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Mircea Dușa a prefektúra felé tart
Saját kérésére felmentette Mircea 
Dușát a bukaresti védelmi minisz-
térium államtitkári tisztségéből 
Viorica Dăncilă miniszterelnök. 
A lépés a Maros megyei prefektusi 
poszt betöltésével állhat összefüg-
gésben. Az Agerpres hírügynökség 
tájékoztatása szerint a szaktár-
ca védelmi, tervezési és nemzetkö-
zi kapcsolatokért felelős főosztályát 
irányító Dușa felmentéséről szüle-
tett határozat szerdán látott nap-
világot a Hivatalos Közlönyben. 
A szociáldemokrata politikust még 
2017 januárjában Sorin Grindeanu 

akkori miniszterelnök nevezte ki 
védelmi államtitkárnak. Lapunkban 
többször is cikkeztünk arról az el-
múlt időszakban, hogy Mircea Dușa 
az első számú jelölt a Lucian Goga 
idén áprilisban történt menesz-
tésével megüresedett Maros me-
gyei prefektusi tisztség betöltésére. 
Mindezt a napokban Vasile Gliga, a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) Ma-
ros megyei elnöke is megerősítette, 
közölve: erről már a koalíciós pár-
tok között is megállapodás született.

R. SZ.

Egyelőre nem ismert a Nagy-Küküllőn észlelt jelenség oka

Titokzatos halpusztulás
Nem igazolta a héten elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredménye, hogy folyó-

szennyezés okozhatta a tömeges halpusztulást a Nagy-Küküllő Székelyudvarhely 

melletti szakaszán hétfőn és kedden. Ettől függetlenül bűnvádi eljárás megindítá-

sát kezdeményezi a megyei környezetőrség.

Tucatjával sodorta a partra a víz a döglött halakat a hét elején. Továbbra sem tudni, mitől pusztultak el

A vízügyi igazgatóság kémi-
ai laborelemzéseinek ered-
ményei nem mutattak ki 

szennyezést a héten történt töme-
ges halpusztulás helyszínén vett 
vízmintákban. A Nagy-Küküllő 
vonnatkozásában illetékes Maros 
Vízügyi Igazgatóság munkatársai a 
székelyudvarhelyi vadász- és hor-
gászegyesület igazgatójának beje-
lentése nyomán a Deságra vezető 
híd újjáépítésének helyszíne kö-
zelében három helyen is vízmintát 
vettek a folyóból kedden: 50 méter-
rel a híd fölött és alatt, továbbá a 
munkálatok helyszínétől 1,5 kilo-
méterre is, a folyó alsóbb szaka-
szából. Tízféle kémiai paramétert 
vizsgáltak, egy – az oldott oxigén 
– kivételével mind a megengedett 
határértéken belül van, az egyet-
len túllépés is olyan minimális, 
hogy a szakértők külön megjegyez-
ték, az nem okozhatott halpusztu-
lást – tájékoztatott tegnap a frissen 
kézbe kapott laboreredményről 
Călin Fokt, a Maros Vízügyi Igaz-
gatóság szóvivője. Megjegyezte, a 
víz pH-értéke is a megengedett ha-
tárértékek között van, ami arra 
enged következtetni, hogy nem ful-
ladástól pusztultak el a halak. Ki-
emelte ugyanakkor, hogy minden 
vonatkozó előírásnak megfelel, és 
nemzetközileg elismert a vízügy 
marosvásárhelyi laboratóriuma, 
ezért a vizsgálatok eredményét 
megóvni sem lehet.

Az esetről készült jegyzőkönyv 
alapján elmondta, a székelyudvar-
helyi horgászegyesület hétfő es-
te kilenc órakor kapott bejelentést 
a halpusztulásról, másnap reg-

gel értesítették a vízügyi igazgató-
ságot, vízmintákat pedig kedden, 
kevéssel dél után vettek a folyóvíz-
ből. A vízügyi igazgatóság, a Har-
gita Megyei Környezetőrség és az 
illetékes horgászegyesület kép-
viselőiből álló helyszíni bizottság 
halpusztulást nem észlelt a mun-
kálatok környékén, döglött halakat 
csak 1,5 kilométerrel a híd alat-
ti folyószakaszon találtak – öt ki-
lónál kisebb mennyiségben –, de 
azok már nem voltak alkalmasak 
a biológiai vizsgálatok elvégzésé-
re, ezért nem gyűjtötték be. No-
ha ismeretlen volt a halpusztulás 
oka, a vízügy és a környezetőrség 
munkatársai felszólították a híd-
építést végző vállalkozást a vonat-
kozó vízügyi és környezetvédelmi 
előírások betartására.

Călin Fokt szerint jó lett volna, ha 
az említett két szerv mellett a hor-
gászegyesület a rendőrségen is be-
jelenti az esetet, ám mivel ez nem 
történt meg, ígéretet tett arra, hogy 
a vízügy hivatalosan is tájékoztat-
ja a hatóságot az ügyről. A szóvivő 
szerint egyébként áramütés vagy 
karbidos szennyezés is okozhat-
ta a halak pusztulását, ugyanak-
kor nem zárta ki azt sem, hogy a 
hídépítésnél cement kerülhetett a 
vízbe, és az eredményezte a pusz-
tulást, ám ismételten hangsúlyoz-
ta, hogy a vízminták laboratóriumi 
eredményei nem mutattak ki sem-
milyen rendellenességet a folyóban.

Bűnvádi eljárást kezdeményeznek

A laboreredményeket megkap-
ta a Hargita Megyei Környezetőr-

ség is. Az elsődleges eredmények 
nem igazoltak szennyezést, és a 
környezetőrség a desági híd új-
jáépítése esetében is rendben 
találta a munkálatok előzetes kör-
nyezetvédelmi engedélyeztetésé-
re vonatkozó előírások betartását 
– tájékoztatott Balla Izabella, a 
hatóság vezetője. Elmondta, egy-
előre nem alkalmazhatnak szank-
ciókat senki ellen, de még várják 
az öt nap alatt elkészülő, bioló-
giailag lebomló szerves anyagok-
ra vonatkozó vízügyi vizsgálatok 
eredményeit, amelyek esetleg iga-
zolhatják a szennyezést. Közölte 
azt is, hogy függetlenül a labor-
eredménytől a környezetőrség 
ismeretlen tettes ellen bűnvádi el-
járás megindítását kezdeményezi 
az ügyészségen.

Fokozottan védett halak pusztultak el

Mintegy tíz kilométer hosszan 
pusztultak el halak a Nagy-Kükül-
lő Deság és Fenyéd közötti szaka-
szán hétfőn és kedden. A horgászok 
akkor elmondták, feltételezésük 
szerint a Deságra vezető híd újjá-
építésének helyszínén történhetett 
folyószennyezés: cement került a 
vízbe. A folyónak ezen a részén 10–
15 halfajta él, közülük legalább hat 
– a botos kölönte, Petényi-márna, 
kárpáti ingola, pénzes pér, vágócsík 
és a fenékjáró küllő – fokozottan 
védett. Halpusztulás esetén eze-
ket még tenyésztésekből sem lehet 
visszatelepíteni, mert ezeket a fajo-
kat nem tenyésztik.
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