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• Robbanás történt és 
tűz ütött ki szerdán haj-
nalban a marosvásár-
helyi Azomureș vegy-
ipari üzemben, amit az 
egyik ammóniatermelő 
egység gázvezetéké-
nek meghibásodása 
okozott – közölték a 
hatóságok. Az eset 
kapcsán megszólalt 
Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter 
is. Az elmúlt egy hét-
ben ez már a harmadik 
súlyos incidens, amely 
az ország valamely na-
gyobb vegyipari válla-
latánál történt.

H A J N A L  C S I L L A

S zerda éjszaka egy óra után 
két perccel hatalmas robba-
nás zaja verte fel Marosvá-

sárhelyt és a környező települése-
ket: felrobbant egy berendezés az 
Azomureș vegyipari kombinátnál, 
aminek következtében a kiszaba-
dult hidrogén felgyúlt. A Maros 
megyei tűzoltóság tizenöt percen 
belül a helyszínre érkezett, a vál-
lalat saját katasztrófaelhárító csa-
pata már a helyszínen dolgozott a 
tűz eloltásán. A robbanásnak nem 
volt emberáldozata, egy 54 éves 

alkalmazott karja sérült meg, őt a 
sürgősségi kórházba szállították. 
A helyszínre érkezett hatóságok 
képviselői szerdára virradóan há-
romnegyed háromkor sürgősségi 
sajtótájékoztatót tartottak. Mara 
Togănel, Maros megye prefektu-
sa, illetve Crăciun Ovidiu, az Azo-
mureș vegyipari üzemvezetője és 
Cristian-Mihai Buhăianu, a Maros 
megyei tűzoltóság vezetőhelyettese 
számolt be a részletekről a sajtónak.

A részletekről

Crăciun Ovidiu, az Azomureș kombi-
nát vegyipari üzemvezetője számolt 
be a robbanást kiváltó okokról. „A 

robbanás a 3-as számú ammóniate-
lepen történt. A technológiai áram-
lásban hidrogén- és nitrogéntartal-
mú szintézisgázt állítanak elő, amit 
egy szintézisoszlopban több mint 
száz barra sűrítenek. A robbanás a 
rendszer feljegyzései szerint ponto-
san 1 óra után 2 perccel történt, mert 
a szintézisoszlop bemenetelénél 
meghibásodott egy gázvezeték. „A 
rendszerben uralkodó nagy nyomás 
miatt a cső felrobbant, és a repedé-
sen keresztül az összes szintézisgáz 
a légkörbe távozott, a magas hidro-
géntartalmú gáz pedig öngyulladást 
okozott, felcsaptak a lángok, de mi-
után az összes gáz távozott, a láng 
is kialudt” – részletezte a vállalat 

vegyipari üzemvezetője. Hozzátette, 
a helyszínen lévő saját katasztrófa-
védelmi egységük és a Maros megyei 
tűzoltók a kisebb lángokat oltották 
el, amelyek a villanyvezetékek körül 
keletkeztek. Egy alkalmazott sérült 
meg, aki a robbanás következtében 
betört ablakok közelében tartózko-
dott, így megsérült a karja. A vállalat 
leállította a 3-as számú ammóniate-
lep működését, és belső ellenőrzést is 
elrendelt az eset kapcsán.

Megszólalt a miniszter is

Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter a tárca Facebook-oldalán 
szerdán délelőtt közölte, jelenleg az 

a legfontosabb, hogy az incidensnek 
ne legyenek következményei a levegő 
minőségére és a közegészségügyre 
nézve. Továbbá kifejtette, az is na-
gyon fontos, hogy kiderítsék, miért 
történt. „Javasoltuk a kormányban 
dolgozó kollégáinknak, hogy az ál-
lami hatóságok – környezetőrség, 
vészhelyzeti főfelügyelőség, illetve a 
kazánok ellenőrzésével foglalkozó ál-
lami felügyelet (ISCIR) – végezzenek 
közös ellenőrzést valamennyi létesít-
ményben. (...) Néhány nap alatt há-
rom súlyos incidens történt, és gyor-
san ki kell derítenünk, hogy ez csak 
véletlen egybeesés-e, vagy vannak 
más olyan létesítmények is az ország-
ban, amelyek ilyen kockázatot 
jelentenek.” A környezetvé-
delmi miniszter utalt a július 
2-án bekövetkezett robba-
násra Románia legnagyobb 
kőolaj-fi nomítójában, a Fe-
kete-tenger parti Năvodari 
településen lévő Petromidiánál, 
illetve a július 3-án történt konstancai 
tűzesetre a Celco építőanyaggyárban.

A vegyipari kombinátban történt 
robbanás után a helyszínre érkez-
tek a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség és az Országos 
Környezetőrség helyi képviselői. A 
megyei környezetvédelmi ügynök-
ség saját mozgólaboratóriumával 
folyamatosan ellenőrizte az ammó-
niakoncentrációt. Ennek értéke éj-
jel egy óra és reggel hét óra között 
nem emelkedett a megengedett ha-
tárérték fölé, az említett idősávban 
határérték alatt voltak, azaz 0,001 
és 0,017 mg/mc között – közölte a 
környezetvédelmi miniszter.

A közösségi oldalakra feltett videófelvételeken 
és fényképeken látszanak az égbe törő lángok 
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

T öbb házat és udvart is el-
árasztott Homoródalmáson a 

Kis-Homoród patak, amely 
a hirtelen lezúduló heves 
esőzések miatt áradt meg 
kedden délután – tudtuk 
meg Godra Venceltől, a 
homoródalmási polgárőr-
ség vezetőjétől, amelynek 
tagjai a helyszínen segí-
tettek a lakóknak. Rámu-

tatott, szerencsére nem volt 
áldozata a katasztrófának. 

A szomszédban találtak szállást

Összesen tizenöt háztartásba, vala-
mint több udvarra is betört a víz Lö-
vétén, miután megáradtak a Köves, 
a Kis-Homoród és a Somsarjú pata-
kok – kezdett a károk összegzésébe 
Mihály Dénes polgármester. Mint 
mondta, nagyjából kétszáz méter-
nyi út rongálódott meg, ugyanakkor 
több tíz méternyi támfalat is elvitt 
a víz, amely néhol annyira lesza-
kította a partot, hogy járművekkel 
megközelíthetetlenné váltak egyes 
háztartások. Egy nyári konyhaként 
használt épület alapja megsüllyedt, 
amely ennek nyomán eldőlt, de azó-

ta sem lehetett visszaállítani. Jelen-
leg huzalok tartják az épületet. Ha-
sonló gondok voltak egy lakóháznál 
is, ahonnan ki kellett költözniük az 
ott élőknek, akik a szomszédban ta-
láltak szállást. Egyelőre nem tudni, 
hogy a későbbiekben lehet-e majd 
használni a házat, hiszen azóta is 
mozog az alapja. András Lajos, a he-
lyi önkéntes tűzoltók parancsnoka 
ezt azzal egészítette ki, hogy az eset 
után malacokat és anyadisznókat is 
kellett menteniük.

Kormánytámogatásért 
folyamodtak

Mihály Dénes arra is kitért, hogy 
már az árvíz után megkezdték a 
károk helyreállítását a lakók, il-
letve az önkéntesek és a hatósá-
gok, ami még megkeresésünkkor 
is folyamatban volt. Persze anyagi 
forrásokra is szükség lesz egyes 

problémák megoldásához, így 
kormánypénzt igényeltek. Külön 
kiemelte, hogy a Somsarjú patak 
rendszeresen kiönt a 132-es megyei 
út közelében, mivel kicsi az ott el-
helyezett áteresz, ami folyton eldu-
gul a víz által szállított uszadékok 

miatt. Ezt egyébként többször is 
jelezte az önkormányzat Hargita 
Megye Tanácsának.

Lényeges károkat okozott az árvíz a Homoród mentén
• Állatokat kellett kimenteni, valamint házakba, pin-
cékbe, udvarokra tört be a víz kedden délután Lövétén, 
illetve Homoródalmáson. Előbbi településen több épü-
letnek is megsüllyedt az alapja, egy családnak ideigle-
nesen ki is kellett költöznie otthonából.

Két épület vált 
használhatatlanná Lövétén

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Robbanás, tűz, sérülés, ijedség
A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari üzemben egy ember megsérült




