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A cégcsoport közleményben 
hívja fel az ügyfelek fi gyel-
mét, hogy már 2012 óta le-

hetőséget teremtett arra, hogy az el-
használt étolajat leadják. A program 
indítása óta összesen 26 435 liter ola-
jat gyűjtöttek össze a háziasszonyok, 
a vendéglők, s az évi átlag szerint 
4400 liter sütőolajat adtak le a gyűj-
tőpontokon. A program indításakor 
30 töltőállomáson lehetett leadni a 
használt étolajat, idén a gyűjtőpon-
tok száma elérte a 100-at.

„A programot azzal a szándék-
kal indítottuk, hogy egy könnyen 
hozzáférhető gyűjtőponthálózatot 
bocsássunk azon ügyfeleink ren-
delkezésére, akik felismerték a nem 
megfelelően elöntött hulladékolaj 
rendkívül káros hatását a környezet-

re. Szükségessé vált a gyűjtőpontok 
számának a növelése, hiszen egyre 
több ügyfél vesz részt következe-
tesen a gyűjtésben, mindez arra 
ösztönöz bennünket, hogy tovább 
folytassuk ezt a programot. Nagyon 
örülünk a kezdeményezés sikeré-
nek, mivel, mint azt már több ízben 
bizonyítottuk, a cég számára rend-
kívül fontos a környezet óvása” – 
mondta Camelia Ene, a cég ügyveze-
tő igazgatója.

A MOL az első benzinkútháló-
zat Romániában, amely programot 
indított a lakossági használt étolaj 
begyűjtésére, egy erre szakosodott 
céggel együttműködésben. A 2012 
augusztusában indított projekt ele-
inte 30 benzinkúton tette lehetővé 
a használt sütőolaj begyűjtését. 
A programot több szakaszban, az 
ügyfelek kéréseinek megfelelően 
folyamatosan bővítették, most or-

szágszerte 32 megyében, 100 töl-
tőállomáson lehet leadni a használt 
sütőolajat. A MOL Románia a helyi 
közösségek rendelkezésére bocsát-
ja logisztikai és humán erőforrás 
kapacitását úgy, hogy ebből anyagi 
előnye nem származik. A töltőállo-
másokon leadott használt étolajat 
60 literes hordókban gyűjtik ösz-
sze, amelyet a program partnere, 
a Concept Oil biztosít. A használt 
étolajnak magas a víz- és ételmara-
dék-tartalma, így a gyűjtőpontokról 

egy olyan engedélyezett feldolgozó 
létesítményhez szállítják, ahol tisz-
títási és szűrési folyamatnak vetik 
alá. Az így keletkezett anyagot, kü-
lönböző fi zikai és kémiai folyamatok 

alkalmazása után a bioüzemanyag 
készítéséhez használják.

A romániai lakosság évente kö-
rülbelül 280 000 tonna étolajat fo-
gyaszt, a használt élelmiszerolaj ösz-
szegyűjtése pedig különösen fontos, 
hiszen tisztítása és bioüzemanyaggá 
történő átalakítása révén nemcsak a 
széndioxid-kibocsátás csökken, ha-
nem a vízsszennyezés is: az elhasz-
nált étolajnak nagyon káros a hatása 
a környezetre, becslések szerint egy 
liter csatornába kerülő használt ét-
olaj akár egymillió liter élővizet is 
beszennyezhet.

A csatornarendszerbe vagy a 
szemétbe kerülő használt étolaj ve-
szélyes anyagnak minősül, mivel a 
csatornahálózat falára lerakódva a 
vezetékek eldugulásához vezet, a 
háztartási szemétben pedig nehezen 
lebomló anyagként jelenik meg. Ha 
az elhasznált étolaj fi gyelmetlenség 
miatt vagy szándékosan élővízbe 
kerül, hatása katasztrofális: az ál-
ló- vagy folyóvizek felszínén lebegő 
olajfolt meggátolja az oxigéncserét 
és ezáltal elpusztítja az élővilágot.

Egyre több ügyfél vesz részt 
következetesen a gyűjtésben
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• A MOL Románia bővíti a használtolaj-gyűjtő 
töltőállomások számát, így összesen 100-ra nő a 
gyűjtőpontok száma. Maros megyében a két me-
gyeszékhelyi töltőállomásnál, valamint a nagy-
ernyei, segesvári és szászrégeni benzinkutaknál 
fogadják a környezettudatosságra törekvő ügy-
felektől a sütőolajat.
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Öt helyen gyűjtik  a sütőolajat
A romániai lakosság évente körülbelül 280 000 tonna étolajat fogyaszt
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Még visszatér 
a nyári meleg
Nyárvégi melegre számíthatunk 
a következő tíz napban az ország 
egész területén, csapadék pedig 
a sokéves átlagnak megfelelő 
mennyiségben hull – tájékoztat az 
Országos Meteorológiai Igazgató-
ság (ANM). A szeptember 10. és 17. 
közötti időszakra kiadott előrejel-
zés szerint az ország legnagyobb 
részén, de különösen a nyugati fe-
lében melegebbre számíthatunk. 
Szeptember 17. és 24. között, 
illetve szeptember utolsó hetében 
a sokéves átlagnak megfelelő 
hőmérsékleti értékek lesznek, 
valamivel melegebb északnyuga-
ton és az ország közepén. Október 
első hetében a sokéves átlagnál 
melegebb időre számíthatunk.

Kóborlásaim – Városok
Kocsis Csaba, Berettyóújfaluban 
élő fotográfus állítja ki ezen a 
címen válogatott képeit a maros-
vásárhelyi Bernády Házban. A 
szeptember 13-án, csütörtökön 
18 órakor nyíló tárlat a sokoldalú 
fotós 150. önálló kiállítása. A 
magáról íróként, szerkesztőként, 
énekmondóként, kulturális me-
nedzserként is gyakran hallató 
fotóművész 2005-ben lépett 
először egész kiállításnyi váloga-
tással a nyilvánosság elé, azóta 
rendszeressé váltak a bemutat-
kozásai. Városunkban 2012-ben 
láthatta egy tárlatát a közönség, 
akkor elsősorban a Berekfürdői 
Körmendi Lajos Írótábor életébe 
nyújtott bepillantást fotóival. 
Mostani kiállításán az utazásai, 
városlátogatásai során szerzett 
benyomásaival ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők.

Terepellenőrzések 
Maros megyében is
Szeptember 25-ig befejezi a 
terepellenőrzéseket a Maros 
megyei Mezőgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynökség 
– olvasható a Marosvásárhelyi 
Rádió honlapján. Naponta 16 
csoport ellenőrzi a földeken, hogy 
a gazdálkodók által a területalapú 
támogatásokért benyújtott kérés-
ben nyilatkozott adatok helye-
sek-e. Bár a határidő október 1-je, 
a felügyelők már ellenőrizték a 
gazdák többségét. Az ügynökség 
igazgatója, Ovidiu Săvâscă sze-
rint évről évre ritkábban fordulnak 
elő rendellenességek, és azok is 
olyan csekély mértékűek, hogy 
bírságot nem is szabnak ki értük, 
csak figyelmeztetik az érintettet. 
Az ütemterv szerint október 15-én 
kezdődnek a kifizetések.

• RÖVIDEN 

Az álló- vagy folyóvizek 
felszínén lebegő 
olajfolt meggátolja az 
oxigéncserét és ezáltal 
elpusztítja az élővilágot.




