
Nem mondhatni, hogy min-
dennapos probléma, de 
általában hetente egy-

szer előfordul, hogy pernye 
borítja be az Urbana Rt. által 
üzemeltetett Bethlen-negyedi 
biomasszás kazán környékét 
– fejtette ki lapunknak Bene-
dek Barna Imre, aki a Haáz Re-
zső utcában lakik. Ő múlt hét 
végén elégelte meg a helyzetet, 
amikor a korábbiaknál lénye-
gesen jobban belepte autóját a 
hamu, és csak nehezen tudta 
megtakarítani szélvédőjét. Ne-
gatív tapasztalatát végül nem-
csak a Facebookon tette közzé, 
hanem a helyi rendőrséget is 
értesítette az esetről. Kifeje-
zetten környezetszennyezés-
nek minősítette a történteket, 
hiszen úgy véli, az embereknek 

okozott bosszúságon túl a zöld-
övezetben is kárt tesz a pernye. 
Ugyanakkor azt is zavarónak 
tartja, hogy a szél időnként fel-
kapja a fűtőanyagként hasz-
nált fűrészport, amit szintén a 
könyéken szór szét. Szerinte 
ezt el lehetne kerülni, ha zárt 
térben tárolnák a fűtőanyagot.

Áramkiesés volt

Kollégáitól értesült az eset-
ről Hadnagy Gábor, az Urbana 
nemrég kinevezett ideiglenes 
igazgatója, aki mostanáig Ma-
gyarországon tartózkodott. La-
punknak elmondta, csütörtök 

éjszaka áramszünet volt cégük-
nél egy helyi meghibásodás mi-
att, és ezért több órán át nem 
működött a problémát okozó 
biomasszás kazán, sem a hozzá 
tartozó berendezések. Az áram 
újraindítása érdekében egy spe-
ciális képesítéssel és engedély-
lyel rendelkező szakembert 
kellett hívni. A hosszas szünet 
idején gyűlt fel a kialvófélben lé-
vő tűzből származó pernye, ami 
végül a rendszer újraindítása-
kor kiszállt a kéményen. „Egy 
sajnálatos esetről van szó, de 
megtörtént. Éjszaka sajnos nem 
is vették észre a kollégák, hogy 
problémák vannak a kazán újra-

indítása után. Nappal esetleg le-
állíthattuk volna a berendezést 
és próbálhattunk volna megol-
dást találni” – magyarázta az 
igazgató. Hangsúlyozta, nem 
tartja kizártnak, hogy máskor is 
előfordultak hasonló problémák, 
de egyáltalán nem lehet általá-
nos jelenségről beszélni. „Ren-
getegszer feljelentenek minket 
a környezetvédelemnél hason-
ló okból, a szakemberek pedig 
rendre kijönnek és nem találnak 
problémát, amikor nincs külö-
nösebb baleset. Ezek jól működő 
kazánok, amelyeket Norvégiá-
ban és Angliában is használnak, 
és nincsenek problémák, hiszen 

ott prioritásként kezelik a kör-
nyezetvédelmet” – magyarázta 
Hadnagy, hozzátéve, hogy ma-
guk is rendszeresen mérik a be-
rendezés által kibocsátott káros 
anyagok mennyiségét. Rámu-
tatott, az említett országokban 
konkrétan hulladék faanyaggal 
fűtik a kazánokat, míg nálunk 
ez csak fele arányban van így, 
mégsincsenek gondok. „Amikor 
egy tűz kialszik és újragyújt-
ják, akkor van némi füst, ami 
egy kémiai reakció és nem le-
het elkerülni. Ez a kellemetlen-
ség azonban hamar megszűnik 
a kazánok esetében, amint ég-
ni kezd a tűz. Mi egyébként is 
mindent megteszünk, hogy mi-
nimálisra csökkentsük a kelle-
metlenséget, és elnézést kérünk 
a lakóktól a legutóbbi esetért” – 
mondta.

Stábunk is ellátogatott teg-
nap a biomasszás kazánokhoz, 
ahol magunk is tapasztaltuk, 
hogy komoly szűrőberendezé-
seket üzemeltetnek, és rend-
szeresen kitakarítják a kormot. 
Akkor nem tűnt soknak a ké-
ményekből felszálló füstmeny-
nyiség sem.

Hálókat szereltek fel

A környéket belepő fűrész-
porral kapcsolatban Hadnagy 
elmondta, inkább akkor lehet-
nek gondok, amikor teherautóval 
hozzák a fűtőanyagot. Ezt be kell 
pakolni a raktárba, és ilyenkor 
könnyen felkapja a szél a fűrész-
port, amelyet igyekeznek zárt 
térben tartani. A raktár bejáratát 
azonban nyitva hagyják, hogy be 
lehessen adagolni a fűtőanyagot 
a kazánba. A kellemetlenségek 
csökkentése érdekében egyéb-
ként hálókat is felszereltek az 
építmény utca felőli részén.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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A kazánoknak komoly szűrőberendezésük van, amelyet rendszeresen takarítanak

Áramszünet miatt kellett újraindítani a biomasszás kazánt

Pernye lepte be a környéket
Fekete pernyét szórt a 

környékre múlt héten 

a székelyudvarhelyi 

Urbana Rt. által üze-

meltetett biomasszás 

kazán kéménye a Haáz 

Rezső utcában, ami 

miatt többen felhábo-

rodásukat fejezték ki. 

A vállalat igazgatója 

szerint nem általános 

problémáról van szó, 

egy a cégnél fellépő 

áramszünet miatt tör-

tént a kellemetlenség.

Három tanú jelent meg tegnap, 
a Borboly Csaba és tizenkét má-
sik személy ellen folyó per soron 
következő tárgyalásán a Hargita 
Megyei Törvényszéken, de ha-
mar kiderült, hogy hiába jöttek, 
mert meghallgatásuk elmarad. 
Eljárásjogi hiányosság miatt tör-
tént mindez, a tárgyalás elején 
a jelenlétet számba vevő jegyző 
közölte, hogy a per egyik vádlott-
ját, K. Cs.-t időközben egy másik 
ügy miatt jogerősen letöltendő 
szabadságvesztésre ítélték és a 
csíkszeredai börtönben tartják 
fogva. A vádat képviselő ügyész 
szót kérve elmondta, a büntető 
eljárásjog szerint a fogvatartott 
vádlott jelenléte kötelező az őt 
érintő per tárgyalásán, ezért a 
tárgyalás elhalasztására és idé-
zés kiküldésére van szükség, 
hogy a következő alkalommal 
K. Cs. ott legyen a teremben. Az 
ügyvédek is csatlakoztak az ér-
veléshez, így az ülésvezető bíró 
elrendelte a halasztást.

Az ülésvezető bíró, Vlad Mihai 
Neagoe nem könnyen, de elér-
te, hogy jóváhagyják áthelyezé-
sét a Brassói Ítélőtáblához. Erre 
vonatkozó kérését idén év ele-

jén fogadta el a Legfelsőbb Bí-
rói Tanács (CSM) bírói részlege, 
ezt a döntést azonban a Hargi-
ta Megyei Törvényszék bírái ál-
tal benyújtott panasz nyomán az 
említett tanács plénuma megvál-
toztatta. Miután Neagoe óvását is 
elutasították, a bíró a Legfelsőbb 
Ítélő- és Semmítőszékhez for-
dult, amely végül neki adott iga-
zat, így visszatérhet Brassóba, 
ahol korábban is dolgozott. Emi-
att egyelőre azt sem lehet biztos-
ra venni, hogy a per tárgyalása 
Csíkszeredában folytatódik-e 
vagy sem. Mivel a Hargita Megyei 
Törvényszéken jelenleg mind-
össze két büntetőbíró dolgozik, 
és közülük egyik már 2014-ben 
kérte, hogy érintettsége okán 
mentesítsék a tárgyalás veze-
tése alól, Sergiu Bogdan, Bor-
boly Csaba ügyvédje szerint az 
is elképzelhető, hogy a per tár-
gyalása nem Csíkszeredában 
folytatódik. Ha nem lesz más bí-
ró, a Marosvásárhelyi Ítélőtáblá-
nak kell döntenie a továbbiakról, 
és abban az esetben a Maros Me-
gyei Törvényszékhez kerülhet az 
ügycsomó.

KOVÁCS ATTILA

A székelymuzsnai refor-
mátus imateremben meghitt, 
családias hangulatú évfordu-
lós ünnepségen emlékeztek 
meg vasárnap a helyi nőegylet 
megalakulása óta eltelt öt esz-
tendőről mindazok, akik eme 
tevékenység részesei voltak – 
az erkölcsi-anyagi támogatóktól 
az egyházak képviselőiig.

Karsai Kinga elnök visszate-
kintője után az elmúlt öt évről 
készült fénykép-összeállítást 
nézték meg, majd beszélgetés-
sel és szeretetvendégséggel 
zárták az ünneplést.

A nőegyleti találkozókat 2012. 
november 11-én kezdték. „Ab-
ban az időben a könyvemhez 
gyűjtöttem adatokat, és az egy-
házi dokumentumokban olvas-
tam a muzsnai református és 
unitárius nőszövetségek tevé-
kenységeiről – részletezte az 
elnök. – Innen jött az ötlet, hogy 
miért is ne lehetne újra ilyen. 
Megkerestem Nemes Anna Bor-
bálát, a Viharsarok Egyesület 
elnökét, aki támogatta a kez-
deményezést. Így a Viharsarok 
Egyesület keretében kezdtük 
a nőegyleti találkozókat, ame-

lyek az ünnepek köré épül-
tek: advent, karácsony, farsang, 
húsvét. Adventi koszorúkat, ün-
nepi díszeket készítettünk, ka-
rácsonyfát állítottunk a faluban, 
mézeskalácsot sütöttünk, far-
sangkor pedig hagyományosan 
törökbúzát főztünk.”

2014-ben több támogató-
juk tanácsára úgy döntöttek, 
hogy hivatalosan is bejegyez-
tetik az egyletet, így létrejött a 
Székelymuzsnai Nők Egyesü-
lete. A jogi forma lehetővé tette 
a pályázást, illetve az adószá-
zalékok, adományok fogadását. 
Nagy népszerűségnek örvend 
a faluban a nőegylet tagjai ál-
tal sütött muzsnai óvodáskifli 
is, amelynek hasznát a nőegylet 
céljaira ajánlják fel. 

„Ahogy az anyagiak kicsit 
jobban megengedték, egyre 
több, a falu közösségére nézve 
hasznos programot, eseményt 
tudtunk megvalósítani – össze-
gezte Karsai Kinga. Felkutat-
ták a muzsnai női viseleteket, 
dokumentálták és bemutatták 
a falunapon, a Míves Emberek 
Sokadalmán és az Ezer Székely 
Leány Napján. 2013 óta képvi-

selik a falut az Udvarhelyszé-
ki Gyümölcsfesztiválon. Részt 
vállaltak a falunapok szerve-
zésében, a gyermekek Virgonc-
tallér programjában, és részt 
vettek az Erdélyi gyógynövény-
kert projektben.

„Idei legnagyobb megvalósí-
tásunk a Virágzó iskola prog-
ram, melynek keretében az 
iskola- és templomudvart tettük 
rendezettebbé, az óvodások-
nak játszóteret építettünk. Ezt 
a Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány Jótékony Közösség 
pályázatának megnyerésével 
valósíthattuk meg, amelyen im-
már másodszor pályáztunk si-
keresen.”

Tevékenységeik halottak nap-
ja után kezdődnek, és májusig, 
a mezei munkák megkezdéséig 
zajlanak. Idén kéthetente csü-
törtök délutánonként hat órától 
tartják a nőegyleti találkozó-
kat a helyi imaházban. Szíve-
sen látnak minden érdeklődőt, 
hiszen van olyan muzsnai el-
származott, aki Udvarhelyről is 
kijár tevékenységeikre.

MOLNÁR MELINDA

Ötéves a székelymuzsnai nőegyletElmaradtak a tanúk
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