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Az OEE Megújuló Energia Szakosztá-
lya, valamint a Közönségkapcsolatok
Szakosztálya tagjai közös rendezvénye.

Mint ismeretes, az EU-elõírások
meghatározzák az energiafelhasználás
terén a megújuló energiahordozók al-
kalmazásának minimális arányait. A
biomassza energetikai célú felhasználá-
sa – mely jelenleg az összes energia-
mennyiség alig 3 százaléka – néhány
éven belül megkétszerezõdik. 

A biomassza hasznosításának több-
féle módja ismeretes. A hagyományos
háztartási fûtésen kívül legismertebb a
nagyteljesítményû, korszerûtlen erõ-
mûvi kazánok biomassza tüzelésre
történõ átállítása (PannonPower, AES
stb.). Az OEE Megújuló Energia Szak-
osztálya, valamint a Közönségkapcsola-
tok Szakosztálya tagjai 2006. május 16-
án, közös rendezvényen ismerkedtek a
faapríték energiacélú hasznosításának
egy, a fentiektõl eltérõ módjával.

A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
vendégeiként a két szakosztály tagjai –
jó néhány érdeklõdõ „civil” újságíróval
együtt – ismerkedtek a Szentendrén kö-
zelmúltban létrehozott kiserõmûvel, me-
lyet Lukács Sándor vezérigazgató és Ké-
ri László, az üzem vezetõje mutatott be.

Keresztes György vezérigazgató-he-
lyettes, a Közönségkapcsolatok Szak-
osztály tagja köszöntötte a megjelente-
ket, majd Lukács Sándor vezérigazgató
ismertette az Rt. erõfeszítéseit a bio-
massza hasznosítás gyakorlati megvaló-

sítása terén. A tervezést 1994-ben kezd-
ték, és 1995-ben helyezték üzembe a
fûtõmû 2 és 4 MW-os kazánjait. Az el-
múlt évben végrehajtott fejlesztés során
a 4 MW-os gõzkazánhoz egy 10 MW-os
turbinát illesztettek, amely villamos-
energiát termel. A felhasznált bio-
massza nem tûzifa, hanem hulladékfa. 

Kéri László elmondta, hogy az
erõmûben mintegy 80 beszállítótól
évente közel 20 ezer tonna faaprítékot,
fahulladékot, fûrészport és fakérget tü-
zelnek el, melyet e célra kialakított jár-
mûvek hoznak a helyszínre. A
tüzelõanyagot számítógéppel vezérelt
adagoló juttatja a kazánokba. A teljesít-
mény szabályozása a rostély mozgatá-
sával és a levegõmennyiség adagolásá-
val történik. A két darab, négy, illetve öt
megawatt hõteljesítményû kazán által
termelt gõz – amellett, hogy 300 ezer

légköbméter lakóteret, egy 3000 adagos
konyhát és egy uszodát lát el hõvel –
még villamos energiát is szolgáltat.
Méghozzá nem is keveset – mintegy öt-
ezer átlagos lakás fogyasztásának
megfelelõ mennyiséget.

Az erõmû megtekintése utáni kon-
zultáción Jung László, a Megújuló Ener-
gia Szakosztály elnöke elmondta, hogy
Nyugat-Európában az ilyen nagyság-
rendû erõmûbõl már több száz üzemel. 

A vita során többen hangoztatták,
hogy az ilyen erõmûvek létesítésének és
üzemeltetésének a gazdasági feltételei je-
lenleg nem megfelelõek. Marosvölgyi Bé-
la, a NYME professzora hangsúlyozta,
hogy addig egyenlõtlen a verseny és a
megújuló energia felhasználásának esé-
lyei kisebbek, amíg a gáz árát szociális tá-
mogatás teszi piacképesebbé.  A támoga-
tási rendszer hibái miatt nagyon sok
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olyan beruházás jut támogatáshoz, ame-
lyek nem teljesen felelnek meg a megúju-
ló energiák kritériumának, míg az igazán
indokolt pályázatok ebbõl kimaradnak. 

Ennek kapcsán is hívta fel a figyelmet
Zétényi Zoltán, a Közönségkapcsolatok
Szakosztálya elnöke, a megfelelõ sajtó-
munkára, a közvélemény helyes és tény-
szerû tájékoztatására. A Közönségkapcso-
latok Szakosztály – ennek a rendezvény-
nek a sikerén is felbuzdulva és Jung Lász-
ló szakosztályelnök indítványát megszív-
lelve – a jövõben elsõsorban az egyesület
társszakosztályaival közös programokat
igyekszik szervezni a kommunikáció irán-
ti fogékonyság növelése érdekében.

Marosvölgyi Béla hozzáfûzte, hogy
elõször a szakmán belül kell a kommuni-
kációs célokat meghatározni, a „házon be-
lül” kell rendet tenni a fejekben, és helyre
kell állítani a szétesett szakmai önérzetet. 

Mõcsényi Miklós, a FAGOSZ fõtitkára
hivatkozott a faipari szövetség kész kom-
munikációs stratégiájára, és példaként
említette az osztrák társszervezetek jel-

mondatát (Das Holz ist geniale), valamint
a „Holzschilling” néven elhíresült közös
PR pénzügyi alapképzést.

Kovácsevics Pál, az Állami Erdészeti
Szolgálat osztályvezetõje tájékoztatta a
résztvevõket az ágazati sajtómunka
fejlesztésérõl. Elmondta, hogy a
közeljövõben feláll egy munkacsoport,
amely kidolgozza a szakmai kommuni-

káció stratégiáját és koordinálja a tájé-
koztatási tevékenységet. Ebben a mun-
kában a Közönségkapcsolatok Szakosz-
tálya is szerepet vállalhat, elsõsorban a
szakmán belüli PR-munkatársak, illetve a
vezetõk továbbképzésével. Az elõkészítõ
munka részét képezi többek között az
ÁESZ honlapjának megújítása is.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Béke õrei béke veletek! – ez olvasható
egy bükktörzsre erõsített fatáblán a hej-
cei tragédia helyszínén. Emlékezetes,
hogy 2006. január 19-én szlovák
repülõszerencsétlenség történt a zemp-
léni Borsó-hegyen. Az Északerdõ Zrt.
Telkibányai Erdészeti Igazgatósága te-
rületén 43 halálos áldozatot követelt ka-
tasztrófának egyetlen túlélõje van.

2006. június 2-án szokatlanul zord,
hegyvidéki idõjárási körülmények kö-
zepette, erõs szélben és zuhogó
esõben, számos vendég és a gyászoló
családtagok jelenlétében, a sajtó kitün-
tetõ érdeklõdése mellett avatták föl a le-
zuhant szlovák katonai repülõgép áldo-
zatainak tiszteletére emelt emlékkövet. 

Szlovák, magyar és NATO-zászlók-
kal álló díszõrség övezte az obeliszket,
körös-körül pedig a hozzátartozók által
állított kisebb-nagyobb síremlékek so-
rakoztak. Az egyik kõrakás mellett a
repülõgép megtalált darabjai szolgál-
nak mementóul. Akárcsak az a fémda-
rab, amely jó tíz méter magasban, egy
fa ágain akadt fönn. 

Az emlékünnepély a szlovák és a
magyar nemzeti himnusszal vette kez-
detét. Elsõként Klemencsics András, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium Erdészeti Fõosztálya vezetõ-
je mondott rövid beszédet. Emlékezte-
tett arra az erdészszokásra, hogy az
erdõben életét vesztõ tiszteletére em-
lékkövet állítanak.

Ezután Martin Fedor, a Szlovák Köz-
társaság védelmi minisztere emlékezett
a majd fél évvel ezelõtti tragédiára.  

A Magyar Köztársaság Honvédelmi
Minisztériuma nevében dr. Fapál Lász-
ló közigazgatási államtitkár emlékezett. 

Az obeliszket Martin Fedor védelmi
miniszter és Cserép János, az Északerdõ
Zrt. vezérigazgatója leplezte le, majd a

szlovák és a magyar egyházak lelkészei
szentelték és áldották meg az emlék-
mûvet. 

Az emlékkövön három nyelven,
szlovákul, magyarul és angolul emlé-
keztet a felirat a koszovói békefenntar-
tó küldetésbõl hazatérõ szlovák kato-
nák halálára.

A szertartás után az ünnepség hivata-
los résztvevõi koszorúztak, majd a hoz-
zátartozók is elhelyezték virágaikat a kõ
talapzatán. Erre a megrendítõ jelenetre
az Il silentio hangjai mellett került sor.

Kép és szöveg: Zétényi Zoltán

Fölavatták Hejcén a légikatasztrófa
áldozatainak obeliszkjét 


