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Süss fel, nap! – ezzel a hívogató 
címmel tartotta meg április 10-
i rendezvényét a Fidesz Zöld 
Tagozata a Városi Galériában. 
Az est témája a napenergia 
hasznosítása volt; aktualitását 
többek közt az adta, hogy az Új 
Széchenyi Terv Zöld Beruházási 
Rendszerében tavaly október-
ben meghirdetett, 2,97 milliárd 
forint keretösszegû napkol-
lektoros pályázat határidejét a 
nagy érdeklődésre tekintettel 
2012. május 15-ig meghosszab-
bították. 

A program keretében magán-
személyek és legfeljebb 12 
lakásos társasházak pályázhat-
nak, az igényelhető forrás a 
teljes beruházási érték 50 szá-
zalékát fedezheti, de lakáson-
ként maximum 800 ezer forint 
nyerhető el. 

Hazánkban még kevés helyen 
láthatunk napkollektorokat, 
Ausztriában viszont ez már meg-
szokott és kedvelt fûtésrásegítési 
mód. A napenergia hasznosí-
tásával nemcsak a környezetet 
kímélhetjük, de a pénztárcán-
kat is. Százhalombattán már 
van példa a napenergia hasz-
nosítására; mint Pátkai Zsolt, 
Százhalombatta alpolgármes-
tere a Zöld Tagozat ülésén 
elmondta, a város tanuszodája 
már napkollektorral mûködik, 
csakúgy, mint az új óvoda is, 

amely szeptembertől várja majd 
a gyerekeket. A városi intézmé-
nyek energiatakarékos hőellátá-
sára készült már egy tanulmány, 
amely rámutat arra: a napkollek-
torok és -elemek alkalmazása 
előnyös volna az intézmények-
nél, ám a ráfordított költségek 
megtérülése 18–25 év, ezért a 
megvalósítás csakis külső forrá-
sok bevonásával oldható meg. 

– Egyes európai országokban 
nagyon nagy számban találkoz-
hatunk napkollektorokkal, de 
ott a külső források olyan mér-
tékben állnak rendelkezésre, 
hogy öt-hat éves megtérülés-
sel számolhatnak. Ezért figyel-
jük a pályázati lehetőségeket, 
és amint lehetőség adódik rá, 
a tanulmányban foglaltakat 
meg tudjuk valósítani – mond-
ta Pátkai Zsolt, hozzátéve: a 
Százhalombattán élők évek óta 
igénybe vehetik az önkormány-
zat támogatását napkollektor 
kialakításához.

A Zöld Tagozat rendezvé-
nyén bemutatkozott egy nap-
kollektorokat gyártó, forgalma-
zó hazai cég is. Képviselőjük 
hangsúlyozta: Magyarország 
éghajlati adottságai ideálisak 
a napkollektor használatához; 
átlagosan 250 nap/év napsütés 
mellett egy háztartás meleg-
víz-igényének 60-70 százalé-

ka biztosítható a megfelelően 
méretezett napkollektor hasz-
nálatával. A napkollektorok 
egyébként nemcsak meleg-
víz-előállításhoz, hanem 
fûtésrásegítésre is használha-
tók, míg a napelemek elekt-
romos energia előállításához 
telepíthetők.

Aki szeretne többet megtud-
ni a napenergia hasznosításá-
ról, kérdései vannak a témával 
kapcsolatban, a zoldtagozat@
erdifidesz.hu elektronikus levél-
címen érdeklődhet. Á. K.

Elõadások a napenergiáról

Süss fel, nap! 
A napenergia hasznosí-
tásáról tartott elõadást 
múlt kedden a Fidesz 
Zöld Tagozata. A rendez-
vény egyik aktualitását 
az adta, hogy május 15-
ig meghosszabbították a 
Széchenyi Terv napkol-
lektoros pályázatának 
határidejét.

Pátkai Zsolt, Százhalombatta alpolgármestere egyebek közt elmondta:  
a város tanuszodája már napkollektorral mûködik
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A helyszín, eredetiben

Így is lehet…

Gyûjtik és hordják a családok


