
  

Erıre kaphat a szentesi erımő 

Szentes, Hódmezıvásárhely - 800 millió forint uniós támogatást ítéltek meg a Co-
Ver Energia Szentes Kft.-nek, amely biomassza-erımővet építene a város 
határában. A fejlesztésre még várni kell, a beruházó cég hitelezıt keres. A 
hódmezıvásárhelyi erımőprojekt indítását jövı tavaszra ígérik. 

Új erıre kaphat a szentesi erımő-beruházás, amelynek 
elıkészítése három éve kezdıdött. Olasz befektetık 
jelentkeztek az önkormányzatnál, hogy az ipari parkban 
egy hı- és villamos energiát termelı kis erımővet 
szándékoznak felépíteni. A biomassza-alapanyagot – a 
csirketrágyát és a kommunális iszapot – a Hungerit Zrt. 
és a Szentesvíz Kft. biztosítaná, a megtermelt 
hıenergiát a baromfi-feldolgozó cégnek, az elektromos 
áram túlnyomó részét pedig a Démásznak adnák el. A 
beruházó társaságot egyébként az olaszországi Co-Ver-
csoporthoz tartozó Co-Ver Energy International S. A. és 
a Hungerit tulajdonos-vezérigazgató, Magyar József 
érdekeltségéhez tartozó Családi Négyes Kft. alapította. A külföldi befektetınek 
nagyobb a tulajdoni hányada a cégben. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) szeptember 
végén döntött úgy, hogy 35 százalékban – azaz 800 
millió forinttal – támogatható a fejlesztés. 
Szerzıdést még nem írtak alá a felek, így a 
megvalósítás idıpontja egyelıre kérdéses. A Co-Ver 
Energia Szentes Kft. ügyvezetıje, Andrea Von 
Finckenstein csak rövid közleményben reagált 
megkeresésünkre: azt írta, hogy mérföldkınek 
tekintik ezt a pályázati sikert, de még sok munka 
vár rájuk az elsı kapavágásig. Annyit még elárult, 
hogy leghamarabb januárban tudnak majd bıvebb 
információt adni a fejlesztés menetérıl. 
 
Más forrásból azt is megtudtuk, hogy a társaság 
jelenleg hitelezıt keres, amely finanszírozná az 
összességében közel 3 milliárdos beruházást. Az 
erımővet egyébként a szentesi ipari parkban, a 
fábiánsebestyéni út mentén, egy háromhektáros 
telken építenék föl – e terület még az 
önkormányzaté. 
 
– Nagyon fontos állomáshoz érkeztünk – kommentálta az NFÜ döntését Szirbik Imre. 
Szentes polgármestere hozzátette, bízik benne, hogy a kedvezı döntés nyomán 
felgyorsulnak az események, és a teljes képviselı-testület által támogatott fejlesztés 
mihamarabb elindul. Szirbik megjegyezte, energetikai és környezetvédelmi 
szempontból is kedvezı lenne a beruházás a térség számára.  

BÍRÓ DÁNIEL

2009.10.14. 10:19

 Vásárhelyen 2010 tavaszán 
kezdik 
 
Minden engedélye megvan a 
projektnek, így jövı tavasszal 
megkezdi az olajosmag-
présüzem építését a Central EU 
Biofuels Hungary Kft. a 
vásárhelyi ipari parkban – 
tudtuk meg a cég 
képviselıjétıl, Tóth-Makra 
Beátától. Az évi ötszázezer 
tonna napraforgót és repcét 
feldolgozó présüzem mellé 
pedig egy 49,9 megawatt 
teljesítményő biomassza-erımő 
is épülhet – összességében 32 
milliárd forintból.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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