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Tilosban horgásznak
Illegálisan tizedelik a Nagy-Küküllő halállományát Székelyudvarhelyen
• A halállomány ritkulásá-
nak ellensúlyozása érdeké-
ben bevezetett tiltás elle-
nére többen kertjeikből, 
mások a partra sétálva 
horgásznak Székelyudvar-
helyen a Nagy-Küküllőn, 
a folyón átívelő vasúti híd 
és a városi strand közötti 
szakaszon.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

N em elég, hogy szennyvizek, gátak 
és a zeteváraljai víztározónál 
működő áramfejlesztő miatti 

folyamatos vízszintingadozás is akadá-
lyozza a halak szaporodását és fejlődését 
a Nagy-Küküllőben, többen még az ál-
lomány megmaradása érdekében hozott 
horgászati tilalmat sem tartják be Szé-
kelyudvarhelyen a vasúti híd és a városi 
strand között – hívta fel a fi gyelmünket a 
problémára Magyari Lajos, az UTCA civil 
szervezet elnöke. Mint mondta, termé-
szetvédőkként nem ritka, hogy ellenőrzik 
a folyómedret, és azt tapasztalták, hogy 
a parton lakók közül egyesek a kertjeik-
ből igyekeznek halat fogni, mások pedig 
a vízhez sétálva horgásznak. Szerinte 
10–15 emberről van szó, akik rendszere-
sen semmibe veszik a tiltást. A probléma 
megfékezése és a tettesek számonkérése 
érdekében több személyt is sikerült videó-
ra venniük az utóbbi időben, így most már 
valamivel óvatosabbak a horgászok, de 
sebtében otthagyott felszereléseiket így is 
gyakran megtalálják a parton. 

Bírságokat szabtak ki

Gothárd Ferenc Alpár, a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egyesület halő-

re is megerősítette lapunknak a problé-
mát, mondván, hogy már több személyt 
is fi gyelmeztettek szóban, de azok mégis 
visszatértek horgászni a tiltott szakaszra. 
Rámutatott, látva, hogy a szóbeli inté-
sek nem hatásosak, a rendőrséghez for-
dultak segítségért. A bizonyítékgyűjtés 
érdekében kamerákat helyzetek ki a fo-
lyóparton, valamint maguk is igyekeztek 
felvételeket készíteni az elkövetőkről. Az 
eredmény nem maradt el, ugyanis a helyi 
és az állami rendőröknek köszönhetően 
eddig három személyt sikerült kérdőre 
vonniuk. Egyikük írásos fi gyelmeztetést, 
a többiek pénzbírságot kaptak a horgá-
szati törvényeknek megfelelően. A halőr 
közölte, két személy ügyében jelenleg is 
folyik a nyomozás. „A legmegdöbben-
tőbb és legfelháborítóbb talán az, hogy 
személyes ismerősöm is van az elkövetők 
között, akit én magam is többször meg-
kértem, hogy fejezze be az illegális tevé-

kenységet, mégsem hallgatott rám” – fo-
galmazott Gothárd Ferenc Alpár. 

Lapunkon keresztül arra is felhívja a fi -
gyelmet, hogy a törvények szerint a gátak 
alsó részétől számítva egy 500 méteres 
szakaszon mindenhol tilos a horgászat.

Miért tiltják?

Az őshonos halfajok – például domoly-
kó és paduc – zavartalan szaporodása 
és fejlődése érdekében vezettek be hor-
gászati tilalmat az említett szakaszon, 
hiszen máshol egyre csak ritkul az ál-
lomány – közölte a szakember. Hangsú-
lyozta, erre a szennyezések és a túlhor-
gászás miatt volt szükség. E fajok ritkuló 
egyedeit ugyanis nem tudják telepítés-
sel pótolni, hiszen gazdasági okokból 
még más országokban is kevés az olyan 
vállalkozó, aki a szaporításukkal fog-
lalkozna. „Ezek a halak itt természetes 

körülmények között szaporodhatnak, és 
idővel a folyó többi szakaszát is benépe-
sítik” – magyarázta az alapgondolatot.

Pénzre váltott halak

Nem lennének ekkorák a gondok, ha a 
folyó más szakaszain saját felhasználás-
ra fognák a halakat az emberek, 
de ez sok esetben nem így van 
– osztotta meg tapasztalatait 
Gothárd. Nagyon sokan ugyan-
is megrendelésre horgásznak, 
és eladják a kifogott egyedeket, 
ami engedélyek nélkül szintén 
illegális. „Volt olyan eset, hogy 
egy szakaszon öt év után feloldot-
tuk a tilalmat és egyes horgászok három 
hónap alatt kifogták az állomány nagy 
részét. Éjszaka sem álltak le, volt, aki ott 
is aludt, hogy minél több halat zsákmá-
nyolhasson” – emlékezett vissza a halőr.

A Nagy-Küküllő érintett szakaszán 
tilos az őshonos halfajok horgászata

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

B A L O G H  L E V E N T E

M arkó Attila korábban a restitúciós 
bizottság tagja volt. Az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) há-
rom, a 2008 és 2009 közötti időszakban 

született, 84 millió eurós kárt okozó tör-
vénytelen kárpótlási döntés miatt emelt 
vádat, az ügyben érintett volt az Országos 
Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság köz-
ponti restitúciós testületének két másik 
akkori tagja, Horia Georgescu, az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 
volt vezetője és Theodor Nicolescu volt 

nemzeti liberális párti (PNL) képviselő is. 
Georgescut Markóhoz hasonlóan felmen-
tették, Nicolescut viszont jogerősen nyolc 
év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, 
és egy értékbecslő szakemberre is három 
év szabadságvesztést róttak ki. Rajtuk kí-
vül minden vádlottat felmentettek. 

Markót egyébként alapfokon öt év 
szabadságvesztésre ítélték, ezt sem-
misítette meg a mostani, jogerős ítélet. 
Markó esetében egy másik illegális res-
titúciós ügyben már korábban felmentő 
ítélet született, miután dokumentumok-
kal bizonyította, hogy a szóban forgó 

ülésen nem vett részt. A politikus azóta 
elhagyta az országot, ügyvédje szerint 
Budapesten él, mivel nem bízik a román 
igazságszolgáltatásban.

Markó Attila szerdán a Krónika meg-
keresésére közölte: jóleső érzéssel töl-
tötte el az ítélet. „Én még pezsgőt nem 
bontok, mert még mindig van két perem 
folyamatban. De jól esik, hogy vannak 
még az igazságot előtérbe helyező, nem 
telefonhívásra működő, józan bírák is” 
– nyilatkozta lapunknak.

A politikus Facebook-oldalán úgy 
kommentálta a döntést: igazság született. 

Felmentő ítélet Markó Attila ügyében
• Jogerősen felmentette a legfelsőbb bíróság Markó Attila volt 
RMDSZ-es képviselőt, volt kisebbségügyi államtitkárt az Orszá-
gos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) által jogtalanul 
visszaszolgáltatott ingatlanok ügyében. 
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