
A napokban tartott konferenci-
ának Güssing (Németújvár), a 
4000 lakost számláló kis ausztriai 
falucska adott otthont. Az egykori 
legszegényebb osztrák falu szá-
mára egyáltalán nem idegen az al-
ternatív energiaforrások fogalma, 
ugyanis a fosszilis energiahordo-
zók és a nemzeti energiahálózat-
tól való függetlenedés útján tuda-
tos tervezéssel sikerült jelentős 
eredményeket elérniük.

Hírösszefoglaló 

A konferenciát a WideThe
SEE by SuccMod nevű 
projekt keretében szervez

ték meg, melynek célja a napener
gia háztartási célú használatának 
népszerűsítése a projektpartnerek 
térségében, és amelyben részt vesz 
Hargita Megye Tanácsának Ener
giatakarékossági Közszolgálata is. 
A projektpartnereken kívül több 
helyi vállalkozó és a sajtó képvise
lői is részt vettek a rendezvényen. 
A konferencia célja a projekt ré
szét képező kampány során meg
szerzett tapasztalatok bemutatása 

volt a sajtó és a helyi, energiában 
érdekelt vállalkozók számára. Emel
lett bemutatkozott több helyi 
vállalkozó, valamint egy európai 
kis és középvállalkozókat tömö
rítő hálózat, az Enterprise Europe 
Network is.

A Hargita megyét képviselő 
szakemberek az Energiatakarékos
sági Közszolgálatnak a Wide The
SEEbySuccMod projekt keretében 
tartott tájékoztató kampánysoro
zatát és szakemberképzését mu
tatták be. Az előbbi fő tevékeny
sége a nyár során Csíkszeredában, 
Szé kely udvarhelyen és Gyer gyó
szentmiklóson szervezett tájékoz
tató napok voltak, ahol a közszol
gálat által biztosított felületen a 
helyi lakosság közvetlen tapaszta
latot szerezhetett a napkollektorok 
működéséről, és a helyi alternatív 
energiákban érdekelt vállalkozók
nak lehetőségük nyílt termékeik 
részletes bemutatására. A képzés 
elsősorban a vállalkozóknak szólt: 
egy magyarországi képzőközpont 
a megújuló energetikai projektek 
tervezéséről és a lakossági igények 

megfelelő szintű kielégítéséről tar
tott többnapos előadást.

A bemutatókat kötetlen be
szélgetés követte. Az ausztriai vál
lalkozók és a sajtó részéről a leg
nagyobb érdeklődést a Zöld Ház 
program váltotta ki, amely iránt 
romániai szinten Hargita megyé
ben a legnagyobb az érdeklődés. A 
konferenciát gyárlátogatás zárta: a 
güssingi biomassza tüzelésű kom
binált hő és elektromosáramter
melő erőművet látogatták meg 
a résztvevők, amely jó példával 
szolgálhat térségünknek is hason
ló beruházások tervezésére. Az 
erőmű elektromos teljesítménye 
2 MW, míg a hőtermelő kapaci
tása 4,5 MW. Az energiatermelés 
alapanyaga, a faapríték bőven áll 
rendelkezésre, hisz a régió 40 szá
zalékát erdő borítja. A 10 millió 
eurós beruházás 60 százalékát fi
nanszírozták uniós pénzekből. A 
létesítmény több termelőegységet 
is vonzott a térségbe, és mivel itt 
készül a világ legjobb minőségű 
fagáza (40% hidrogént tartal
maz), sok látogatót is vonz.

Nagyon is egy véleményen 
vannak a koalíciós partnerek 
akkor, amikor a választójogi re-
form szükségességéről van szó, 
ugyanakkor homlokegyenest el-
térő álláspontokat képviselnek 
annak megvalósításában. A teg-
nap délutáni koalíciós egyezteté-
sen azonban felcsillant egy ha-
lovány remény, hogy mégiscsak 
meg tudnak egyezni a kormány-
pártok. Az RMDSZ érdemi javas-
lattal érkezett a tárgyalásokra a 
honatyák számának csökkenté-
sével kapcsolatban.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Bár a kormány magját alkotó 
DemokrataLiberális Párt 
(PDL), valamint annak 

legnagyobb koalíciós partnere, a 
Romániai Magyar Demokrata Szö
vetség (RMDSZ) megállapodott 
abban, hogy módosítani kell a je
lenlegi választási rendszert, mégis 
nehezen jutnak egyezségre, ugyanis 
mindkét párt más álláspontot kép
visel az ügyben. A tegnap délután 
történt egyeztetés után bizakodva 
várják a mai napon az újabb tárgya
lásokat az RMDSZ politikusai.

„Megnyílt a lehetőség, hogy 
létrejöjjön egy kompromisszu
mos megoldás a koalíción belül” 
– fejtette ki lapunknak Márton 
Árpád, az RMDSZ képviselőházi 
frakcióvezetőhelyettese tegnap 
délután, a koalícióban történt 
egyeztetések után.

A képviselő elmondta, hogy 
míg a PDL veszni akarja hagy

ni a töredékszavazatokat, addig 
az RMDSZ a kompenzációs vá
lasztási rendszer híve, ugyanis a 
kompenzáció révén minden sza
vazat érvényesül, így nemcsak a 
tömbmagyarságból kerülhetnek 
ki a képviselők. Hiszen ha a szö
vetség lemondana az arányosság 
elvéről, és a PDL egyéni választó
kerületes választási rendszerét fo
gadná el, akkor a magyarság csak 
Székelyföldről, valamint Bihar 
és Szatmár megyéből küldhetne 
honatyákat a törvényhozásba, és 
így nem biztosíthatnának a mos
tanihoz hasonló parlamenti kép
viseletet a romániai magyarság 
számára. A frakcióvezetőhelyet
tes kifejtette: az RMDSZ olyan 
vegyes rendszerben érdekelt, ahol 
a szórványban leadott magyar 
voksok is megjelennek képvise
lői mandátum formájában, mert 
különben egész DélErdély poli
tikai képviselet nélkül maradna. 
A szövetség azt javasolta, hogy a 
törvényhozók egy részét egyéni 
választókerületben válasszák meg, 
másik részüket pedig országos lis
táról.

Ugyanakkor a politikus elmon
dása szerint nyitottak a PDLvel 
való tárgyalásra a megszavazott re
ferendum kapcsán is, ami kimond
ja a honatyák számának csökken
tését. „Az RMDSZ azt a javaslatot 
tette, hogy csökkentsék a szenátus 
létszámát, és minden megyére csak 
kétkét szenátori mandátum jus
son” – nyilatkozta Márton.

Vita a koalícióban. Az RMDSZ meg akarja akadályozni a töredékszavazatok elvesztését
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NeMZetköZi koNfeReNciáN MutAtták be A HARGitA MeGyei tApASZtAlAtokAt

Alternatív energiákról tanácskoztak

MA iS folytAtóDNAk A táRGyAláSok A válASZtáSi töRvéNy MóDoSítáSáRól

Arányos képviseletet 
a magyarságnak

NépSZáMláláS
Az RMDSZ ingyenesen hívható telefonvonalat működtet a népszámlálás le

bonyolításáig.
Az országos zöld szám: 0800–802009.
A népszámlálásról bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kapható. 

Problémákat bejelenteni ugyanitt lehet.
csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A. szám
Dajka Tünde 0266–315710, 0266–317678, hétköznapokon 8–16 óráig.
Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 23. szám
Tamás Mónika 0266–364086, hétköznapokon 8–16 óráig.
Székelyudvarhely, Városháza tér 5/5. szám
Nagy Enikő 0266–213561, hétköznapokon 9–15 óráig.


