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Nagykapos. Az Ung-vidék központjában lévő magyar közösségi házban Határok nélkül 

a megújuló energiákkal címmel szervezett szakmai konferenciát a Nagykapos és Vidéke 

Társulás, valamint a magyarországi Puskás Tivadar Közalapítvány.  

A rendezvényen az alternatív energia Nagykapos környékén való kihasználásának 

lehetőségeiről Horváth János, az ALTERENERG cég tervező mérnöke tartott előadást, Varga 

Imre, Csicser polgármestere a szél-, a víz- és a napenergia egy adott településen történő 

hasznosításának lehetőségeiről értekezett. A hőszivattyúk, a levegőkazánok, a szélturbinák 

fajtáiról és azok alkalmazási területeiről Óváry Ferdinánd, az ALTERENERG ügyvezetője 

tájékoztatta az érdeklődőket, a kaposkelecsenyi Kovács András pedig saját tapasztalatait 

osztotta meg a jelenlévőkkel a pelletfűtésű kazánok háztartásokban való alkalmazásáról. 

Gabri Rudolf, a konferenciának otthont adó intézmény vezetője lapunknak elmondta, 

a budapesti Puskás Tivadar Közalapítvány és a Nagykapos és Vidéke Társulás Határok nélkül 

a megújuló energiákkal című közös pályázatának megvalósítása nemrégiben kezdődött el. 

A 196 503,80 eurós (5,92 millió korona) projekt költségeinek 85 százalékát az Európa Uniótól 

nyert hozzájárulásból fedezik, a kiadások 10 százalékának kifizetését az építésügyi és 

régiófejlesztési minisztérium illetve annak magyarországi megfelelője vállalta, a két 

társulásnak így csupán az 5 százaléknyi ún. önrészt kellett előteremtenie. 

Nagykaposon az elmúlt időszakban közbeszerzési eljárás során választották ki azt 

a céget, mely a megújuló energiák hasznosításának lehetőségeit méri fel a régióban, illetve azt 

is feltérképezi, hogy a jövőben mely alternatív energiaforrások felhasználása lenne 

a legeffektívebb a térségben. A mintegy 500 résztvevő (magánszemély, vállalat, 

önkormányzat vagy egyéb szervezet) bevonásával végzett adatgyűjtés és elemzés után 



a szakemberek különböző tanulmányokat is készítenek, melyek a megújuló energiaforrások 

felhasználásának konkrét lehetőségeit mutatják be egy családi ház, egy közintézmény és egy 

lakótelepi lakás esetében. A pályázaton nyertes szervezetek közreműködésével kiválasztott 

cégek Szlovákiában a Bodrogközben és az Ung-vidéken végeznek vizsgálatokat, 

Magyarországon pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye a kutatási terület. Gabri Rudolf 

tájékoztatása szerint hamarosan Miskolcon szerveznek egy a mostanihoz hasonló konfereciát, 

majd Nagytárkányban is lesz ilyen rendezvényük. A közösen szerzett tapasztalatokat 

valószínűleg a Budapesten rendezett zárókonferencia keretében értékelik, az eredményeket 

nyomtatott és elektronikus formában, illetve egy erre a célra létrehozott weboldalon teszik 

majd közzé.  
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