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Egy állami bányavállalat be-
zárt tárnáiból bányavíz ömlött 
a Lápos folyóba Máramaros 
megyében, majd innen a Szamo-
son keresztül Magyarországra is 
eljutott a nehézfémszennyezés. 
Halpusztulást nem észleltek, a 
szennyezésért felelős társaságot 
a folyószakasz helyreállítására 
kötelezték, és megbírságolják.
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A nehézfémeket tartalmazó bá-
nyavízzel szennyezett part- és 
folyószakasz megtisztítására, a 

szennyezés megszüntetésére kötelez-
ték a román vízügyi hatóságok a Má-
ramaros megyei folyószennyezésért 
felelős társaságot. Minderről csütör-
tökön délután tájékoztatta a Krónikát 
a kolozsvári központú Szamos–Tisza 
Vízügyi Igazgatóság az észak-erdélyi 
megyében történt jelentős, határon át-
nyúló nehézfémszennyezés kapcsán. 
Szerdán egy állami színesfémbánya 
bezárt tárnáiból ömlött bányavíz a 
Láposbánya-patakba, majd a Lápos 
folyóba Máramaros megyében, innen 
pedig a nehézfémszennyezés a Szamo-
son keresztül Magyarországra jutott.

Kimosta az ár a bányavizet
A vízügyi igazgatóság Máramaros 
megyei kirendeltségénél lapunkat 
arról tájékoztatták, hogy a szerdán 
lehullt számottevő csapadék követ-
keztében megáradtak a patakok és a 
folyóvizek. Ennek nyomán a Nagybá-
nya közeli Miszbánya térségében el-
árasztották a Câmpurele bánya bezárt 
tárnáit, emiatt jelentős mennyiségű 
tisztítatlan bányavíz ömlött Láposbá-
nya-patakba, majd a Láposba. A folyó 
Nagybánya alatt ömlik a Szamosba, 
amely ugyancsak szennyeződött a 
nehézfémeket tartalmazó bányavíz-
zel, amely aztán Magyarországig is 
elúszott. A bányavíz a kiömlés első 
óráiban másodpercenként 1,5-1,6 köb-
méteres hozammal folyt a patakba, és 
vöröses színű üledéket sodort magá-
val. Még csütörtökön is folyt a víz a 
bányából, de már csak másodpercen-
kénti 0,3-0,4 köbméteres hozammal, 

és már jóval tisztább, mint a kezdeti 
órákban volt.

A magyarországi Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság (OKF) már tegnap 
délben arról tájékoztatta az MTI-t: 
a Szamosból Csengernél csütörtök 
hajnali 2 órakor vett mintákban az 
oldott cink, réz, alumínium és vas 
koncentrációja határérték feletti volt. 
A közlemény szerint a Szamost érintő 
vízszennyezés monitorozásáért a ka-
tasztrófavédelem helyszíni mérése-
ket és akkreditált laboratóriumi vizs-
gálatokat hajt végre. A Szamos–Tisza 
Vízügyi Igazgatóság ezt követően 
közölte lapunkkal, hogy a vízmintán 
végzett laboratóriumi vizsgálatok 
kimutatták: a tisztítatlan bányavíz-
zel szennyezett folyóvízben több ne-
hézfém – vas, mangán, réz és cink – 
esetében a koncentráció meghaladja 
a normális értékeket. Az intézmény 
szakemberei szerda óta vannak ri-
adókészültségben, és a balesetről 
tájékoztatták a magyar felet is. A ro-
mán vízügyi szakemberek a Szamos 
szatmárnémeti szakaszán vett minta 
alapján vizsgálták a víz minőségét. 
Halpusztulást nem észleltek az érin-
tett folyószakaszokon.

Állandó kockázatot jelentenek
a nem ökologizált tárnák
Megtudtuk, a „szennyező fi zet” elve 
alapján az Explo Mining COAL Kft . 
fogja állni a járulékos költségeket, 
a hatályos törvényeknek megfelelő-
en. „A helyszíni ellenőrzés nyomán 
kiállított jegyzőkönyvben munka-
társaink három kötelező és azonnali 
intézkedés megtételére kötelezték a 
szennyezőt. Mindent meg kell tennie 
a szennyezés elhárítása és csökken-

tése érdekében, sürgősen meg kell 
tisztítania és fertőtlenítenie a Lápos 
folyó medrét és partját, ugyanakkor 
monitorozni köteles a folyóvizekbe 
ömlő bányavíz minőségét” – szerepel 
a Szamos–Tisza Vízügyi Igazgatóság 
jelentésében. Hozzátették, a vízügyi 
ellenőrzés eredményének összesítése 
után fogja közölni az érintett társa-
sággal a szennyezés miatt kiszabott 
büntetést. A vízügyi igazgatóság azt 
is közölte: a bezárt bányák és a med-
dőhányók állandó vízügyi kockázatot 
jelentenek a térségben, és a hatóság 
folyamatosan fi gyelmezteti az illeté-
keseket a veszélyekre. Egyébként a 
Câmpurele bánya a Conversmin Rt. 
állami vállalathoz tartozik, amelynek 
kizárólagos részvényese a bukaresti 
gazdasági minisztérium. Ez a társa-
ság felel azoknak a romániai bányák-
nak a bezárásáért és környezetbaráttá 
tételéért, ahol felfüggesztették vagy 
megszüntették a kitermelést.

Pásztor Sándor, Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter vízügyi 
tanácsadója az MTI-nek úgy nyilat-
kozott: a Lápos folyóból vett vízmin-
tákban a mangán, a réz és a cink ér-
téke 2-3-4-szerese volt a megengedett 
küszöbértéknek, a vasé pedig ennél 
sokkal magasabb. Pásztor szerencsés 
körülménynek tekintette, hogy árhul-
lám vonul le a Szamoson, melynek 
vízhozama meghaladja a 200 köb-
métert másodpercenként, ezért a bá-
nyavíz hamar feloldódik. Hozzátette: 
ilyen esetekben a bányát nem lehet 
eldugaszolni, hogy megakadályozzák 
a kiömlést, a karbantartónak olyan 
munkálatokat kellett volna elvégez-
nie, amelyek felfogják, leülepítik a 
kiömlő vizet.
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Lófej
és helységnévtábla

Bizonyára sokan emlékeznek a Keresztapa című fi lm ikoni-
kus jelenetére. Arra, amelyben a producer, aki a Corleone 
család unszolása ellenére sem hajlandó főszerepet adni 
fi lmjében a família által protezsált színésznek, egy reggel 
kedvenc, több százezer dollárt élő versenylovának fejét talál-
ja az ágyában, fi nom utalásképpen arra, hogy a maffi  ózók a 
durvább lépésektől sem riadnak vissza, ha nem enged ne-
kik. Valamiért ez az epizód jutott eszembe, amikor a kormány 
vezető erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kolozs megyei 
szervezetének vezetői hisztériarohamot kaptak, és a döntés 
megváltoztatását követelték a pártvezetéstől, miután a koalí-
ciós tárgyalásokon eldőlt, hogy a megye kormánymegbízotti 
tisztségét az RMDSZ kapja. A megyei önkormányzat elnöke, 
Alin Tişe egyenesen a pártból való kilépéssel fenyegetőzött, 
de Emil Boc kolozsvári polgármester is a prefektusi tisztség 
átadása ellen ágált. Majd nem sokkal ezt követően valakik 
fekete festékkel lefújták a Kolozsvár határában álló hely-
ségnévtáblák egyikén a magyar feliratot. Pár napra rá a PNL 
elnökségi üléséről kiszivárgott hírek szerint a Kolozs megyei 
liberálisok ismét csak győzködni kezdték a pártvezetést, ne 
adja oda az RMDSZ-nek a prefektusi tisztséget. „Érvként” pe-
dig azt hozták fel, hogyha a megye prefektusa magyar lesz, az 
felkorbácsolhatja a magyarellenes nacionalista indulatokat a 
megyében. Vagyis – szerintük – az etnikai béke érdekében 
javasolták, hogy a tisztség maradjon román kézben.

Azonban Boc és társai érveléséből mintha nem az amiat-
ti őszinte aggodalom csengene ki, hogy szélsőséges romá-
nok magyarellenes cselekedetekre ragadtathatják magukat, 
ha magyar ember költözik be a prefektus irodájába. Hanem 
amolyan vészjósló fenyegetésnek hangzik. Mintha burkoltan 
arra utaltak volna: amennyiben a koalíciós vezetők nem gon-
dolják meg magukat, akkor ők hathatnak majd oda, hogy – 
ha magától nem történne meg – még a táblamázolásnál is 
radikálisabb formában nyilvánuljanak meg a magyar ellenes 
érzelmek. Az persze érthető, hogy a Kolozs megyei liberális 
illetékesek bosszankodnak, amiért ki kell engedniük a ke-
zükből az eddig általuk birtokolt tisztséget a koalíciós part-
ner kedvéért. Csakhogy ez ellen lett volna egy orvosság: 
jobban kellett volna kormányozni egyedüli kormánypártként 
a december eleji parlamenti választások előtt, és akkor a 
párt nem jutott volna oda, hogy a választáson csupán má-
sodik helyen végezve két alakulatot – az USR–PLUS-t és az 
RMDSZ-t – is be kelljen vonnia a következő, koalíciós kor-
mányba. A megyei kormánymegbízottak kinevezése pedig 
nem attól függ, melyik párt milyen eredményt ért el az adott 
megyében, hanem attól, hogyan sikerült megállapodni a ko-
alíciós tárgyalások során.

Mindazonáltal alapos a gyanú, hogy a Kolozs megyei libe-
rálisok acsargásának hátterében nem csupán ez áll. Hanem 
egyszerűen az, hogy nem bírják elfogadni, miszerint Kolozs 
megye élén magyar prefektus álljon. Elvégre mégiscsak ar-
ról a megyéről van szó, amelynek székhelyén hosszú évekig 
tombolt a legprimitívebb magyarellenes sovinizmus, amely 
még hosszú évekkel Gheorghe Funar egykori polgármester 
leváltása után is ott lappang. És a jelek szerint felszínre tör, 
amikor arról van szó, hogy a magyarok befolyásos tisztségre 
tegyenek szert, amikor velük szemben már végleg meghódí-
tottnak vélt hadállásokat kell feladni.

Ebben a kontextusban értelmezendő az etnikai konfl iktus 
kirobbanásával való zsarolás. Amelynek az RMDSZ elnöke a 
jelek szerint úgy engedne, hogy igazából nem engedne, el-
végre a Kolozs megyei prefektusi tisztségért a Bihar megyeit 
kérné cserében. Az pedig tudható, hogy a megyei RMDSZ-
szel – amúgy nem etnikai okok miatt – évek óta kutya-macs-
ka-viszonyban levő bihari liberálisok ebbe biztosan nem 
mennének bele. Elvégre ezért kellett az eredetileg kért Bihar 
helyett Kolozs megye prefektusi tisztségét odaadni a magyar 
szervezetnek.

Egyelőre tehát patthelyzet áll fenn, de egyvalami kĳ elent-
hető: ha nem is köthető közvetlenül a Kolozs megyei liberá-
lisokhoz a helységnévtábla lemázolása, a morális felelősség 
mindenképpen őket terheli. Elvégre már a magyar prefektus 
kinevezése elleni első megszólalásaik révén ők maguk vitték 
el etnikai irányba az ügyet, és ők generálták a konfl iktushely-
zetet. Az pedig pláne minősíthetetlen, hogy etnikai ellen-
tétek „belengetésével” próbálják meg zsarolni a koalíciós 
vezetőket. Mindezek nyomán igencsak kérdéses, mennyire 
lesz majd időtálló és stabil kormányzásra képes egy olyan 
koalíció, amelyben a partnerek ekkora mértékű konfl iktus-
ban állnak egymással, és ennyire képtelennek mutatkoznak 
a kompromisszumokra, a kicsinyes helyi érdekek zárójelbe 
tételére a közös kormányzás sikere érdekében.
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VEZÉRCIKKNEHÉZFÉMEK ÖMLÖTTEK A LÁPOSBA ÉS A SZAMOSBA EGY BEZÁRT MÁRAMAROSI BÁNYÁBÓL

Határon átnyúló folyószennyezés
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A máramarosi színesfémbányába beszivárgott csapadék kimosta, és a Láposba juttatta a tisztítatlan bányavizet

Nem először történik természeti katasztrófa

A mostanihoz hasonló baleset történt ugyanebben a máramarosi tér-
ségben 2003 áprilisában, amikor ugyancsak nagy mennyiségű bányavíz 
ömlött a Vörös-patakba és a Láposbánya-patakba, onnan pedig a Lápos 
és a Szamos folyókba. A rendszerváltást követően több súlyos folyószeny-
nyezés is történt Erdélyben, a Szamos vízgyűjtőjében az egyik legnagyobb 
bányabaleset 2000. március 10-én következett be, amikor nehézfémeket 
– ólom, réz, cink – tartalmazó zagy ömlött a folyóba. Ennél is nagyobb 
környezeti katasztrófának számít a tiszai cianidszennyezés 2000. január 
30-án, amelyet az okozott, hogy a nagybányai Aurul bányavállalat léte-
sítményéből 100 ezer köbméter cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz 
zúdult a Lápos folyóba, majd ezen keresztül a Szamosba és a Tiszába.




