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Egy érdi fészek ezentúl ener‑
giatakarékosan világosodik ki. 
Eddig is égtek ugyan benne a 
lámpások, de az elmúlt héttõl 
másféle fények gyúlnak ki. 
Modern fények! A Fészek 
Egyesületbe maga a miniszter 
hozta el az újfajta világossá‑
got…

Új korszak kezdõdött az izzó‑
csere programmal, amellyel a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium járja mostaná‑
ban az országot. Érdre Szabó 
Imre miniszter látogatott el, a 
Karolina utca 3. szám alá, ahová 
már másfél évtizede befészkelte 
magát a Fészek Egyesület, amely 
a rászoruló családokon, illetve 
gyermekeiken segít. Egy nagy, 
többszobás átmeneti otthonba 
érkeztek meg az energiatakaré‑
kos izzók, másfél millió forint 
értékben. Ugyanilyen nagyság‑
rendben pénz is jár az egye‑
sületnek, amit hasonló célokra 
használhat majd fel. Szabó urat 
már nagyon várták az otthon‑
ban, ahol gyerekek fogadták és 
figyelmesen hallgatták a minisz‑
ter magyarázatát, miközben a 
régi, elavult villanykörtét kicse‑

rélte spórolós, mégis fénylõbb 
izzókra. Ilyeneket hallhattuk 
tõle:

– Látjátok gyerekek, ezek az 
új izzók energiát takarítanak 
meg, évente egy‑egy család akár 
több ezer forintot is megspó‑
rolhat velük, amibõl mennyivel 
több játékot tudnának nektek 
venni a szüleitek, mint most 
– vagy gondoljátok meg, ebbõl 
a pénzbõl például nyaralni is 
mehettek. 

És elmagyarázta, hogy a 
hagyományos égõknél a felhasz‑
nált energiának mindössze öt 

százaléka hasznosul világítás‑
ként, a többibõl a villanykörtét 
forrósító hõ lesz. Ha egy család 
például öt hagyományos, áram‑
faló égõt cserél le energiatakaré‑
kos világító eszközre, egy évben 
mintegy 17 ezer forintot takarít‑
hatunk meg a villanyszámlán. 
Márpedig egy házban hányszor 
több villanykörte várhat cseré‑
re?… 

A minisztérium európai uniós 
forrásból pályázat útján 230 mil‑
lió forint értékben oszt ki ener‑
giatakarékos világítótesteket 
nagycsaládosokat, idõseket és 
óvodákat segítõ szervezeteknek. 
A tornateremnyi mennyiségû 
„izzóval” a támogatottak éven‑
te összesen 780 millió forintot 
spórolhatnak meg rezsijükbõl. 
Ami még igen fontos: ezzel a 
légkört 24 ezer tonnával keve‑
sebb széndioxid szennyezi, 6 
ezer hektárnyi erdõ menekül 
meg, s az erõmûveknek 3,14 
megawattal kevesebb áramot 
kell elõállítaniuk. 

Báló Ottília, a Fészek 
Egyesület vezetõje örömét 
fejezte ki a miniszteri bemutató 
után:

– Jó érzés, hogy ha kicsit is, 
de tudunk segíteni a családokon 
azzal, hogy a háztartási költsé‑
geiket csökkenthetik ily módon. 
Rendszeresen látogatjuk a csalá‑
dokat, ahol a gyerekek jó ötletek‑
kel állnak elõ, látva az itteni pél‑
dákat. Nekünk is jól jöttek ezek 
az égõk, mert nálunk a tucatnyi 
helyiségben legalább huszonöt 
van, amelyet le kell cserélnünk 
és ez már az egyesület számára 
is komoly megtakarítást jelent 
majd évente. A többi, mintegy 
másfél millió forint értékû vilá‑
gítóeszközt pedig szétosztjuk a 
nagycsaládosoknál, s a plusz‑
ként kapott másfél millió forin‑
tot is erre a célra fogjuk költeni. 

 Temesi László

Takarékos fények a Fészekben

Báló Ottília, a Fészek Egyesület vezetõje az új világítóeszközökkel
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Szabó Imre miniszter is közremûködött 
a világítóeszközök cserélésében

mozaik

A 48-as szabadságharc 
– ahogy én képzelem
Rajzpályázat gyermekeknek

A Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ Képzõmûvész Köre

rajzpályázatot ír ki 
gyermekek számára

március 15-e alkalmából
„A 48-as szabadságharc 
– ahogy én képzelem” 

címmel.
Pályázhatnak érdi gyermekek

15 éves korig.
A rajzokat paszpartuzva, 

kiállításra készen
2010. március 1-jén és 2-án

9–19 óráig lehet beadni
a mûvelõdési központ 

(Alsó u. 9.) recepcióján.

Az eredményhirdetés 
március 16-án 17 órakor
a kiállítás megnyitójának 

keretében lesz.

A elsõ három helyezett értékes 
jutalomban részesül.

Érdeklõdni: 
csilla@szepesmk.hu 

vagy a 23/365-490-es számon 
lehet.

A Polgárok Házában tartott 
ünnepélyes projektindító ren‑
dezvénnyel kezdetét vette Érd‑
Erzsébetváros (RÁVNA) víz‑
rendezése. Az erzsébetvárosi 
családok életminőségét nagy 
mértékben javító, csaknem 700 
milliós beruházás az Európai 
Unió által nyújtott támogatás és 
a város által biztosított önrész 
segítségével valósulhat meg.

Az beruházás keretében csak‑
nem 8551 méter hosszon épül a 
víz elvezetésére alkalmas bur‑
kolt árok, illetve csapadékcsa‑
torna, 2333 méteren a talajvíz 
szintjét szabályozhatóvá tevő 
drainhálózat kiépítésére kerül 
sor, az Éva utca végén pedig egy 
átemelő kerül kialakításra.  T. 
Mészáros András polgármester 
köszöntőjében hangsúlyozta, 
hogy a város érdekében történt 
összefogás ismét sikerre veze‑
tett, és az uniós pályázat segít‑
ségével megvalósuló vízrende‑
zéssel komfortosabbá válhatnak 
az itt élők mindennapjai. 

A projektindítón részt vett 
Szabó Imre környezetvédelmi 
és vízügyi miniszter is, aki mél‑
tatta Érd eddig elért sikereit, és 
kiemelte, hogy a település jövő‑
jének egyik alapja, ha továbbra 

is gondot fordít az infrastruktu‑
rális fejlesztésekre.

Ba István a városrész lakói‑
nak képviseletében elmondta, 
hogy az erzsébetvárosiak évti‑
zedek óta küszködnek a terü‑
letet minden nagyobb esőzés 
után előntő vízzel, és a vízren‑
dezés hiányából fakadó környe‑
zeti ártalmakkal. Örömét fejezte 
ki, hogy az új városvezetés és 
az Unió támogatásával végre 
ez a promléma is megoldódik, 
és elindulhat a vízrendezés 
Erzsébetvárosban. 

Érd Erzsébetváros településré-
szének vízrendezése a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által 
kiírt KMOP 3.3.1/B-2008-0028 
számú, Belterületi csapadékvíz-
elvezetés és gyûjtés címû pályá-
zat keretében biztosított 597 144 
000 forintos támogatásból való-
sul meg. A kivitelezési munká-
latokat a EG 2009. Konzorcium 
végzi, közremûködõ szerve-
zetként a Pro Régió Nonprofit 
Közhasznú Kft. jár el. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával való-
sul meg.

KÖZLEMÉNY 
Rendezett környezet, jobb életminõség Erzsébetvárosban

Indul a RÁVNA vízrendezése
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