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N oha kisebb mennyiségben 
korábban is gyártott környe-
zetbarát bioszenet a fi atfalvi 

Explocom GK Kft ., most kapacitá-
sának növelésére készül, évenkénti 
több mint tíz tonna zöldhulladékot 
hasznosítana újra – fejtette ki egy 

keddi sajtótájékoztatón Se-
bestyén Tihamér projekt-
vezető. Mint mondta, az 
ehhez szükséges berende-
zések beszerzése legalább 
3 millió euróba kerül, a cég 

ebből 1,8 millió eurós támo-
gatásért pályázott sikeresen a Nor-
vég Alapnál. 

Környezetbarát innováció

Bár eddig csak erdőgazdálkodásból 
és faiparból származó hulladékokat 
használt bioszén előállítására a cég, 
a beruházás után már mezőgazda-
sági hulladékokat – kukoricakórók, 
szalma stb. – is alkalmazni fog alap-
anyagként. Ezeket a gazdáktól vásá-

rolnák meg, így a hulladék jó részét 
nem a mezőn égetnék el. „A farmo-
kon, mezőgazdasági területeken 
nyűgnek számító melléktermékek-
nek hasznos funkciót fogunk adni, 
ugyanakkor egy új jövedelemforrást 

biztosítunk a gazdáknak” – fogal-
mazott a projektvezető. Az újszerű 
terméknek számos pozitív hatása 
van: nemcsak feljavítja a talaj minő-
ségét, nagyobb hozamot biztosítva a 
gazdáknak, de a termőföldre szórt 
egy grammnyi bioszén négy gramm 
szén-dioxidot tud lekötni. Utóbbi 
környezetvédelmi szempontból lé-
nyeges. A nedvességet is visszatart-
ja a bioszén, ami szárazság idején 
nagyon hasznos a növénykultúrák-
nak. Ezenkívül egyebek mellett a 
szépség iparban, az egészségügyben 
is hasznosítható a termék.

A vállalat igazgatója, Kovács 
Géza hangsúlyozta, a bioszénnel 

kiváltható a műtrágya, ráadásul így 
a gazdák bioterményt állíthatnak 
elő. A cégvezető reményei szerint 
jövő ősszel már üzembe helyezhetik 
a megvásárolt berendezéseket, és 
elkezdődhet a termelés. Innováci-
ójuk, vagyis a bioszén ipari szintű 
gyártása egyébként Romániában 
és Kelet-Európában is egyedinek 
mondható. 

A vállalat kezdeményezését Koncz 
Hunor János, Székelykeresztúr pol-
gármestere is üdvözölte (Fiatfalva 
Székelykeresztúrhoz tartozik), aki 
környezetvédelmi, ugyanakkor mun-
kahelyteremtési szempontból is lé-
nyegesnek tartja ezt.

Műtrágya helyett bioszén
Rendhagyó beruházásra készül egy fiatfalvi vállalat

6 A K T U Á L I S

Zöldhulladékból fognak nagy 
mennyiségű bioszenet gyártani
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GERGELY IMRE

Keddi gyergyószentmiklósi sajtó-
tájékoztatóján Árus elmondta, az 

utóbbi időben moldvai települések 
polgármesteri hivatalait nézték meg, 
mert arra voltak kíváncsiak, hogy ott 

mennyire tartják be a zászlóhaszná-
latot és a hivatalos feliratok elhelye-
zését szabályozó törvényt – ugyanazt, 
amelyre hivatkozva a Méltósággal 
Európában Polgári Egyesület (ADEC) 
elnöke, Dan Tanasă perek tucatjait 
zúdította székelyföldi elöljárók nya-
kába. Egyik ilyen típusügy az, amikor 
azért perel polgármestereket, mert 

azok nem tartják be betű szerint a ro-
mán zászlóról szóló törvény azon két 
előírását, melynek értelmében a pol-
gármesteri hivatal bejárata felett kell 
legyen az ország címere, annak két 
oldalán pedig egy-egy román zászló. A 
bíróságok minden ilyen esetben helyt 
adtak a kereseteknek, és kötelezték a 
polgármestereket a törvény betű sze-
rinti, szigorú betartására. Ezzel szem-
ben azt tapasztalták (ezt fényképekkel 
is dokumentálták), hogy Neamț, Bákó 
és Suceava megyékben sok helyen 
nincsenek betartva ezek az előírások. 
Ezért petícióban szólították fel az ot-
tani prefektusokat: gondoskodjanak 
arról, hogy megyéjükben minden 

polgármesteri hivatal homlokzatára 
legyen kihelyezve az ország címere és 
zászlaja, illetve büntessék meg azokat 
a polgármestereket, akiknek hivatalá-
ról ezek hiányoznak.

Prefektusi válaszok

Mindhárom prefektus azt válaszolta 
a kérvényekre, hogy felszólításokat 
küldtek ki a polgármestereknek, de a 
megyéjükben sehol nem tapasztalták, 
hogy ezeket az előírásokat megsér-
tették volna. Ezt követően a Székely 
Figyelő Alapítvány pert indított a 
prefektusok ellen, a törvényszékre 
pedig fényképes bizonyítékokat tet-

tek le arra nézve, hogy a prefektusok 
állítása tényszerűen hamis. A bíróság 
megalapozatlannak ítélte és elutasí-
totta a kereseteket, azzal indokolva 
ezt, hogy ha valaki petíciót nyújt be 
egy intézményhez, akkor a petíciót 
nem muszáj megoldani, csak 
arra kell vigyázni, hogy 30 
napon belül küldjenek rá 
egy választ – mutatott rá 
Árus. Mint jelezte, a moldvai 
zászlóperek célja, hogy bizo-
nyítsák, a romániai bíróságok kettős 
mércét alkalmaznak, diszkriminálják 
a magyarokat. Ott a cél tehát az – tette 
hozzá –, hogy szülessen meg a jogerős 
ítélet, amit aztán fel lehet használni.

Árus Zsolt: az igazságszolgáltatás kettős mércével mér
• Ismét bebizonyosodott, hogy a román igazságszol-
gáltatás kettős mércével mér – jelentette ki Árus Zsolt, 
a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. Most éppen az 
igazolódott be – szerinte –, hogy Moldvában nem köte-
lező ugyanúgy betartani a jelképhasználatra vonatkozó 
törvényeket, mint ahogyan Székelyföldön.

Elvágták a vezetéket
Napok óta sötétség van a 
székelyudvarhelyi Bethlen 
negyedi parkban, nem mű-
ködik a közvilágítás – jelezte 
egy olvasónk. Észrevételét 
továbbítottuk a polgármesteri 
hivatalnak, a válasz mára meg 
is érkezett. Zörgő Noémi, a 
hivatal sajtószóvivője elmond-
ta: a helyszínen a gázmű végez 
vezetékcserét, a munkálatok 
közben pedig elvágtak egy 
villanyvezetéket. Jelenleg 
annyit látnak a villanyművek-
nél, hogy melyik részen lehet 
a baj – mondta Zörgő Noémi. 
Hozzátette: amennyiben a 
meghibásodás pontos helyére 
az ott dolgozó gázművesek 
nem emlékeznek, annak 
meghatározásához mérésekre 
van szükség. Egyúttal azt is 
elmondta, hogy a legrövidebb 
út az esetleges hibák kija-
vítására az, ha egyenesen a 
hivatalnak jelzik azokat. Erre 
van az Udvarhely Ma mobilapp-
likáció: a bejelentések rovatnál 
bárki jelezheti a problémát, 
és GPS-koordináták alapján 
a pontos helyszínt is be tudja 
azonosítani. Amennyiben a 
polgármesteri hivatal bárme-
lyik osztályának feladatkörébe 
tartozik, azt azonnal értesíteni 
tudják. Ha pedig valamelyik 
szolgáltató feladata – például 
hulladékgazdálkodási vállalat, 
villany-, gáz- vagy vízművek 
–, akkor azoknak jelzik a 
bejelentés alapján. Így sokkal 
gyorsabban jut el hozzájuk az 
információ, és a megoldás is 
gyorsabb lehet – tette hozzá.

• RÖVIDEN 

• Zöldhulladékból szeretne a jelenlegi kapacitásánál 
lényegesen nagyobb mennyiségű bioszenet gyártani 
egy fiatfalvi vállalat – a szükséges berendezések be-
szerzése és beüzemelése mintegy hárommillió euróba 
kerül. A környezetkímélő bioszén egyebek mellett a 
termőföldek feljavítására hasznosítható, az ehhez szük-
séges alapanyagot a gazdáktól vásárolnák fel.




