
ELSŐ SZAKMAI FÓRUM 
AZ „ÖKOACHSE” PROJEKT 
KERETÉBEN

A Körmendi Kistérség érdeklődői 2018. január 17-én a Határon 
átnyúló nyers- és maradékanyag gyűjtési és hasznosítási rend-
szer az Ökoenergielandban és a Körmendi Kistérségben című 
projekt első szakmai fórumán vettek részt Güssingben. A projekt 
fő célja, hogy a határ menti régiók közötti, évtizedes jó kapcso-
latot a települések kiterjesszék a környezettudatos és gazdasá-
gos gondolkodásra is, és a projektrégióban egy mindkét oldalnak 
hasznos együttműködés jöjjön létre.

A szakmai fórum Andrea Moser 
klíma- és energiamenedzser előa-
dásával kezdődött. A jelenlévők 
megismerhették az Ökoenergi-
eland energiamodelljének kiala-
kulását, működéseinek részleteit, 
valamint több jó gyakorlatot is 
hallhattak arra vonatkozóan, hogy 
hogyan alakították ki a decentrali-
zált, regionális energiatermelést a 
rendelkezésre álló megújuló ener-
giaforrások segítségével. Andrea 
Moser előadását alátámasztotta 
Manfred Hotwagner energetikai 
szakértő, aki a regionális nyers-
anyagok és maradékanyagok po-
tenciáljáról tartott bemutatót a megjelenteknek. Beszámolójában 
rámutatott arra, hogy a településeken és a háztartásokban keletke-
ző nyers- és maradékanyagokat hogyan lehet hasznosítani környe-
zettudatosan, költségkímélően és energiahatékonyan.

A szemléletformáló prezentációkat Bernhard Deutsch, Strem 
polgármestere és Siegfried Legath, a stremi biogázüzem vezetője 
zárták. Ők a települési nyersanyagbegyűjtésnek, valamint a stremi 
és heiligenkreuzi biogáz üzemek nyersanyagellátásának jelenle-
gi gyakorlatát mutatták be. Hangsúlyozták, hogy a klímatudatos 
gondolkodásmód apró szemléletformáló dolgokkal kezdődik, 
alulról indul, és fokozatos fejlesztésével nagyon szép eredménye-
ket lehet elérni. A burgenlandi Ökoenergielandban már elérték, 
hogy a lakosság figyeljen erre, és környezettudatosan gondolkod-
jon, magyar oldalon is ez a cél.

ELSŐ TANULMÁNYÚT 
ÖKOENERGIELANDBA AZ ÖKOACHSE 
PROJEKT KERETÉBEN

Szakmai látogatáson vettek részt a Körmendi Kistérség érdeklődői 
2018. január 17-én Güssingben. A résztvevők meglátogatták a güssi-
ngi Biomassza távfűtőművet, a Biomassza Erőművet, a Wolf Tészta-
gyár Biogázerőművét, továbbá az ubersdorfi kombinált távfűtőmű-
vet. Szemrevételezhették a nyersanyagok hasznosításának folyama-
tát a begyűjtéstől a felhasználásig. A négy helyszínen láthatták azt 
is, hogy ennek a szakszerű felhasználásnak köszönhetően hogyan 
lehet egy üzemet, vagy akár egy teljes településrészt is energiával 
ellátni, a helyi értékteremtést növelni, és munkahelyeket teremteni.

ERSTE FACHFORUM IM 
RAHMEN DES PROJEKTES 
„ÖKOACHSE“

Die Interessenten der  Kleinregion Körmend haben am 17. Januar 
2018 im Rahmen des Projektes „Grenzüberschreitendes Roh- und 
Reststoffsammlungs- und verwertungssystem im Ökoenergieland 
und in Kleinregion Körmend an dem ersten Fachforum in Güssing 
teilgenommen.  Das Projekt bezweckt die Erweiterung der guten 
Kontakte der grenzüberschreitenden Region auch auf eine umwelt-
bewusste und wirtschaftliche Denkweise, damit auf diesem Gebiet 
eine Zusammenarbeit zu beidseitigem Nutzen geschaffen wird.

Das Fachforum begann mit einem Vortrag der Klima- und Ener-
giemanagerin Andrea Moser. Den Teilnehmern wurde die Ent-
stehungsgeschichte sowie die Maßnahmen des Energiemodells 

des Ökoenergielandes bekannt 
gemacht und hörten praktische 
Einzelheiten davon, wie die dezen-
trale, lokale Energieerzeugung mit 
allen vorhandenen erneuerbaren 
Ressourcen in der region aufge-
baut wurde. Ihr Vortrag erhielt 
Unterstützung von Energieexper-
ten Manfred Hotwagner, durch 
dessen Beitrag die Beteiligten sich 
ein detailliertes Bild über die  Po-
tenziale und Verwertung der re-
gional entstehenden Roh- und 
Reststoffe verschaffen konnten. Er 
demonstrierte, wie die verschie-
densten, in den Gemeinden und 
in den Haushalten entstehenden 

Roh- und Reststoffe umweltbewusst, kosten- und energiewirksam 
gesammelt und verarbeitet werden können.

Die dem Umdenken dienlichen Präsentationen wurden durch Vor-
trägen vom Bürgermeister der Marktgemeinde Strem, Herrn Bern-
hard Deutsch und dem Betriebsleiter der Biogasanlage Strem, 
Herrn Siegfried Legath geschlossen. Sie machten den Zuhörern 
die Praxis der Roh- und Reststoffsammlung in den Gemeinden und 
die Rohstoffversorgung der Biogasanlagen Strem und Heiligen-
kreuz bekannt. Auch sie unterstrichen: Umwelt- bzw. klimabewusste 
Denkweise beginnt in kleinen Schritten von ganz unten und durch 
stufenweiser Entwicklung können überwältigende Ergebnisse erzielt 
werden. In dieser burgenländischen Region ist weitgeheng erreicht 
worden, dass die Leute sehr bewusst auf diese Werte achten. 

ERSTE STUDIENREISE IM RAHMEN 
DES PROJEKTES „ÖKOACHSE“ INS 
ÖKOENERGIELAND

Am 17. Januar 2018 besuchten die Delegierten der Kleinregion Kör-
mend das Ökoenergieland. Die Teilnehmer der Studienreise konnten 
das Biomassekraftwerk und das Biomasse-Fernheizwerk in Güssing, 
das Biogaskraftwerk der Nudelfabrik Wolf sowie das kombinierte 
Fernheizwerk der Gemeinde Urbersdorf besichtigen und die einzel-
nen Etappen der Rohstoffsammlung  und  -verarbeitung erleben. Die 
Präsentation machte klar, wie durch innovatives und umweltbewuss-
tes Denken und Handeln Betriebe, sogar Gemeinden mit grüner, er-
neuerbarer Energie versorgt, die Wertschöpfung in der Region er-
höht und Arbeitsplätze geschaffen werden können.
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