
  

Tesztelik a szentesi csirketrágyát 

Szentes - Még nem dılt el, épít-e biomassza-erımővet Szentesen a Co-Ver Energia 
Szentes Kft. Bár 800 milliós támogatást nyert a cég a fejlesztésre, technológiai 
kérdések merültek fel a beruházás kapcsán. A napokban Dél-Franciaországban 
tesztelik a szentesi csirketrágyát. 

Több mint fél éve 800 millió forintos támogatást 
ítéltek meg a Co-Ver Energia Szentes Kft.-nek, amely 
mintegy 3 milliárd forintból biomassza-erımővet 
építene a város határában. Az uniós forrásból eddig 
egy fillért sem használt fel a cég, sıt a támogatási 
szerzıdést sem írták alá a felek. A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség honlapján olvasható anyag 
szerint pirolízis alkalmazásával nyernének elektromos 
és hıenergiát baromfitrágyából. Ezt az elképzelést 
azonban – miszerint hı segítségével végeznék az 
anyagok kémiai lebontását – már átértékelték a 
társaságnál, amelynek az olasz Co-Ver Energy 
International SA és a Hungerit tulajdonos-vezérigazgató, Magyar József 
érdekeltségéhez tartozó Családi Négyes Kft. a tulajdonosa. Úgy tudjuk, azért 
döntöttek más technológia mellett, mert a pirolízis nem hozott megfelelı eredményt.
 
A projekt elıkészítése ugyanakkor nem állt le: a cég egy dél-franciaországi erımővel 
vette föl a kapcsolatot, ahol háztartási hulladékot hasznosítanak különleges 
eljárással. Hogy kiderüljön, milyen hatékonyan lehet ezzel a technológiával 
baromfitrágyából energiát elıállítani, illetve milyen melléktermék keletkezik, 
tesztelési lehetıséget kértek a francia vállalattól. Ezt megkapták ugyan, de a 
szentesi alapanyag célba juttatása – több határon át – nem volt egyszerő: egyszer 
vissza is fordították a szállítmányt. Információink szerint a napokban kezdıdik a 
teszt, és ha ez a technológiai megoldás beválik, megindulhat az erımőépítés 
elıkészítése is. Az erımővet egyébként a szentesi ipari parkban, a fábiánsebestyéni 
út mentén, egy háromhektáros telken építenék fel – e terület még az önkormányzaté. 
 
Jóllehet az olasz anyavállalatnál tulajdonosváltás történt, és több fejlesztést is 
leállítottak, szentesi forrásaink úgy tudják, az Európai Unió által támogatott 
beruházásokat nem állítják le, sıt gyorsítani szeretnék. Lapunk úgy értesült, a 
finanszírozási háttér sem állt még össze a projekt körül, de lendületet vehet az 
anyagi kérdések tisztázása, ha jó eredményeket hoz a franciaországi teszt.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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