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Slnko je život II.
Malé Dvorníky - Kisudvarnok

Nap az élet II.
Sun is life II.

KEDVES OLVASÓ
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÖNT KISUDVARNOK, TÉNYŐ ÉS
GYŐRSZEMERE ÖNKORMÁNYZATAINAK NEVÉBEN! ÖN MOST
A HÁROM TELEPÜLÉS KÖZÖS KIADVÁNYÁT TARTJA A KEZÉBEN.
A HÁROM KÖZSÉG A MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA HATÁRON
ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMUKÖDÉSI PROGRAM 2007 – 2013 KERETÉN
BELÜL SIKERESEN MEGVALÓSÍTOTTA A „MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA ÉS BEMUTATÁSA A TŐKÉSI ÁG ÉS
A TÉTI KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MÁR MŰKÖDŐ MULTIFUNKCIÓS
KÖZPONTOK ÁLTAL” ELNEVEZÉSŰ KÖZÖS FEJLESZTÉSI PROJEKTET.

Az új partneri kapcsolat kialakulása a települések közti már sikeres
együttműködésre és a már megvalósult közös projektre épült. Kisudvarnok, Tényő és Győrszemere önkormányzatai 2010 - 2012 években
együttműködtek a Téti Kistérség, illetve Tőkési-ág Kistérség részeként egy, a megújuló energiaforrások hasznosítása terén megvalósult
projektben. A projekt részeként napkollektorok kerültek felszerelésre
a középületeken, melegvíz ellátás és fűtésrásegítés céljából. Továbbá
két multifunkciós központ került kialakításra a megújuló energiaforrások
hasznosításának bemutatása céljából, „Nap az élet I”- „Sun is Life I”
néven.

MINDHÁROM TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA NAGY FIGYELMET FORDÍT
A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉRE, ILLETVE A MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOK
KIHASZNÁLÁSÁRA.
EZEN
TERÜLETEKRE
IRÁNYULÓ LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSA JAVÍTJA AZ ITT ÉLŐ EMBEREK
ÉLETFELTÉTELEIT, ERŐSÍTI A TÉRSÉG VERSENYKÉPESSÉGÉT.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJAI KÖZT SZEREPEL A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
VÉDELME, A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA
ÉS A MINDENNAPI ENERGIAFELHASZNÁLÁSSAL JÁRÓ KIADÁSOK
CSÖKKENTÉSE. AZ ÍGY MEGTAKARÍTOTT ÖSSZEGEKET MÁS
KÖZHASZNÚ CÉLOK FINANSZÍROZÁSÁRA LEHET FELHASZNÁLNI.
KISUDVARNOK KÖZSÉG (SK) – VEZETŐ PROJEKTPARTNER
Kisudvarnok a Kisalföldön, Csallóköz szívében található. A településen az
évek folyamán kialak ult az elképzelés, hogy három alapvető pillére építve
(ez a szám bővülhet az új kor adta kihívások és igények feldolgozásának
szükségességével) kezdje meg fejlődését.
A FEJLŐDÉS HÁROM ALAPPILLÉRE:
1. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
2. Középületek fejlesztése, felújítása
3. Fejlesztések a környezetvédelem területén - egy energetikailag önellátó
település kialakítása
CÉLKÉNT AZ ÁPOLT ÉS TISZTA VIDÉKI KÖRNYEZET LÉTREHOZÁSÁT
TŰZTÜK KI. EGY OLYAN TELEPÜLÉS KIALAKÍTÁSÁT, MELY BIZTOSÍTANI
TUDJA A BOLDOG ÉS BIZTONSÁGOS ÉLETKÖRNYEZETET.

AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN A KÖZSÉGÜNK ARCULATA NAGY MÉRTÉKBEN
MEGVÁLTOZOTT, MIKÖZBEN MEGŐRIZTE HAGYOMÁNYAIT, BELSŐ
ÉRTÉKEIT, VIDÉKI JELLEGÉT. MA EGY MODERN, FEJLETT TECHNIKAI,
SZOCIÁLIS ÉS KULTÚRÁLIS HÁTTÉRREL, JELENTŐS BEL- ÉS KÜLFÖLDI
PARTNERI KAPCSOLATOKKAL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉS VAGYUNK,
AHOL A KÖZÖSSÉGI ÉRDEKEK SZEREPELNEK AZ ELSŐ HELYEN.
KISUDVARNOK 2013-BAN ELNYERTE AZ ÉV FALUJA DÍJAT, MELYET
A SZLOVÁK KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUMHOZ TARTOZÓ
KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG HIRDETETT MEG.
FALUNK ENNEK A SIKERNEK KÖSZÖNHETŐEN MINT ORSZÁGOS
GYŐZTES 2014-BEN RÉSZT VETT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI
VIDÉKFEJLESZTÉSI-ÉS
FALUMEGÚJÍTÁSI
SZÖVETSÉG
ÁLTAL
MEGRENDEZETT EURÓPAI FALUMEGÚJÍTÁSI VERSENYBEN. AZ
EURÓPAI VERSENYBEN 12 ORSZÁG 29 VERSENYZŐJE KÖZT FALUNK
ELNYERTE AZ „EURÓPAI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ A FENNTARTHATÓ,
TELJES KÖRŰ, A JOBBAN ÉLNI-MOTTÓNAK MEGFELELŐ, KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ FALUFEJLESZTÉSÉRT” ELISMERÉST (13 TELEPÜLÉS
KAPTA MEG EZT A DÍJAT) – KISUDVARNOK RÉSZESE VOLT A HÉT,
ZSŰRI ÁLTAL ELSŐ HELYRE JAVASOL TELEPÜLÉSNEK. KÖZTÜK OLYAN
KÖZKEDVELT TELEPÜLÉSEK IS MEGMÉRETTETTEK, MINT PL. AZ OLASZ
SÍPARADICSOM, MALS, AZ OSZTRÁK MOOSBURG, A MAGYARORSZÁGI
TIHANY.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA
KISUDVARNOK KÖZSÉG TERÜLETÉN
A napenergia a legtisztább, és eddig kihasználatlan energiaforrás. Tekintettel
arra, hogy a régióban a legmagasabb a napos órák száma, – évente körülbelül 100 nap, ami 2000-2500 napfényes órát jelent - a környezet megóvására irányuló beruházások részeként igyekeztünk ezt a lehetőséget maximálisan kihasználni. A napelemekkel, melyek a pályázat tárgyát képezik, teljes
energiai függetlenséget tudunk bebiztosítani a település tulajdonában lévő
létesítmények számára.
A napelemes rendszerek telepítése a következő épületeken valósult meg
Kisudvarnok község területén:
Napelemek
maximális beépített teljesítménye “W”-ban
Általános iskola

20 680

Sportpálya

41 360

Óvoda

10 810

Szennyvízcsatornarendszer
vákuum állomás
épülete

16 205

Faluház

20 500

Napelemek
típusa
SUNRISE Solartech
SR-P660235
SUNRISE Solartech
SR-P660235
SUNRISE Solartech
SR-P660235
SUNRISE Solartech
SR-P660235
Tianwei 225Wp

PV Monier InDaX 250
(250Wp)

Beépített
napelemek
száma
88
176
46
68
1

82

Inverter
típusa
1x Huawei
SUN 20KLT
2x Huawei
SUN 20KLT
1x Huawei
SUN 10KLT

Áram
megszakító
B32/3
B63/6
B25/3

1x Huawei
SUN 17KLT

B32/3

1xFronius
Symo 4.5-3M,
1xFronius
Symo 7.0-3M,
1xFronius
Symo 8.2-3M

B40/3

Az éves legyártott villamos energia mennyisége éves szinten 120 MW/h körül határozható
meg. Az épületek mindegyike, mint különálló napelemes erőmű kezdte meg működését.

GYŐRSZEMERE
TELEPÜLÉS (HU)
Győrszemere tájképi arculatát a Sokorói-dombvidék nyugati vonulata,
valamint a Kisalföld nyúlványa határozzák meg. A település a dombság
és a Kisalföld találkozásánál terül el.
Éppen ez a területi elhelyezkedése
biztosítja számára azt a egyedi jelleget, karaktert, mely vonzóvá, érdekessé teszi az ott élők és a turisták
számára egyaránt.
Ami a fejlesztési tevékenységeket
illeti, a település fejlődése szempontjából mindig is kiemelkedő jelentőséggel bírtak a környezetvédelem, és a megújuló energiaforrások
hasznosítása.

Ezen célok megvalósítása érdekében a Téti kistérség és a Tőkési-ág Kistérség településeivel közösen részt vettünk a Sun is Life I. projektben, mely
mintaprojekt keretében a települések közintézményeiben napkollektor telepítése valósulhatott meg. Ez a projekt nem csak az energia megtakarítás területén volt példaértékű, hanem a települések lakossága számára is.
Hozzájárult a megújuló energiaforrások hasznosításának bemutatásához,
az emberek környezettudatos magatartásának kialakításához.

megoldás, de példaértékű is. Ennek érdekében célul tűztük ki a lehető
legtöbb közintézményünk napelemes rendszerrel való ellátását, ezzel
ösztönözve a helyi lakosságot és gazdasági szereplőket hasonló beruházások elvégzésére.

TÉNYŐ TELEPÜLÉS – (HU)

A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007 – 2013 keretében Tényő és Kisudvarnok településekkel
együttműködve különálló fotovoltaikus rendszereket telepítettünk a község
4 középületére. Úgy, mint polgármesteri hivatal tetőszerkezetére,
az általános iskola, óvoda, valamint a sportpálya tetőszerkezetére.
A 4 objektumra összesen 144 db napelem került kiépítésre, melynek
összteljesítménye mintegy 36 kWp. Minden egyes épületen elhelyezett
erőmű célja az adott épület energiaigényeinek az ellátása.

Tényő a Sokorói dombság közepén, Győrtől 18 km-re található, nagyon szép természeti környezetben. A pannonhalmi borvidék része, így
a szőlészet, borászat kiemelkedő szerepet játszik a település életében,
az egyre jobban fejlődő turisztika mellett.
Tényő község szorosan felzárkózva a projektpartnerekhez az utóbbi
években nagymértékű fejlődésen ment keresztül, mely főként a helyi
infrastruktúrát érintette.
A településünk fejlesztése, kiépítése egy megtervezett folyamat volt,
mely figyelembe vette az egyéni igényeket, hagyományokat, népszokásokat és a természeti környezet védelmét. A környezettudatos nevelés
alapjainak az elültetését, már az óvodánkban és az iskolánkban megkezdődik. Évek óta szeletíven gyűjtjük a hulladékot, részt veszünk az
országos környezet-tisztítási akciókban.
Nem minden környezetvédelmi kezdeményezést képes egy önkormányzat saját rendelkezésre álló forrásaiból megvalósítani. Tényő erre a
Európai Unió nyújtotta lehetőségek kihasználásában látta a megoldást.

Településünk számára kiemelt jelentőséggel bír a megújuló energiaforrások lehető legszélesebb körű hasznosítása, ezáltal a lakosság energiatudatos magatartásának erősítése. Ez nemcsak költségtakarékos

A „SUN IS LIFE II” projekt keretében, Kisudvarnok, illetve Győrszemere községekhez hasonlóan településünk, az előző periódus sikereire
alapozva folytatta a napsugarak nyújtotta energia kihasználását.

A program nyújtotta további lehetőségek kihasználása mellett döntöttünk, amikor a sikeres együttműködés folytatásaként a „SUN IS LIFE II”
projekt megvalósításába kezdtünk. Ezen projekt céljaként szerepelt a
napsugárzás által biztosított energia kihasználása, jelen esetben villanyenergia termelésére.

A napelemes rendszerek polgármesteri hivatal épületére lettek felszerelve, 15 kWp összteljesítménnyel, aminek köszönhetően ezen épület
energetikai szükséglete teljes mértékben biztosítva lett.
Jövőbeni terveink között is előkelő helyet foglal el az alternatív energetikai megoldások alkalmazása, kiváltva ezzel az egyre kisebb mennyiségben rendelkezésünkre álló természeti kincsek felhasználását. Szeretnénk, ha belátható időn belül nem csak az intézményekben, hanem
a magánszférában is elterjednének ezek a megoldások. A határokon
átnyúló pályázatoknak fontos hozadéka a gazdasági együttműködésen
kívül a kulturális kapcsolatok erősítése is. Közös rendezvények segítik
elő egymás jobb megismerését, civil szervezetek együttműködését, emberi, baráti kapcsolatok kialakítását.

A JÖVŐ ENERGIÁJA
Az emberek energiához való hozzáállása világszerte változik, e változások mindenki számára lehetségesek és gazdaságilag elérhetőek…
A Nap több milliárd éve aktív. Fénnyel és hővel lát el minket, anélkül,
hogy egy napsugárért is fizetnünk kellene. Kevesebb, mint egy óra alatt
a Nap annyi energiát sugároz a Földre, amennyit bolygónk lakossága
egy év alatt használ fel. Ha kevesebb, mint egy százalékát felhasználnánk ennek a hatalmas energia potenciálnak, bolygónk minden energia
problémáját véglegesen meg tudnánk oldani.

A fotovoltaikus rendszer közvetlenül alakítja át a Nap sugarait elektromossággá egy fizikai reakció
során. Az elektrifikáló folyamat a
napcellákban történik, melyeket
általában sorba kötnek, hogy egy
fotovoltaikus modult alkossanak.
Ilymódon - mondhatni - közvetlen
elektromos kábelünk a Naphoz.
Sőt, a felesleges energia a hálózatba is visszatáplálható.
Nem valószínű, hogy a fogyasztás
tökéletesen megegyezik az éppen
megtermelt energia mennyiségével. Éjszaka a termelés nulla, a
fogyasztás minimális, délben viszont a termelés akkor is lehet maximális, ha nincs otthon senki. Az
így a hálózatra (illetve akkumulátorokba) felöltött plusz energia este,
amikor a fogyasztás megugrik, a
termelés pedig kisebb lesz, „elfogyasztható”.

•	
Magyarország – Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program
megszilárdítása, megismertetése
az emberekkel
•	
Megújuló energiaforrások kihasználása az energia- és költségmegtakarítási cél okat szem előtt
tartva a természet védelme érdekében

A fotovoltaikus rendszerek maximális kihasználása érdekében fontos a folyamatos ellenőrzés, megfigyelések, számítások elvégzése az egyes készülékeken, valamint a változások időbeni felismerése. Ebben segít nekünk
Solar-Log, ami egy adatkommunikáló eszköz. Könnyen kezelhető, és
pontos adatokat biztosít az eszközök elemzéséhez, ellenőrzéséhez. Egyszerű audio-vizuális jelzések segítségével figyelmeztet, ezenkívül szakmai
elemzéseket, és ellenőrzéseke készít.
Solar-Log internet kapcsolattal innovatív megoldást biztosít a
rendszer működésének a megfigyeléséhez. Nagy grafikai felbontású képernyőjén első pillantásra könnyen megtalálhatóak a lényeges információk: napi adatlap, aktuális teljesítmény és napi-, teljes
energetikai hozam.
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„SUN IS LIFE II” PROJEKT EREDMÉNYEI
•	
A projektben résztvevő települések természeti környezetének a
megóvása – a légkörbe kibocsátott káros anyagok mennyiségének a csökkentése
•	
Multiplikátor hatás – a „SUN IS LIFE I” projekt eredményeinek
továbbfejlesztése,
•	
Egy egységes monitoring rendszer bevezetése az erőművek működésével kapcsolatos adatok folyamatos feldolgozásához, és
nyilvánosságra hozatalához
•	
A projekt és eredményeinek bemutatása tájékoztató fórumokon
a meglévő multifunkciós központok által

Európska únia

Európska únia

Európai Unió
Európai Unió

Európean Union
Európean Union

A kiadvány oldalait lapozva, három
település környezet megóvására
irányuló törekvéseivel ismerkedheForrás: Bugár Lajos, Quantum plus, s.r.o. Kistejed
530/1, 929felismerték
01 Duna
tett/ Malotejedská
meg. Ők sikeresen
szerdahely / Dunajská Streda, www.ecolector.ska megújuló energiaforrások adta
lehetőségeket, melyek megvalósításában nélkülözhetetlen szerepet
játszott a Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013.

OBEC MALÉ DVORNÍKY (SK) – VEDÚCI PARTNER PROJEKTU
VÁŽENÝ ČITATEĽ,
práve sa Vám dostala do rúk spoločná publikácia obcí Malé Dvorníky,
Tényő a Győrszemere, jeden z výsledkov našej spolupráce na projekte
s názvom „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich prezentácia
cez už existujúce multifunkčné verejné centrá mikroregiónov Klátovské
rameno a Tét” (v skratke „SUN IS LIFE II”). Tento rozvojový projekt sme
implementovali za pomoci nenávratných zdrojov financovania Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 v priebehu októbra 2013 až novembra 2014.
Je voľným pokračovaním projektu so skráteným názvom „SUN IS LIFE I”,
ktorého sme sa zúčastnili ako členovia mikroregiónov Klátovské rameno
(SR) a Tét (HU). Vďaka „SUN IS LIFE I” sú dnes verejné budovy v našich
obciach vybavené slnečnými kolektormi, ktoré zabezpečujú ohrev teplej
vody a pomoc pri vykurovaní. Predmetom tohto projektu bolo aj zriadenie
multifunkčných verejných centier, s cieľom monitoringu a propagácie využívania obnoviteľných zdrojov energie v našich mikroregiónoch.
Malé Dvorníky, Tényő aj Győrszemere kladú na environmentálne správanie sa, ale aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) veľký
dôraz. Zastávame spoločný názor, že environmentálne zmýšľanie samospráv nielen zlepšuje životné podmienky obyvateľstva, ale aj šetrí verejné
financie.

Obec Malé Dvorníky ležiaca v srdci Žitného ostrova si pred rokmi stanovila
3 základné piliere rozvoja:
1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry
2. Rozvoj budov a ostatnej verejne prístupnej infraštruktúry
3. Ochrana životného prostredia s dlhodobým cieľom dosiahnutia ener
getickej sebestačnosti obce
Urobili sme tak v snahe vytvoriť obec, ktorá zo seba vyžaruje pokojnú vidiecku atmosféru, je čistá a upravená. Obec, ktorá ponúka všetko pre spokojný
a bezpečný život v kruhu rodiny – prácu, domov, miesto pre kultúrne a športové vyžitie.
Myšlienka postupného budovania obce na týchto 3 základných pilieroch
sa ujala, počas posledných 20 rokov dostali Malé Dvorníky úplne novú tvár,
nastúpili sme cestu trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2013 sme na Slovensku
získali titul „Dedina roka“. O rok neskôr sme reprezentovali Slovenskú republiku
v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Získali sme „Európsku
cenu obnovy dediny za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality”.
Za svoje najväčšie úspechy považujeme projekty zamerané na ochranu životného prostredia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Uvedomujeme si,
že budúci rozvoj obce, ale aj celého regiónu Žitného ostrova je predstaviteľný iba na princípe zachovania a ochrany existujúceho prírodného prostredia
a zdrojov.

VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V OBCI
MALÉ DVORNÍKY
Slnečná energia je najčistejšia forma energie, je nevyčerpateľná, avšak
doposiaľ u nás nedostatočne využívaná. Z dôvodu, že Žitný ostrov je
región s vysokým počtom slnečných dní v roku – okolo 100 a slnko
tu svieti 2 000 až 2 500 hodín ročne, využívanie tohto obnoviteľného
zdroja energie sme považovali ako najlepšie riešenie.
V rámci projektu „SUN IS LIFE II” sa na 5 verejných budovách obce
Malé Dvorníky (ZŠ, MŠ, objekt športového štadióna, obecný dom
a podtlaková kanalizačná stanica) umiestnili fotovoltaické panely. Každý tento objekt začal fungovať ako samostatná fotovoltaická elektráreň.

Výkon na
paneloch „W“
Základná škola

20 680

Futbalový štadión

41 360

Materská škola

10 810

Podtlaková
stanica

Obecný dom

16 205

20 500

Panely
SUNRISE Solartech
SR-P660235
SUNRISE Solartech
SR-P660235
SUNRISE Solartech
SR-P660235
SUNRISE Solartech
SR-P660235
Tianwei 225Wp

PV Monier InDaX 250
(250Wp)

ks
88
176
46
68
1

82

Invertory
1x Huawei
SUN 20KLT
2x Huawei
SUN 20KLT
1x Huawei
SUN 10KLT

Istič
B32/3
B63/6
B25/3

1x Huawei
SUN 17KLT

B32/3

1xFronius
Symo 4.5-3M,
1xFronius
Symo 7.0-3M,
1xFronius
Symo 8.2-3M

B40/3

Spoločne tieto elektrárne vyprodukujú ročne 120 MWh elektrickej energie, čo je celková
ročná spotreba elektrickej energie našej obce.

OBEC GYŐRSZEMERE (HU)
Z geografického hľadiska sa obec
Győrszemere rozprestiera v bode
stretu horského pásma Sokoró
a nížinatej oblasti Kisalföld. Práve
táto geografická poloha dodáva obci
špecifický ráz, robí ju zaujímavou
a pútavou tak pre návštevníkov ako
aj pre tu žijúcich.
Čo sa týka rozvojových aktivít, samospráva kládla a kladie dôraz aj
v súčasnosti na realizáciu projektov
zameraných na ochranu životného
prostredia a využívanie OZE.

Za účelom dosiahnutia týchto svojich zámerov sme sa ako člen mikroregiónu
Tét spolu s cezhraničným partnerom Združením obcí Mikroregión Klátovské
rameno - Tőkési-ág Kistérség zúčastnili projektu s názvom SUN IS LIFE I.
Solárne systémy umiestnené na verejných budovách obce s cieľom prípravy
teplej úžitkovej vody sa veľmi osvedčili. Nielen úspora energie a nákladov, ale
aj monitorovanie výsledkov projektu na území 2 cezhraničných mikroregiónov
a ich prezentácia verejnosti cez multifunkčné centrá zabezpečili, že projekt sa
stal nielen príkladným, ale bol pre nás aj inšpiráciou do budúcnosti.

OBEC TÉNYŐ - (HU)

Obec Tényő leží v prekrásnom prírodnom prostredí horskej oblasti Sokoró, len
18 km od mesta Győr. Je súčasťou vinárskej oblasti Pannonhalma-Sokoróalja, popri turizme zohráva teda v obci dôležitú úlohu hlavne pestovanie hrozna
a vinohradníctvo.
Obec Tényő v ničom nezaostáva za svojimi projektovými partnermi. V posledných rokoch zaznamenáva prudký rozvoj hlavne vďaka investíciám do miestnej infraštruktúry.

Rozhodli sme sa pokračovať nielen v dobre fungujúcej cezhraničnej spolupráci, ale aj vo využívaní slnečnej enegie. Projektom SUN IS LIFE II sme si
vytýčili cieľ, využívať slnečnú energiu tentokrát na výrobu elektrickej energie.
Za pomoci zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007-2013 sme v partnerstve s obcami Malé Dvorníky
(SK) a Tényő vybudovali v našej obci celkom 4 samostatné fotovoltaické
systémy, a to na streche obecného úradu, materskej školy, základnej školy
a športového zariadenia. Ich celková výkonnosť je 36 kWp (114 ks fotovoltaických panelov) a každá z týchto fotovoltaických elektrární má za cieľ
zabezpečiť energetickú sebestačnosť konkrétneho objektu.
Využívanie OZE na úrovni samosprávy ostáva pre nás prioritou aj do budúcnosti. Dôvodom je nielen úspora nákladov, ale aj snaha byť príkladom. Sme
presvedčení o tom, že environmentálne zmýšľanie samosprávy je nielen
zárukou trvalo udržateľného rozvoja obce, ale aj stimulom pre environmentálne správanie sa nášho obyvateľstva s dôrazom na mladú generáciu, ako aj
miestneho podnikateľského sektora.

Budovanie obce je premyslené, zohľadňujeme tak miestne potreby, tradície
a zvyky, ako aj ochranu životného a prírodného prostredia. Environmentálna
výchova je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu tak v miestnej materskej ako aj základnej škole. V obci je zavedený separovaný zber odpadu,
každoročne sa zapájame do kampaní zameraných na čistotu životného prostredia a podobne.
Nakoľko nie všetky svoje environmentálne zamerané iniciatívy dokážeme
vyfinancovať z vlastných zdrojov, využívame možnosť získania podpory zo
zdrojov EÚ.

Partnerstvom v projekte „SUN IS LIFE II“ sme rovnako ako obec Győrszemere a obec Malé Dvorníky nadviazali na úspechy predchádzajúcich období
a pokračovali vo využívaní slnečnej energie.
Na streche obecného úradu sa rozmiestnilo 60 ks fotovoltaických panelov
s celkovou výkonnosťou 15 kWp, vďaka čomu je energetická sebestačnosť
tohto objektu z hľadiska požiadaviek na elektrickú energiu plne zabezpečená.
V budúcnosti plánujeme vo využívaní OZE pokračovať. Takisto by sme chceli
pokračovať v realizácii partnerských projektov. Sme presvedčení o tom, že
ich prínosy sú širokosiahle, upevňujú nielen inštitucionálne vzťahy samospráv,
výmenu odborných znalostí a skúseností, ale aj medziľudské vzťahy obyvateľov prihraničia - či už cez spoločné kultúrne, športové a voľno-časové aktivity,
alebo cez folklór, zvyky či tradície.

ENERGIA BUDÚCNOSTI
Zmýšľanie a postoj ľudí čo sa týka zdrojov energie sa celosvetovo mení,
a slnečná energia je dostupná pre každého z nás...
Slnko je naša najbližšia hviezda. Svetlo a teplo, ktorými „zásobuje“ našu planétu je voľne a bezodplatne dostupné. Za menej ako hodinu zásobuje Slnko
našu planétu energiou, ktorú spotrebuje obyvateľstvo zemegule približne za
celý rok. Keby sme využili čo i len jedno percento z tohto obrovského potenciálu, ktoré slnečná energia ponúka, vyriešili by sa energetické problémy celej
našej planéty.
Fotovoltaické systémy (elektrárne, v skratke „FTVE“) premieňajú slnečné
žiarenie na elektrickú energiu. Tento fyzikálny jav sa uskutočňuje vo vnútri
fotovoltaických panelov, ktoré sú za pomoci káblov vzájomne poprepájané
do fotovoltaických modulov. Energia dodávaná z panelov je priamo úmerná
množstvu slnečného žiarenia, ktoré dopadá na fotovoltické panely, z tohto
dôvodu sa panely montujú tak, aby zachytili čo najviac slnečného žiarenia, to
znamená na pevné konštrukcie otočené na južnú stranu.
Stáva sa, že množstvo elektrickej energie, ktorú objekt FTVE práve využíva
je nižšie, ako množstvo, ktoré sa za pomoci FTVE vyprodukuje. Napríklad
v noci je produkcia FTVE nulová, potreba energie na úrovni objektu však
môže nastať, cez deň okolo obeda je produkcia elektrickej energie na maxime, spotreba budovy však aktuálne v čase nemusí byť rovná produkovanému množstvu. Systém však umožňuje nadbytočnú elektrickú energiu využívať nielen v čase jej vzniku, ale aj v čase jej skutočnej potreby. Rozvádzač
slúži k vyvedeniu výkonu – nadbytočne vyprodukovanej elektrickej energie do
distribučnej siete, a naopak v čase potreby umožňuje túto elektrickú energiu
zo systému odoberať.

Pre zabezpečenie maximálneho výnosu FTVE je mimoriadne dôležité neustále
kontrolovať, sledovať a analyzovať každé zariadenie a včas rozpoznať zmeny.
Zariadenie Solar-Log je dátový komunikačný systém, ktorý sa dá veľmi ľahko
ovládať a poskytuje precízne údaje pre analýzu a kontrolu fotovoltických zariadení. Od kontroly zariadení pomocou jednoduchých audiovizuálnych upozornení, cez profesionálnu analýzu a vizualizáciu údajov až po kontrolu zariadení.
Prístroj Solar-Log s rozhraním Bluetooth predstavuje inovačné riešenie pre
sledovanie činnosti systému. Na jeho veľkom grafickom displeji sa na prvý
pohľad nájdu všetky dôležité údaje: denný profil, aktuálny výkon i denný
a celkový energetický výnos.

„SUN IS LIFE II“ A JEHO PRÍNOSY:

•	
ochrana životného prostredia a prírody do projektu zapojených obcí –
napríklad znížením množstva negatívnych látok vypúšťaných do ovzdušia
•	
rozšírenie výstupov a výsledkov projektu „SUN IS LIFE I“, projekt vytvára
priestor pre ďalšie porovnávanie výsledkov, dopadov, udržateľnosti a návratnosti environmentálne zameraných investícií v riešenom slovensko maďarskom prihraničnom území
•	
zavedenie jednotného monitorovacieho systému na priebežné spracúvanie
a zverejňovanie údajov o fungovaní fotovoltaických elektrární
•	
rozšírenie funkčnosti už existujúcich multifunkčných verejných centier
mikroregiónov - prezentáciou a monitorovaním výsledkov tohto projektu
•	
podpora a upevnenie slovensko - maďarskej cezhraničnej spolupráce
•	
výrazné úspory energie a s tým súvisiaca úspora nákladov u projektových
partnerov

Európska únia

Európai Unió

Európska únia
Európska únia

Európai Unió
Európean Union

Európai Unió
Európean Union

Európean Union

Prelistovaním tejto publikácie ste sa oboznámili so zámerom ochrany životného prostredia troch obcí. Obec Malé Dvorníky Tényő a Győrszemere úspešne
využili možnosti dané obnoviteľnými zdrojmi, pričom dôležitú úlohu zohrával
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
2007 – 2013.

DEAR READER!

We great you kindly on behalf of municipalities of villages Kisudvarnok, Tényő
és Győrszemere! The three villages implemented succesfully within framework
of joint development Hungary-Slovakia Cross-border Cooperation Programme
2007-2013 the project called „Utilization of renewable energy sources and their
presentation on the area of Klátovské rameno and Téti micro-region with the
help of already functioning multifunctional centres ”
The comprehensive objective of the project is „The joint protection of nature
and environment in the Slovak-Hungarian border region”. The municipalities
of all three villages pay great attention to the conservation of natural values
and the utilization of renewable energy sources. The utilization of possibilities
intended on these areas improves the living conditions of people living here and
strengthens the region´s competitiveness.

PHOTOVOLTAIC PANELS INSTALLED IN VILLAGES:
Kisudvarnok
•	Sports field – 176 pcs photovoltaic solar panels with performance
41,36 kWp
•	Municipal house– 82 pcs photovoltaic solar panels with performance
20,50 kWp
•	Primary school - 88 pcs photovoltaic solar panels with performance
20,68 kWp
•	Kindergarten – 46 pcs photovoltaic solar panels with performance
10,81 kWp
•	Building of sewer system vacuum station – 69 pcs photovoltaic solar panels
with performance 16,205 kWp

Győrszemere
•	
The primary school ´s building of first stage – 40 pcs photovoltaic
solar panels with performance 10 kWp
•	Mayor´s office– 35 pcs photovoltaic solar panels with performance
8,75 kWp
•	Kindergarten - 36 pcs photovoltaic solar panels with performance
9 kWp, further
•	
Sports field - 33 pcs photovoltaic solar panels with perfomance 8,25 kWp
Tényő
•	Mayor´s office – 60 pcs photovoltaic solar panels with performance 15 kWp

THE ACHIEVEMENTS OF THE PROJECT „SUN IS LIFE II”
•	
The protection of natural environment of the municipalities involved in the
project- the reduction of toxic fumes emitted into the athmosphere
•	
Multiplier effect- further development of the project´s results „SUN IS LIFE ”
•	
The introduction of a unified monitoring system to continuous processing of
data related to functioning of power plants and making the datas public
•	
The presentation of the project and its results on informative forums with the
help of existing multifunction centres
•	
The consolidation and familiarization of the Hungary-Slovakia Cross border
Cooperation programme
•	
The utilization of renewable energy sources with energy and cost-saving
goals to protect nature

PREDNÁ STRANA ANGLIČTINA LEN V PRÍPADE KED SA TAM
www.sokoroalja.hu
www.sunislife.sk

ZADNÁ STRANA - VŠETKY 3 JAZYKY
www.klatovskerameno.sk

