkai audit módszereit.  
Nagyon motiváló a tény, hogy a szociális szereplők érdekeltek az energetikai 
témákban, míg a képzések előtt egy kicsit vonakodtak attól, hogy az energia-
számlákkal foglalkozzanak, mert úgy gondolták nem tudnak megbírkózni 
a kW-tal és kWh-val.

CRES  
Az Energia Nagykövetek elkezdték munkájukat saját tevékenységi te-

rületeiken (elsősorban azoknál az idős embereknél, akik látogatják az Open 
Care Community Centre-eket, de a nehéz helyzetben élő családoknál is, pl. 
sokgyerekes családok, munkanélküliek, alacsony jövedelműek vagy akár az 
USSR kivándorlóinál).

Szeptember utolsó hetében Görögországban került sor az első Energia 
Nagykövet találkozóra (a CRES elvei), melyen szinte minden Energia Nagy-
követ részt vett. A találkozó alkalmával lehetőség nyílt a tapasztalatcserére az 
Energia Nagykövetek között. Eközben informálták őket egy új nemzeti prog-
ramról, mely Görögországban indul majd (melyet a Környezetvédelmi, Ener-
getikai és Klímaváltozási Minisztérium kezdeményezett), név szerint Takaré-
kosság Otthon. A program az alacsony jövedelmű, szegény negyedekben élő 
családokat célozza meg, melyek ezután állami támogatásban részesülhetnek, 
annak érdekében, hogy energiatakarékossági lépéseket tegyenek (hőszigete-
lés, ablakok lecserélése, fűtési rendszerek kicserélése, napkollektor-rendszerek 
felszerelése melegvíz előállításához stb.).

HEMPS
 A képzés az Energia Nagykövetek Projekt bemutatásával kezdődött, me-

lyet a Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat munkatársa, egyben a 
projektfelelős adott elő. A képzés alatt a Caritas Családsegítő Szolgálat, a Hargi-
ta Megyei Szociális Szolgálat, a Gyerekvédelmi Igazgatóság és hasonló szerveze-
tek alkalmazottjai útmutatást kaptak, hogy hogyan válhatnak Energia Nagykö-
vetekké. Ezek a szociális szereplők nap mint nap kapcsolatba kerülnek a nehéz 

helyzetű családokkal, háztartásokkal. A Nagykövetek hasznos energiaha-
tékonysági tanácsokat kaphattak, és állandó kapcsolatban vagyunk velük, 
hogy azonnali visszajelzéseket kaphassunk. Kiosztottuk a kérdőíveket, és 
amint visszakaptuk a kitöltött dokumentumokat, rögtön hozzáláttunk az 
eredmények kiértékeléséhez.

Hatalmas lépésnek tekintjük, hogy a Hargita Megyei Energiatakaré-
kossági Közszolgálat által sikerült felhívnunk Hargita Megye Tanácsának 
figyelmét az energiahatékonyság témájára a hátrányos helyzetű háztartá-
sokban. Az elkövetkezőkben a Székelyföldi Családok Napjára tervezünk 
egy alapos megbeszélgetést, elsősorban az Energia Nagykövetekkel.

SEC
Miután a szófiai Energia Nagykövetek megkapták a képzést, elkezd-

ték a célcsoportoknak való tanácsadást szociálisan hátrányos helyzetű, 
alacsony jövedelű családoknak. Ez idáig kétszáz kitöltött kérdőív érkezett 
vissza a SEC-hez a tanácsadással kapcsolatosan. A Nagykövetektől érke-
zett összesített visszajelzések nagy érdeklődést mutatnak a háztarásokban 
végzett energiahatékonysági intézkedések iránt. A leggyakoribb kérdések 
a fűtési rendszerek eszközeire, épületek burkolatának szigetelésére és az 
ablakok kicserélésére volnatkozóan merülnek fel.

Az energiamegtakarítás kiszámítása otthon
Az Energia Nagykövetek Projekt egyik legfőbb „teljesítménymutatója” 

a „megtakarított energia” és a hozzá kapcsolódó „kibocsátások elkerülése” az 
Energia Nagykövetek „munkája” által a projekt élettartama alatt. Tulajdonkép-
pen ez a projekt célja, hogy megmérje az Energia Nagykövetek kampányainak 
befolyását, hatását a végső célcsoport energia-megtakarítását illetően. Annak 
érdekében, hogy mérhetővé és kiértékelhetővé tegyék az Energia Nagykövetek 
beavatkozásai által elért energia megtakarításokat (CO2), a CRES elkezdte egy 
„vizsgálati eszköz” kifejlesztését, melyet majd erre a célra használnak fel.

Ez a vizsgálati eszköz egy online eszköz lesz, mely a projekt weboldalán lesz 
elérhető a partnerek számára. Ez segítséget nyújt majd a partnereknek, hogy a 
helyi Energia Nagykövetek közvetlenül tölthessék ki az elért eredményeikkel. 
Annak érdekében, hogy a fennebb említett adatokat össze tudják gyűjteni, egy 
„vizsgálati kérdőívet” fejlesztettek ki és küldtek szét a partneker között.

Tulajdonképpen ez egy lista 26 féle „lehetséges beavatkozásról”, akár 
költség nélküliek (legtöbb), akár egy kis kezdeti befektetést igénylőek, 
melyeket a célcsoport kellene megvalósítson, és amelyek közvetlenül átala-
kíthatók MEGTAKARÍTOTT ENERGIÁVÁ (ha gyakorlatba ültették). 
Második lépésként, aszerint, hogy különböző országok milyen tüzelő-
anyagokat használnak fűtési célokra, vagy milyen tüzelőanyag-keveréket 
használnak az elektromos energia előállítására, a CO2 kibocsátásának csök-
kenése könnyen kiszámíthatóvá válik ez az eszköz által (a partnerek által 
szolgáltatott adatok alapján).

Minden eszköz, dokumentum és hasznos anyag letölthető (vagy lesz) a 
következő weboldalról: www.energyambassadors.eu
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Megkezdődött az integrált vá-
rosfejlesztési terv néven ismert 
nagyszabású beruházás kivite-
lezése Csíkszeredában: korsze-
rűsítik az egykori Csipike nap-
közi Petőfi utca 39. szám alatti 
épületét, ezzel párhuzamosan 
nekifogtak a munka látványo-
sabb részének, munkagépek tö-
rik a „tapstér” betonját. Jövőre 
teljesen más városkép fogadja 
a látogatókat Csíkszereda köz-
pontjában.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A napokban a csíkszeredai 
Szabadság tér környékén já-
rók munkagépekre, sürgö-

lődő munkásokra lehettek figyel-
mesek, amint sávokban törik fel a 
tér alapját. A lakosok többsége meg 

sem lepődött, ugyanis feltehetően 
mindenkihez eljutott a városnapi 
színpadról elhangzó polgármesteri 
üzenet.

– Elbúcsúzhatnak a lakók a 
tapstértől, jövőre teljesen más ar-
culatot mutató, felújított városköz-
pontban ünnepelhetünk – mondta 
akkor Ráduly Róbert Kálmán pol-
gármester. 

Mint ismeretes, a csíkszeredai 
önkormányzat 2008-ban nyújtott 
be pályázatot a város központjának 
teljes körű felújítására a Regioná-
lis Operatív Program kiírására. A 
nagyszabású, közel tízmillió euró 
értékű projekt révén megújítják a 
városközpont köztereit, a Szabad-
ság teret és a Majláth Gusztáv Kár-
oly teret, a Petőfi utcát, valamint a 
központi parkot és a Csíki Játékszín 
előtti útszakaszt. A projekt szociá-

lis komponenseként az egykori 
Csipike napközi Petőfi utca 39. 
szám alatti épületét ifjúsági házzá 
alakítják. Az új városközpont lát-
ványterveit több lakossági fórumon 
megtekinthették a város polgárai. 

A munka gyakorlati része au-
gusztus első felében kezdődött az 
egykori napközi épületének felújí-
tásával, a munkálatok a tervezett 
ütemben zajlanak. Néhány napja 
a látványosabb, a város közterein 
zajló munkát is megkezdték, első-
ként a föld alatti infrastruktúra, az 
esővíz-elvezető csatorna- és az ivó-
vízhálózat felújításán dolgozik a 
kivitelező. 

Ezért első fázisban a tér alapját 
képező, 35-40 centiméter vastag-
ságú betont törik fel több sávban. 
Természetesen nem szükséges a tel-
jes betonréteg eltávolítása, hiszen 

ez képezi majd az új tér alapját is. 
A régi, szocialista idők dicsőségét 
hirdető, rossz, töredezett burko-
latot azonban felszedik, helyére a 
kor szellemének megfelelő modern 
kövezet kerül, új utcabútorzatot, 
padokat, világítótesteket helyeznek 
majd el a téren, több zöldövezetet 
alakítanak ki. Emellett a csíkszere-
daiak felfrissülését szolgálja és szép-
érzékét elégíti ki a tervben szerep-
lő két szökőkút, egyiket a Majláth 
Gusztáv Károly térre, a másikat pe-
dig a Szabadság térre képzelték el az 
építészek.

– A közeljövőben megnyílik a má-
sodik munkafront is a Majláth Gusz-
táv Károly téren – nyilatkozta Antal 
Attila, Csíkszereda alpolgármestere 
–, elsőként a föld alatti infrastruktúra 
modernizálása történik meg. 

Hozzáfűzte: tudni kell, hogy 
eléggé vaskos a munkálatok műsza-
ki dokumentációja. Mint mondta, 
jelenleg zajlik a közbeszerzési el-
járás a központi park felújítására, 
erre a munkálatra egyelőre még 
nincs kivitelező. A tervek szerint 
jövőre befejeződne a két tér fel-
újítása, majd ezt követné a Petőfi 
utca és a Temesvári sugárút egy ré-
szének rehabilitációja. 

Az 1980-ban kialakított „taps-
tér” hamarosan a múlté lesz, az 
ígéretek, illetve a látványtervek 
alapján kellemes, üdítő központot 
kapnak helyette a szere daiak.

FelúJítJák Csíkszereda közPontJát

Légkalapács töri a szocialista múltat

Az Energia Nagykövetek Projekt

Partnerek
sWea (Gloucester, Uk) – www.swea.co.uk 
Centre for renewable energy sources and savings – Cres 
(Pikermi – Attiki, Greece) – www.cres.gr

Prioriterre (MeYtHet, France) – 
www.prioriterre.org

samsø energy agency (samsø, denmark) – www.seagency.dk energikontor sydost (Växjö, sweden) – www.energikontorsydost.se

sofia energy Centre (sofia, Bulgaria) – www.sec.bg eCoserVeIs (Barcelona, spain) – www.ecoserveis.net

ecuba (Bologna, Italy) – www.ecuba.it HeMPs (Harghita, romania) – www.spme.ro

A közeljövőben megnyí-
lik a második munka-
front is a Majláth Gusz-
táv Károly téren.


