
Csongrádád megye legkeletibb és egyik legzöldebb települé



A fejlődés kezdete 
2010-ben

� Pitvar
bír az energetika területén is.

� A nap
átlaghoz képest.

� Mező
bírnak
rengeteg biomassza termelést hoz magával.

� Az idé
terüle
lettek és területeket vontunk el és építettünk be.lettek és területeket vontunk el és építettünk be.

� A sakk
során alakult ki.

� A hán
lett már hurcolva. 1947
során
közbe
be Pitvarost. 

aros 1500 fős kistelepülésként rengeteg lehetőségg
bír az energetika területén is.

apsütötte órák száma kimagaslóan magas az orszá
átlaghoz képest.

zőgazdasági területeink az egyik legjobb termőföld
ak és így a jelentős mezőgazdasági termelés során

rengeteg biomassza termelést hoz magával.

idén 200 éves településünk eredetileg egy vízjárta 
letre épült de a sok év alatt a vizeink szabályozva 

lettek és területeket vontunk el és építettünk be.lettek és területeket vontunk el és építettünk be.

akktábla formájú településkép a mesterséges kialak
során alakult ki.

ányatott sorsú településünk minden hatalom által m
lett már hurcolva. 1947-ben a felvidéki lakosságcsere 

án a településünk a lakosság többségét elveszítette
ben a felvidékről Magyar ajkú lakossággal telepítet

be Pitvarost. 



2010-től kezdődően a lehetőségeink minél 
komplexebb kiaknázásán dolgozunk.

� A jelentős napenergia 
több környezetenergetikai pályázatunk alapja volt.
A rendszereink erősség
meg, hogy nem csak e
rendszerekben hatékonyan felhasználjuk.

� A legelső beruházásu
tagozatos iskolaépület fűtési rendszerének fejlesztése volt. 

� A napelemmel termelt elektromos áramot az összesen 30*
és a két intézménybe

� A Magyar fejlesztésű hőszivattyúk akár 60 
meglévő fűtési rendsz
a hőszigetelt épületeket. 

� Az összesen 13 db 100 méter mély kútból táplált hőszivattyúk fordított 
üzemeltetés során nyáron hűtésre is használhatóak.

� A kutakból a környeze
hanem hőszondán ke
hasznosítjuk, így visszasajtolnunk sem kell a vizet. 

től kezdődően a lehetőségeink minél 
komplexebb kiaknázásán dolgozunk.

ia kapacitásunk elsődleges kiaknázási területként 
több környezetenergetikai pályázatunk alapja volt.

ége és talán példamutató kialakítása abban valósu
k elektromos áramot termelünk, hanem azt tovább

rendszerekben hatékonyan felhasználjuk.

sunk a Művelődési Ház és Sportcsarnok, valamint az alsó 
tagozatos iskolaépület fűtési rendszerének fejlesztése volt. 

A napelemmel termelt elektromos áramot az összesen 30*30 cső napkollekto
ben összesen 3 hőszivattyú üzemeltetésében is hasznosítju

A Magyar fejlesztésű hőszivattyúk akár 60 °C-os előremenő hőmérséklettel a
szer részét képező radiátorokkal is hatékonyan tudják fűt

a hőszigetelt épületeket. 

Az összesen 13 db 100 méter mély kútból táplált hőszivattyúk fordított 
üzemeltetés során nyáron hűtésre is használhatóak.

ezeti károk elkerülése érdekében nem vesszük ki a vizet, 
keresztül egy zárt csőrendszerben csak a talajvíz hőjét 

hasznosítjuk, így visszasajtolnunk sem kell a vizet. 



2010-től kezdődően a lehetőségeink minél 
komplexebb kiaknázásán dolgozunk.
� A napelemek termelékenységé

az áramtermelésbe.

� Jelenleg szinte minden intézmén
épületünk egy újabb fejlesztésne
álló központi szolgáltató épületbe költözik át, ahol a legmodernebb 
technológiákat kívánjuk alkalma
egyre szélesebb választékával.egyre szélesebb választékával.

től kezdődően a lehetőségeink minél 
komplexebb kiaknázásán dolgozunk.

gén felbuzdulva további intézményeket vontunk be

ényünk napelemmel üzemeltetett és a maradék 
snek köszönhetően egy új és jelenleg tervezés alatt

álló központi szolgáltató épületbe költözik át, ahol a legmodernebb 
lmazni a zöldenergiákat hasznosító berendezések 



Folyamatos fejleszesztés és tapasztalatgyűjtés

� A legutóbbi villanyszámla összesen 22.084 Ft
volt minden intézményünkre összesen. Ezen 
eredményre azért is vagyunk büszkék, mert 
szomszédos 3 másik kistelepülés intézményi 
ellátottsága is részben Pitvaroson valósul me
(Védőnői szolgálat, fogászat, gyógyszertár, 
felső tagozatos iskola)

� A fűtési rendszerek fejlesztésében nyitottunk
biomassza felhasználás irányába is és két 
intézményünket az önkormányzat saját 
termelésében előállított tüzelőjével fűtjük. Pá
éve erdőgazdálkodóvá is váltunk és a saját 
tulajdonú erdőket magunk tudjuk művelni, 
gondozni és megfelelően felhasználni.



Folyamatos fejlesz

� Környezeti értékeink köteleznek 
és a Hazára. 

� Fontos számunkra, hogy megfelelő összhangban éljünk a környezetünkkel.

� Szász Attila közel 28 hektáron nevel lovakat.

esztés és tapasztalatgyűjtés

ek bennünket arra, hogy vigyázzunk a tájra, a földre

Fontos számunkra, hogy megfelelő összhangban éljünk a környezetünkkel.

Szász Attila közel 28 hektáron nevel lovakat.



Folyamatos fejlesz

� A munkánk elismeréseként 2013
kaptunk
beruházásokat felmutatni, mint egy nagyváros, de 
véleményem szerint a legösszetettebb programmal 
tudtunk pályázni.

� Az önko
lehetősélehetősé
megfele
állítunk e
sertést. A
szívesen látjuk a konyhán.

� A kerékp
tanuló g
legfiatalabb generáción keresztül rászoktatni a 
környezettudatos életmódra.

esztés és tapasztalatgyűjtés

A munkánk elismeréseként 2013-ban Klímasztár díjat 
nk. Bár kistelepülésként nem tudunk olyan horderej

beruházásokat felmutatni, mint egy nagyváros, de 
véleményem szerint a legösszetettebb programmal 
tudtunk pályázni.

kormányzat által üzemeltetett üzemi konyhán a 
ségekhez mérten próbálunk a rövid ellátási láncnaségekhez mérten próbálunk a rövid ellátási láncna

elelően helyi összetevőket használni. Saját magunk 
k elő zöldségféléket, keltetünk csirkét és nevelünk 
t. A helyi gazdák által termelt tejet és zöldségeket i

szívesen látjuk a konyhán.

kpáros közlekedés fejlesztésével és az iskolában 
 gyerekek oktatásával próbáljuk a lakosságot a 

legfiatalabb generáción keresztül rászoktatni a 
környezettudatos életmódra.



Egy inspiráló környezet magával ragadó és 
önmagában is arra késztet, hogy óvjuk a 
környezetünket.

Egy inspiráló környezet magával ragadó és 
önmagában is arra késztet, hogy óvjuk a 



Energianövények 

� Az energ
kerül mindennapjainkhoz. Az amit 10 éve még 
idegenk
bennünket.

� Folyamatosan keressük a egyre jobb és hasznosabb 
energianövényeket, de sokszor egy
miatt nem törődünk a többi körülménnyel.miatt nem törődünk a többi körülménnyel.

� Pitvaroson mi a Császárfa (
hatásaiban bízunk. 

� Egy rendkívül intenzíven növekedő hibrid fafajtáról 
beszélünk, mely extrém növekedéséhez szükséges 
tápanya
méter m

� CO2 me
keresztül megkérdőjelezhetetlen.

ek és a környezetvédelem.

ergianövények változatos világa egyre közelebb 
kerül mindennapjainkhoz. Az amit 10 éve még 

nkedve kerültünk, ma már itthon van és körülvesz 
bennünket.

Folyamatosan keressük a egyre jobb és hasznosabb 
energianövényeket, de sokszor egy-egy tulajdonságuk 
miatt nem törődünk a többi körülménnyel.miatt nem törődünk a többi körülménnyel.

Pitvaroson mi a Császárfa (Oxyfa) növény összetett pozití
hatásaiban bízunk. 

Egy rendkívül intenzíven növekedő hibrid fafajtáról 
beszélünk, mely extrém növekedéséhez szükséges 

yagot nem a felső humuszrétegből, hanem az aká
r mély karós gyökerén keresztül az altalajból nyeri. 

megkötő tulajdonsága a 70 cm átmérőjű leveleken
keresztül megkérdőjelezhetetlen.

www.csaszarfa.hu



Energianövények 

� A császárfa minden porcikája hasznosítható.

� Levelei takarmányozásban hasznosíthatóak fehérje és 

� A fa törzse görcsmentesen növe
készítésére kiváló alapanyag. 

� A növekedés során csodálatos 
növény.

ek és a környezetvédelem.

A császárfa minden porcikája hasznosítható.

Levelei takarmányozásban hasznosíthatóak fehérje és nitrogéndús tartalma miatt.

vekvő, jól megmunkálható és akár bútor és hangszer 

os virágzata a méheket is vonzza és nagyon jól mézelő 

www.csaszarfa.hu



Energianövények 

� Pitvaroson már minden lakosra jut egy elültetett császárfa, vagy 

� A legidősebb növények 2,5 évesek. Várhatóan idén már virágozni fognak.

� Az ültetést követő éve áprilisába
megerősödjenek.

� Visszavágást követően 2 év alatt 6

� A 8 éves vágásérettség után a növények gyökérzetről újrahajtanak és még � A 8 éves vágásérettség után a növények gyökérzetről újrahajtanak és még 
gyorsabb a fejlődésük.

� Szeretnénk feldolgozóipart is építeni a növények 
továbbha
majdan tüzelőként.

� Célunk, hogy rengeteg CO2
hasznosítása során keletkező hasznot további 
beruházásokra fordíthassuk. 

ek és a környezetvédelem.

Pitvaroson már minden lakosra jut egy elültetett császárfa, vagy Oxyfa.

A legidősebb növények 2,5 évesek. Várhatóan idén már virágozni fognak.

ban a növényeket érdemes tőben visszavágni, hog

Visszavágást követően 2 év alatt 6-7 méter magasra is megnőhetnek.

A 8 éves vágásérettség után a növények gyökérzetről újrahajtanak és még A 8 éves vágásérettség után a növények gyökérzetről újrahajtanak és még 

www.csaszarfa.hu

Szeretnénk feldolgozóipart is építeni a növények 
bhasznosítására és csak a hulladék részét hasznosítj

majdan tüzelőként.

Célunk, hogy rengeteg CO2-t megkössünk és a fák 
hasznosítása során keletkező hasznot további 
beruházásokra fordíthassuk. 



A jövő lehetőségei?

� Településünk rendelkezik még e
felületű víztározó található a köz
tulajdonviszonyok nagyon megn

� Szeretnénk egy mezőgazdasági
víztározó kapacitását is kihaszná
feldolgozásával szeretnénk cellulózt, majd abból speciális cukrot készíteni. 

� Az autópálya közelsége és az a
működő és környezetkímélő gazdálkodást építhessünk ki. 
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