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Nap- és szélenergiával 
mûködõ lámpát helye-
zett el az önkormány-
zat a Földmérõ utcában. 
Országszerte is alig akad 
példa rá, hogy a közvilá-
gítást ne az elektromos 
hálózathoz csatlakoz-
va oldanák meg egy-egy 
településen, pedig ez a 
környezetkímélõ megol-
dás hosszú távon sokkal 
olcsóbb, mint az elektro-
mos: nem kell kialakítani 
a hálózatot, és a mûködés 
költsége is elenyészõ. Érd 
naponta átlagosan 400 
ezer forintot költ a közvi-
lágításra.

Érden sok gondot okoz 
a közvilágítás helyzete: 
egyes újonnan kialakított 
utcákban, illetve a város 
perifériáin nincs kiépített 
hálózat, ugyanis ez hor-
ribilis összegbe kerülne 
– ahol pedig van közvi-
lágítás, ott a fenntartás 
kerül sokba. A város egy 
évre 160 millió forintot 
költ arra, hogy az utcák, 

terek sötétedés után ne 
burkolózzanak homály-
ba. Ha levonjuk ebbõl a 
december 5. és január 6. 
közti karácsonyi díszkivi-
lágítás mintegy 6-8 millió 
forintos költségét, átlag 
négyszázezer forintba 
kerül az utcai világítás 
naponta (télen bizonyára 
ennél többe, nyáron pedig 
kevesebbe). 

Az önkormányzat most 
kísérleti jelleggel – az 
országban az elsõk között 
– olyan lámpát helyezett 
el a Földmérõ utcában, 
amelynek nem kell csatla-
koznia a villamos hálózat-
hoz, ugyanis napelemmel 
és szélkerékkel mûködik. 
Ezzel a megoldással nem-
csak a hálózat kiépítését, 
hanem a mûködtetés 
tetemes költségeit is meg 
lehet spórolni. 

A napelemmel és szélke-
rékkel elõállított villamos 
energiát egy akkumulátor 
tárolja; napsütéses idõben 
a napelem tölti a zselés 

akkumulátort – amelynek 
kicsi a karbantartási igé-
nye és a gépjármû-akku-
mulátorral szemben sok-
kal tovább mûködõképes 
–, míg szeles idõben a 
szélturbina szállítja a vil-
lamos energiát. A speciális 
akkumulátortöltõ képes 
egyszerre mindkét ener-
giaforrással együttdol-
gozva vezérelni a töltést. 
A százezer órás – azaz 22 
év – élettartamú, LED vilá-
gítással mûködõ lámpa a 
legsötétebb decemberi 
napon is képes arra, hogy 
12 órán át folyamatosan 
mûködjön éjszaka, és 
négy napig tud világítani 
akkor is, ha ez idõ alatt az 
akkumulátor nem tudott 
töltõdni. 

Ez az energiatakarékos, 
környezetbarát lámpa 515 
ezer 400 forintba került 
– ami csak elsõ hallás-
ra tûnik soknak, hiszen 
nem kellett megfizetni a 
hálózatbõvítést, illetve a 
villamosenergia-felhasz-
nálást. 

– A próbaüzem az 
elmúlt hetekben zajlott le, 
és a borús, havas idõ dacá-
ra a lámpa megfelelõen 
mûködött. Ha tudjuk 
biztosítani a megfelelõ 
forrásokat, ilyen szerke-
zeteket szerelünk majd 
fel a külsõ, közvilágítás-
sal még nem rendelkezõ 
lakott területekre. Így a 
közbiztonság, komfortér-
zet, életminõség is javul 
majd ezeken a részeken 
– mondta T. Mészáros 
András múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján.
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Villamos vezeték nélkül világító lámpa a Földmérõ utcában

Közvilágítás, megújuló energiával

Ezeket a lámpákat nem kell villamoshálózathoz csatlakoztatni

információk

Tisztelt érdi polgárok!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott a Közép-magyaror-
szági Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű 
pályázatán, amely alapján megújul és 
bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építésberuházás 2009. októ-
ber 26-tól megkezdődött. A beruházás befejezésének határideje 2010. december 20. 
A beruházás ideje alatt a szakorvosi rendelőintézet zavartalanul folytatja a betegellátást. 
Természetesen az építéskivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a ren-
delőintézetet ezentúl csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és 
türelmüket a beruházás alatt.

T. Mészáros András polgármester

Közérdekû tájékoztatás

Az érdi kistérségben kívánatos 
lenne egy új kórház felépíté-
se, hiszen a megyei jogú város 
logisztikailag jó helyen van, és 
szinte kínálja magát egy modern 
egészségügyi intézmény lét-
rehozásához – fogalmazott dr. 
Aradszki András, a település 
alpolgármestere – aki egyúttal 
az április 11-i országgyûlési 
választáson a Fidesz-KDNP 
egyéni képviselõjelöltje – múlt 
héten, amikor meglátogatta a 
szakorvosi rendelõintézetet.

Dr. Kõszegi Gábor, Érd 
Megyei Jogú Város Szakorvosi 
Rendelõintézet fõigazgató 
fõorvosa egyebek mellett 
elmondta, hogy mintegy 85 ezer 
fõ egészségügyi ellátásáról gon-
doskodnak a rendelõintézetben. 
Aradszki András megelégedés-
sel állapította meg, hogy kivá-
lóan dolgozik a rendelõintézet 
szakmai vezetése, és az elmúlt 
hónapok alatt bebizonyították, 
hogy a realitások talaján állva 

biztosítani lehet az intézmény 
kiegyensúlyozott mûködését, 
noha látni kell, hogy egy maga-
sabb szintû egészségügyi ellátás 
csak akkor valósulhat meg, ha a 
jelenleginél több pénzt kap az 
egészségügyi ágazat. 

 A Fidesz-KDNP közös 
országgyûlési képviselõjelöltje, 
aki a választásokon Érd, Batta 
és Diósd egyéni választókerü-
letében indul, elmondta: válasz-
tási programjában a középtávú 
tervek között szerepel egy kór-
ház létrehozása is.

– Az ötlet megvalósítása 
körültekintõ elõkészítõ munkát 
igényel, meg kell kérdezni az 
ügyben érintetteket, széleskörû 
konzultációra van szükség, és 
a fõvárossal is egyeztetni kell, 
de nem tartom reménytelennek 
egy Érden felépítendõ kórház 
megvalósítását – tette hozzá 
Aradszki András, aki jelenleg a 
Mol vezetõ jogtanácsosa.
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Országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda

Vezető: Dr. Szabolcs Mária jegyző

 06-23-522-358

Vezető-helyettes: Mecsériné Szilágyi Erzsébet aljegyző

 06-23-522-327

Székhely: Polgármesteri Hivatal (2030 Érd, Alsó u. 1.) 

Választási információs szolgálat

Székhely: Polgármesteri Hivatal (2030 Érd, Alsó u. 1.)

 II. emelet 209. szoba

Elérhetőség: Telefon: 06/23/522-300/200, 201. sz. 

 mellék; 06/23/522-374

 Fax: 06/23/365-340

Levelezési cím:  2031 Postafiók 31

E-mail:  valinfo@erd.hu

Névjegyzékkel, választási értesítővel és igazolással  
kapcsolatos ügyek intézése:

Okmányiroda, 

Népesség-nyilvántartó Csoport (2030 Érd, Budai u. 8.)

Levelezési cím:  2031 Érd, Pf.:31

Telefon:  06/23/522-300/215 mellék

Félfogadás:  Hétfőtől-péntekig 8.00-tól 16.00 óráig

Érd kistérségi szerepét  
növelné egy kórház

Hóügyelet
Az Érdi Közterület-fenntartó hóügyeleti telefonszáma: 365-610. 
Ezen a számon fogadják a lakosok hóhelyzetre, esetleges akadá-
lyokra vonatkozó bejelentéseit.   

Köszönet az egy százalékért
Köszönjük az emberi hang alapítvány részére befizetett
Adójuk 1%-át!
Idén is számítunk támogatásukra!
Számlaszámunk: 18681495-1-13

 Köszönettel: Emberi Hang Alapítvány


