
Napelempark zöldberuházásban Szentesen 

Szentes - Napelemparkot létesítene Szentesen az Appeninn Solaris Zrt. A 
keletkezett áramot saját célra és eladásra is termelnék. Ha sikerül hozzájutni a 
több mint 200 milliós pályázati forráshoz, jövıre indulhat a beruházás. 

Tavasszal jutott hozzá a Sopron sori Tüzép-telephez 
az Appeninn Holding Nyrt. A 3 hektáros, összesen 
közel 2 és fél ezer négyzetméteres hangárokkal 
rendelkezı ingatlanon valósítaná meg elsı projektjét 
a cég nemrég alapított leányvállalata, az Appeninn 
Solaris Zrt. A társaság azért látott lehetıséget a 
Kurca-parti kisvárosban, mert az az M5-ös 
autópályától mindössze 40 kilométerre fekszik, 
valamint az új ingatlan a fejlıdı Szentesi Ipari Park 
közvetlen közelében található. A leányvállalat a 
telephely teljes kihasználtsága végett kíván egy 
másfél hektár helyigényő, közepes teljesítményő 
naperımővet telepíteni. 
 
– A projekt 450 millió forint összköltséggel jár és a terveink szerint az állam, vagy az 
Európai Unió 50 százalékos támogatást biztosíthat. A várható megtérülés 7–8 év – 
tájékoztatott Székely Gábor, az rt. igazgatótanácsának elnöke. – A pályázatot 
szeptember elején kívánjuk beadni. Cégünk még nem telepített ilyen erımővet, ez 
egy új üzletág elsı próbálkozása. Amennyiben sikeresnek és zökkenımentesnek 
bizonyul a lebonyolítás, akkor újabb projektekkel is megpróbálkozunk. A 
feladatoknak még nagyon az elején vagyunk, sok mindennek össze kell jönnie, hogy 
elindítsuk ezt a vállalkozást. Egy 499 kilowatt teljesítményő napelemparkot 
szeretnénk telepíteni, amely éves szinten 600 ezer kilowatt áram termelésére lenne 
képes. A park 1–2 fınek ad majd munkát. Fokozottan koncentrálunk a környezetbarát 
technológiára, célunk, hogy zöldenergia segítségével klimatizáljuk az ingatlanjainkat 
a nyári hónapokban. A napelempark által termelt áramot a helyi szolgáltató a 
vonatkozó törvényben meghatározott áron köteles megvásárolni, így a megtermelt 
áram Szentesen is hasznosulhat majd – hallottuk Székely Gábortól. 
 
Az ingatlan teljes egészében aszfaltozott, valamint iparvágányok teszik lehetıvé 
sokrétő hasznosítását. Szakemberek szerint a tervek jó eséllyel valósulhatnak meg.  
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A rovat legfrissebb cikkei 

Balesetveszélyes akna a gyıri 
parkban - fotó

A nyitóoldal témái 

Cserbenhagyta Fannit a jogsi 
nélkül vezetı férfi

Kolompár megint összebalhézott a hírTV-vel
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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Bıvítette gyártókapacitását a Pannónia-Dekor Kft. 
Sopronban

Tragédia Cséren: a WC lefolyóba fulladt az újszülött

Szél szerint Baloghné a felelıs a mártélyi iskola ügyében

hirdetés    

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Stresszes? Tart az 
infarktustól? Gyors, 
biztos diagnózis, 
rövid várakozási idı 

Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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