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Megújuló energiaforrások 

Vízi erőmű épül a Hármas-Körösön Békésszentandrásnál 

2011.07.21. - 16:01  |  Nincs hozzászólás  |  Oszd meg Facebookon  |  iWiW-en  

 

Békésszentandráson, a Hámas-Körösön a Hydro Power Consulting Kft. 2,7 milliárd forintból építi meg az 1942-ben épült helyi 
duzzasztónál 2 megawatt kapacitású erőművét. 

A fővárosi székhelyű és magyar magánszemélyek tulajdonában álló cég éves szinten 8,6 gigawattóra villamos energiát fog 
termelni. A két Kaplan turbinás erőmű beruházása a tervek szerint 2012 végére fejeződik be. A cég számításai szerint a fejlesztés 
15 év alatt megtérül, ugyanakkor a környezetbarát beruházással évente 8 ezer tonna széndioxidot váltanak ki. A kiserőmű 
megépítésével Magyarország vízi áramtermelő kapacitása el fogja érni az 55 megawattot. 

Bencsik János államtitkár az átadón elmondta, hogy Magyarország 2020-ig 14, 6 százalékos megújuló energia részarányt vállalt 
az Európai Unió előtt, ezt a vállalásunkat azonban csak hasonló kapacitású kis- és közepes erőművekkel tudja teljesíteni az 
ország. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy legyen néhány nagyon hatékony, nagyteljesítményű alaperőmű, amelyek 
biztonsággal tudják szolgálni az ország energia ellátását. Emellett ugyan ilyen fontosnak nevezte, hogy meglegyenek az 
országban azok a megújuló energia alapú termelő berendezések is, amelyeknek a hasznát már nem csak a nagyok, legtöbb 
esetben a transznacionális társaságok tudják szedni, hanem a hazai kis- és közepes befektetők. 
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A GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében készült "Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010" c. 
kiadvány legfontosabb megállapításaiból kéthetente, összesen 6 alkalommal...  

tovább » 

A tudományos élet és fejlesztéspolitika 

Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkára Pálinkás 
Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökével folytatott megbeszélést...  

tovább » 
Top 5 Hírfolyam Hozzászólások 

� 2011.06.06. - 18:51 - Megújuló energiaforrások 
Felvillanyozó napelemes bikini  

� 2011.06.09. - 16:13 - Interjúk 
„Jó példával kell szolgálnunk”  

� 2011.06.28. - 17:19 - Öko-drive 
A legnagyobb hazai fesztiválokon is lesznek...  

� 2011.06.06. - 09:09 - Megújuló energiaforrások 
Ráugranak a befektetők a megújuló...  

� 2011.06.01. - 08:32 - Környezetvédelem 
Európa gondolkodóba esett az atomerőművek...  

Cimkék 
áram energia erőmű folyó Magyarország víz 

Szóljon hozzá! 
Név*   

E-mail*   

Weblapcím   

 

  

Interjúk 

„Jó példával kell szolgálnunk” 

Miután Hajdú Péter megtapasztalhatta, hogy a teljesen hétköznapinak tűnő 
akadályok mekkora... 

„Ami nem a körforgás része, az egyszer csak... 

Az egyik piacvezető pénzügyi tanácsadó cégnél értékesítési... 

„Fontos, hogy az alapok meglegyenek” 

Gévai Csilla egy környezetvédelemről szóló könyvvel igyekszik a gyerekek... 

„Az apróságokon nagyon sok múlik” 

A Telenor Android Workshopon Peller Mariannak arra is jutott ideje, hogy a... 

 

Küldés
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Cimkék 
akkumulátor autó elektromos energia fenntartható hulladék jármű klíma környezettudatos környezetvédelem levegő 
Magyarország megújuló napelem otthon szemét társadalom víz zöld áram építészet ökolábnyom újrahasznosítás üzemanyag 
további cimkék »  

Öko-drive 

A Volvo 1000 kilométerrel növeli... 

A Volvo Car Corporation az elektromos hajtású modellek fejlesztési...  

2011.07.25. - 08:24 tovább » 

� Az Audi A1 e-tron a „Silvretta E-Auto” győztese  
� Elektromos autómegosztó programot indítanak San Diegóban  
� Használt étolajból állítnak elő üzemanyagot a McDonalds kamionjaiba  

Érdekességek 

Napelemgyár épül Csornán 

Mintegy ötvenmillió eurós beruházással nagy méretű napelemeket...  

2011.07.25. - 11:32 tovább » 

� “Zöldül” a brit uralkodó  
� Sörrel zölden – véget ért az idei Hegyalja  
� Eseménydús péntek este a Hegyalja Fesztiválon  

Környezetvédelem 

Tovább zöldül a Campus Fesztivál 

Betétdíjas műanyagpohárral, kedvezményes kerékpárkölcsönzéssel és a...  

2011.07.22. - 20:49 tovább » 

� Környezetvédő civil szervezetek válasza Tarlós István Fehér könyvére  
� Lengyelország-EU-EB-környezet-jog Varsó panasszal él az unió...  
� Zöld szervezetek szigorítanák a GMO-ellenőrzést  

Megújuló energiaforrások 

A napfény segít Görögországon? 

A csődbe jutott Görögországban arról beszélnek, hogy megépítik a világ...  

2011.07.23. - 07:40 tovább » 

� Versenytárgyalás a nagyobb területű napenergetikai fejlesztésekre  
� Vízi erőmű épül a Hármas-Körösön Békésszentandrásnál  
� Minden tizedik lakos tőkéstárs a szélturbina-parkban  

Zöld építészet 

Környezetét óvja a Campona 

A hetente százezreket vendégül látó Campona Bevásárlóközpont, mint...  
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2011.07.20. - 18:22 tovább » 

� Induló energiahatékonysági programok a lakosság és a KKV szektor számára  
� Energiahatékonyság fokozása épületautomatizálással – a zéró...  
� Megújuló társasházak  

Technika 

Svájci minőség és kifinomult... 

Íme egy újabb variáció arra, hogy miként töltsük fel a napenergia...  

2011.07.12. - 07:59 tovább » 

� Ultra könnyű nyomtatható napelemeké a jövő?  
� LED világítással modernizálták Véménd köztereit  
� Mobiltöltő póló a fesztiválszezonra  

Könyvajánló 

 

A szélenergia hasznosítása 2. kiadás - (2009) 

Uwe Hallenga  

Ahogyan elkezdődött� A szél A szél keletkezése A szél teljesítőképessége A... 

tovább »  
“ 

   A zöld szó ne legyen többé egyszerű melléknév, hanem váljon cselekvést kifejező igévé; ezáltal teljes társadalmunk több 
figyelmet fordíthat majd a zölddé válásra. 

Daniel Goleman 

“  

Szavazás 
Jó ötletnek tartod a re-pohár alkalmazását a fesztiválokon? 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 júl. 09
Kína egyik legfontosabb aktuális feladata az ország földalatti vízkészletének felmérése, amiben magyar szakemberek 
segítségére ... 

Víztakarékosság.hu hírei

Magyar szaktudással kezdődhet a föld alatti vízkészletek feltárása Kínában

Víz, a közös felelősségünk
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szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 jún. 27
„Az Édesvíz — világjelentés elkészítésének kezdeményezője az édesvízügyeiben érdekelt 24 ENSZ szervezet, akik a „UN-
Water”-t ... 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 jún. 22
Tanácsi záródokumentumot fogadott el a Környezetvédelmi Tanács a biodiverzitásról és a vízpolitikáról 2011. június 21-én ... 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 jún. 18
Mintegy 300 millió forintból fejlesztik az Öreg-Túr vízgazdálkodási infrastruktúráját; a száz százalékban uniós támogatásból ... 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 jún. 14
Nicolas Sarkozy francia elnök a szárazság által sújtott agrárszektor számára több száz millió eurós segélyt és a ... 

43 perce
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) csütörtökön pályázatot tett közzé a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. vezetői ... 

1 órája
Háromezernél több harmadik századi római rézpénz került elő Walesben, Powys-grófságban. 

1 órája
Egyszeri és megismételhetetlen koncerthömpöllyel indít az idei Sziget. A fesztivál mínusz egyedik napján, azaz augusztus 8-án ... 

1 órája
Végéhez értek a Budapest Szíve projekt fizikai munkálatai, jelenleg a garanciális javításokat, pótlásokat végzik - mondta Tóth ... 

2 órája
Visszakaphatja sanzonénekesi állását Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök, ha visszavonul a politikából - jelentette be annak ... 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 23 órája
Hatvanhét, többségükben Békés megyei települési önkormányzat fogott össze, hogy közösen ivóvízvezetéket építsenek a 
magyar ... 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 júl. 25
Mintegy 4,4 milliárd forinttal támogatja összesen 626 település lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatását az idén a ... 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 júl. 25
Új tisztségviselőket választott a nyolcvanegy településen az ivóvíz minőségét és a szolgáltatás biztonságát javító nagyszabású ... 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 júl. 09
A határértékeket meghaladó mértékben talált mérgező növényvédőszer-maradékokat egy laboratóriumi elemzés a nyár elején 
vett ... 

szerző: zamboribiro@gmail.com (Administrator) - 2011 júl. 05
Drága palackozott helyett olcsó poharas vizet ihatnak a turisták Olaszországban. Már háromszáz utcai kút kínál hűtött vizet — ... 

Egyetértés a Tanácsban a biodiverzitásról és a vízpolitikáról

Uniós forrásból fejlesztik az Öreg-Túr vízrendszerét

Francia kormánysegély a szárazság sújtotta agrárszektornak

Prae.hu hírei

Pályázat a Nemzeti Táncszínház vezetésére

Háromezer római rézpénz került elő Walesben

Gesztivál – Csak egyszer az életben!

Hamarosan befejeződik a Budapest Szíve program

Berlusconi újra sanzonénekes lehet

Vízminőség.hu hírei

Nesze neked arzén!

4,4 milliárd forint támogatás víz- és csatornadíjakra

Társulás az egészséges ivóvízért Borsodban

Levegő Munkacsoport: Gyomirtók nyaranta az ivóvízben

Csapvízautomaták az olaszországi turistáknak
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Tiszta Jövő - A 
világ zöld 
oldala. on Facebook 

Like 

889 people like Tiszta Jövő - A 
világ zöld oldala.

Mikolay Pásztor Hajnalka

Norbert Anna Ádám
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