
Felfigyeltek Hargita megyében 
is a regenerálódó energiák ter
melésében rejlő lehetőségek re. 
Nemrégiben avatták a gyer
gyóhollói vízierőművet, és több 
önkormányzat is jelezte, hogy 
érdeklik hasonló projektek. A 
magánszféra sem ült tétlenül, 
és november 29-én átadják az 
első magánberuházás nyomán 
megépült vízierőművet, amely
nek maximális teljesítménye 
egy megawatt. A Szentegyháza 
felett épített vízierőmű Lénárd 
András csíkszeredai vállalkozó 
és a református egyház befekte
tése nyomán létesült. 
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Székelyföldön komoly lehe-
tőségek rejlenek a megújuló 
energiák előállítására. A tér-

ség energiaszükséglete növekvő-
ben van, és az ilyen beruházások 
nyomán lehetőség van arra, hogy 
az energiaéhséget környezetszeny-
nyezés nélkül enyhítsük. A zöld 
energiában rejlő lehetőségre egyre 
többen és többfelé figyelnek fel – 
azok, akik Dél-Tirolban, Svájcban 

vagy Skóciában jártak, mindenkép-
pen láthatták, hogy a vízre alapuló 
energiafejlesztést nagyon komo-
lyan veszik. Az első ilyen, alapvető-
en a vízszint-különbségre alapuló 
erőművet Gyergyóhollóban adták 
át nemrég, a megyei tanács a helyi 
önkormányzattal együtt voltak a 
beruházók. A magánszféra sem ült 
tétlen, és november 29-én átadják 
az első, teljesen magánkézben és he-
lyi tulajdonban lévő vízierőművet.

Erőmű a Hargitán 
A Hargitán, Szentegyháza 

felett épített erőmű alapvetően a 
szintkülönbséget használja ki. A 
magasan lévő gyűjtőgátból egy 
nyomócsövön keresztül a víz el-
jut a sokkal alacsonyabban lévő 
turbináig. A vízmennyiségtől füg-
gően kapcsolnak be a turbina víz-
befecskendezői. 

Az erőmű tervezői (a munká-
ban a Bukaresti Műszaki Egyetem 
szakemberei is részt vettek) arra is 
figyeltek, hogy a Vargyas pataka 
élővilágát se veszélyeztesse a léte-
sítmény jelenléte. A gát mellett 
van egy hallépcső, itt az elmúlt 
közel ötven év minimum vízho-

zamainak átlaga mindig lefolyik, 
tehát a patakot semmiképpen 
sem veszélyezteti a kiszáradás. A 
tervezéskor és a kivitelezéskor is 
folyamatosan szem előtt tartották 
a környezet megóvását, nyugta-
tott meg helyszíni látogatásunk-
kor a munkálatvezető Csiszár 
Szabolcs mérnök. A régebben a 
Bechtel autópálya építő cég alkal-
mazásában lévő mérnök elmond-
ta, hogy a dolgozó gépek látványa 
nem vonzó a szemnek, de úgy he-
lyezték el a vizet levezető csövet, 
hogy közben a patakmedret nem 
bántották, illetve a környezet 
visszaállítására komoly hangsúlyt 
fektettek.

Energia és ivóvíz
„A beruházás értéke 2,5 millió 

euró, amely a tulajdonosok saját 
tőkéje” – mondta el kérdésünk-
re a többségi tulajdonos, Lénárd  
András. Hozzátette: hasonló, a 
megújuló energiák fejlesztésére 

alapozó erőműveket hoznak lét-
re az ország több pontján, ezek 
összkapacitása elérheti a száz 
megawattot – Hargita megye 
szükséglete ehhez képest legtöbb 
harminc megawatt. A jövő év vé-
géig megvalósított beruházások 
nyomán az összkapacitás megha-
ladja a tíz megawattot. Ekkor a 
tulajdonosok cégüket jegyeztetni 
akarják a budapesti értéktőzsdén. 

Az erőmű nem bocsát ki sem-
milyen káros anyagot, egyetlen 
mellékterméke az ivóvíz, ennek 
egy részét Szentegyháza ivóvíz-
rendszerébe vezették, a többit 
visszaengedik a patakba.

Használjuk ki erőforrá-
sainkat, amíg a miénkek
A beruházó cégben kisebbségi 

tulajdonos a református egyház. 
„Befektetési lehetőséget keres-
tünk a nyugdíjalapunk részére, 
hiszen mi nem vagyunk része az 
állami nyugdíjpénztárnak, saját 

magunk kezeljük az alapunkat. 
Egyelőre nagy a többlet, sokkal 
többen fizetnek be, mint ahá-
nyan nyugdíjjogosultak, de ezzel 
a pénzzel okosan kell bánni” – 
mondta el lapunknak Kató Béla, 
az Erdélyi Magyar Református 
Egyház püspökhelyettese, aki a 
nyugdíjalap kezelésével van meg-
bízva. Így találkoztak Lénárd 
Andrással, aki éppen partnereket 
keresett ehhez az energetikai be-
fektetéshez. „Meggyőződtünk, 
hogy a beruházás nyomán nem 
tesszük tönkre a tájat, megvizs-
gáltuk, miként működnek más 
vidékeken ezek a létesítmények, 
és úgy döntöttünk, hogy érdemes 
ilyen létesítményekbe befektetni” 
– összegezte a püspökhelyettes. 
Szerinte ki kell használni Székely-
föld erőforrásait, mert ha nem 
tesszük meg ezt mi magunk, ak-
kor biztosan mások fognak rátele-
pedni, ezzel viszont közösségünk 
sokat veszít.
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Körkép
társadalom

Örömmel vettem tudomásul, hogy a hétvégén Budapes-
ten megrendezendő Kézműves Magyar Ízek háromnapos 
vásárán a magyarországi, felvidéki és vajdasági termékek 
mellett terítéken lesznek a tradicionális erdélyi, székely ízek is. 
„Hagyományos” – ez az a szó, amellyel, ha a helyi egészséges 
élelmiszerellátás termékeit címkézzük, egyértelműen dicsé-
retről, minőségi árucikkről beszélünk. Sajnálatos módon ez a 
szó a reklámszakemberek szótárában egyenértékű az „ósdi”, 
„elavult”, „megbízhatatlan”, „pocsék” minősítéssel. Tegnaptól 
azonban ugyanezen szó teljesen új értelmet nyert számomra, 
melyet nem tudok hová tenni. A csütörtöki sajtótermékeket 
átlapozva örömmel állapíthattam meg, hogy a mosóporok és 
mosogatószerek után újabb árucikkel gazdagodott a „hagyomá-
nyos” termékek családja. A hagyományos cigarettával. Szeren-
csére abban már most biztosak lehetünk, hogy ez utóbbi termék 
nem fog kísérteni a reklámokban, egyrészt mert ugye tiltják a 
népszerűsítését, másrészt, mert azt ígérték, hogy az Európai 
Unió előírásainak eleget téve, csütörtöktől csak olyan önkioltó 
dohánytermék lesz kapható, amely akkor sem okoz tüzet, ha a 
dohányzó leteszi a kezéből. Csakhogy hiába szép szó az ígéret, 
mert nem tartották be. Legalábbis nem mindenki, s erre mérget 
veszek.

Olvasva, hogy a forgalmazók  „egyet fizet, kettőt kap” típusú 
promóciós módszerrel próbálnak megszabadulni a hagyomá-
nyos terméktől, próba szerencse alapon tegnap én is vásároltam 
egy csomaggal. Fel voltam készülve, hogy a pénzemért az új, ön-
kioltós termékből csak egyet kaphatok, a régi készletből azonban 
legalább kettővel megyek haza. Nos, én egyet kaptam, de hogy 
biztosan nem volt önkioltós fajta, arról csak otthon győződtem 
meg, amikor rágyújtva rökönyödve kellett megállapítanom, 
hogy vígabban égett, mint a költő pipája a konyhába való be-
forduláskor. Bizony, ez is csak abban a hitemben erősített meg, 
hogy az uniós előírásoknak nem könnyű azonnal és maradékta-
lanul eleget tenni.

Bár az elmúlt időszakban több uniós követelmény miatt is 
képes lettem volna meglovagolni Rosinantét, hogy megvívjam 

saját, reménytelen szélmalomharcomat, ezt az újításukat 
kivételesen jónak tartom. Igaz, azért így is megmosolygom 
az EU fene nagy aggodalmát, miszerint az új termék beve-
zetésére azért volt szükség, mert a szervezet adatai szerint 
évente 2000 ember hajtja álomra fejét - örökre, mert eme 
cselekedetével párhuzamosan káros szenvedélyének is próbált 
hódolni.

Én azt eddig is tudtam, hogy a rendőrlogika szerint a 
nikotinnál sokkal veszélyesebb a vetett ágy, hisz a dohányzás 
áldozatainak számához képest összehasonlíthatatlanul többen 
halnak meg ágyban, párnák közt - főleg, ha közben rágyújta-
nak. Ennek most vége! És még valami másnak is.

Biztosra veszem, hogy a „tűzbiztos” dohánytermékek 
bevezetése vegyes fogadtatásban részesül. A legboldogab-
bak valószínűleg a tűzoltók, hisz az eldobott égő csikkek 
által okozott tűzesetek száma várhatóan szinte lenullá-
zódik. Szigorúan újságírói szemszögből viszont azt kell 
mondanom, hogy sajnos egy nagy érdeklődésre számot 
tartó témától fosztották meg azokat, akik a hírekből élnek. 
Várhatóan gyakrabban csendül majd fel a témahiányban 
szenvedő felelős szerkesztők kérdése: „Most akkor mi legyen 
a címlapsztori?”

A cigi helyett füstölgök
            NézőpoNt n Szász Csaba 
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Áramot fejlesztenek, 
ivóvíz a melléktermék

több mint száz munkahelyet hoztak létre

A kivitelezést is Lénárd András egyik cége végezte. Amint a vál-
lalkozó elmondta, nem találtak megfelelő erre szakosodott céget 
Romániában, ezért létrehoztak egyet. A hat hónapig tartó munká-
latok alatt több mint száz embert foglalkoztattak, székely munka-
erőt. Mészáros Csaba, Sándor Viola, Markali István személyében 
még a mérnökök is helyiek. Lénárd András szerint nagyon fontos, 
hogy munkahelyeket teremtettek, tudásalapot és csúcstechnológiát 
hoztak a térségbe. Ugyanakkor a profitjuk egy részét helyi kezdemé-
nyezések támogatására szánják. Ezelőtt is támogattuk a helyi kezde-
ményezéseket, projekteket, ezentúl sem lesz ez másként, ígérte meg a 
csíkszeredai vállalkozó. 


