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Nyomozás indult, miután a Ko-
lozsvárt ivóvízzel ellátó tarnicai 
víztározóba egy köbméternyi le-
járt gyógyszert dobtak ismeretle-
nek. A Szamos Vízügyi Társaság 
tarnicai vízbefogását leállíttatta 
tegnap a Kolozs megyei köz-
egészségügyi igazgatóság.

 » KRÓNIKA

L eállíttatta tegnap a Szamos 
Vízügyi Társaság tarnicai víz-
befogását a Kolozs megyei köz-

egészségügyi igazgatóság, miután is-
meretlenek több mint egy köbméternyi 
lejárt gyógyszert dobtak a Kolozsvárt 
ivóvízzel ellátó Tarnica víztározóba. 
A hatóságokat kedden riasztotta a Ko-
lozs megyei védett területekért felelős 
hegyimentő szolgálat illetékese, aki a 
vízben úszó gyógyszeres dobozokra 
lett fi gyelmes. Viorel Pleşa főfelügyelő, 
a Környezetvédelmi Őrség Kolozs me-
gyei felügyelőségének vezetője az MTI-
nek elmondta: egy és két köbméter 
közötti az a gyógyszermennyiség, amit 
sikerült összegyűjteniük a tó partjáról 
és a vízből. A főfelügyelő valószínű-
sítette, hogy a tó partján haladó me-
gyei útról egy gépkocsiból dobták ki 
a veszélyes hulladékot, amelynek egy 
része a meredek, erdős hegyoldalon 
begurulva a vízig jutott. Hozzátette: 
négyféle német gyártmányú, 2019-ben 
és 2020-ban lejárt gyógyszert találtak 
a helyszínen. A főfelügyelő szerencsés 
körülménynek nevezte, hogy az össze-
gyűjtött gyógyszerek műanyag fóliája 
sértetlen maradt, így a veszélyes hul-
ladéknak csak a csomagolása érintke-
zett a tó vizével. Hozzátette: a vízügyi 

hatóság vízmintákat vett a tóból, de 
nem észlelte nyomát a gyógyszer-
szennyezésnek. Az ügyben nyomozás 
indult. A Szamos Vízügyi Társaság a 
Meleg-Szamos víztározóiból látja el 
ivóvízzel Kolozs és Szilágy megye je-
lentős részét. A tarnicai vízbefogó ide-
iglenes lezárása után a vizet a Tarnica 
alatt fekvő meleg-szamosi víztározó-
ból biztosítja. A Környezetvédelmi Őr-

ség 2020 májusától nemcsak bírságot 
róhat ki a szemetelőkre, hanem el is 
kobozhatja azt a járművet, amellyel 
hulladékot szállítanak. Az őrség kö-
zölte, hogy 30 ezer lej bírságot rótt ki, 
és el is kobozta azt a furgont, amellyel 
a Hargita megyei Szentegyházán mint-
egy 2,5 tonna, autóbontóból származó 
hulladékot szállítottak kísérő doku-
mentumok nélkül.

KÖBMÉTERNYI GYÓGYSZERT DOBTAK A KOLOZSVÁRT IS ELLÁTÓ TARNICAI VÍZTÁROZÓBA

Veszélyes hulladék a tóban
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Elgurult a gyógyszerük. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot dobtak el 
ismeretlenek a Tarnica közelében

Pacepa,
a hasznos vezeklő

Halálhírének bejelentése után ismét fellán-
golt a vita Ion Mihai Pacepáról. Hős volt-e, 
vagy áruló? Nem egyszerű kérdés ez egy olyan 
országban, ahol a politikára, a gazdaságra, 
az igazságszolgáltatásra, a médiára, de még 
a tudományos életre is kisebb-nagyobb befo-
lyással vannak a titkosszolgálatok.

Utóbbiak pedig kivétel nélkül az egykori 
kommunista titkosrendőrségben, a Szekuritá-
téban gyökereznek. Románia közelmúltjának, 
főleg az 1989-es rendszerváltás, illetve az azt 
követő „demokratizálódás” éveinek vizsgá-
latakor nem lehet megkerülni azt a lényegi 
kérdést, hogy a forradalmat kihasználva ha-
talomra került, emberi arcot öltő kommunis-
ták kiegyezése a Szekuritátéval tisztek, ügy-
nökök, fi zetett besúgók százezreinek adott 
büntetlenséget, s egyben belépőt az új lehe-
tőségek világába. Abba a világba, ahol az egy-
fajta terrorszervezetként működő Szekuritáté 
alapjaira, alkalmazottaira épülő új hírszerző 
szolgálat birtokolhatja a szekus archívumot, 
kicsemegézve abból mindazt, amivel élni, s 
visszaélni lehet.

Így vált az 1990-es években Románia a zsa-
rolható politikusok, bírák, ügyészek, egyete-
mi oktatók és újságírók országává. Ebben a 
közegben könnyen árulóvá lehetett minősít-
tetni bárkit, aki a Szekuritátéval, később pe-
dig annak utódszervezetével szembeszállt. 
Pacepa elárulta a hazáját, amikor egy idegen 
hatalom szolgálatába állt – mondták, s mond-
ják ma is azok, akik érintettségük okán, vagy 
egyszerűen hiányos tájékozottságuk miatt a 
szekusokat hazafi aknak láttatják, az amerikai 
fi lmekből jól ismert, bátor CIA-ügynökökkel 
azonosítják. Bagatell, hogy a Szekuritáté te-
vékenysége, tulajdonképpeni léte a kommu-
nista diktatúra érinthetetlenségét volt hivatott 
őrizni a lehető legbrutálisabb, alattomosabb 
módszerekkel.

Ezt az elnyomó szervezetet szolgálta előbb 
hithű kommunistaként, aztán magas rangú 
vezetőként Pacepa. Tette mindezt huszonhét 
éven keresztül. A hősök általában nem ilyen 
múlttal indulnak. Bárki leróhat bűneiből egy 
kellő időben megtett lépéssel, de hőssé ava-
tása sosem lesz igazán hiteles. Azzal, hogy 
1978-ban úgy döntött, hátat fordít a Szeku-
ritáténak, a román kommunista hatalomnak, 
mi több, Ceaușescu megdöntését fogja segí-
teni amerikai zászló alatt, Pacepa vezekelt 
a vétkeiért. Nem lett hős, szeretetre méltó 
sem. De csak azokat árulta el, akik felhatal-
mazás nélkül dolgoztak egy ország megnyo-
morításán.

Ma még abban sem lehetünk biztosak, me-
lyek voltak a Pacepát menekülésre sarkalló 
igazi indokok. Ugyanakkor meglepő távozásá-
val, a román kommunista hatalom züllött két-
színűségét leleplezni hivatott Vörös Horizon-
tok megírásával egy pokolra kívánt diktatúra 
meggyengítésében vállalt szerepet. Pacepa 
pálfordulását senki nem követte a Szekuritáté 
berkeiben. Akkor sok szekus elszalasztotta a 
felszabadulás esélyét. Nem lettek volna hő-
sök, sem árulók. Csak hasznos vezeklők. 
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V lad Voiculescu egészségügyi mi-
niszter felszólította a Temes Me-

gyei Közegészségügyi Hatóság (DSP) 
ellenőrző testületét, indítson vizs-
gálatot Temesváron, ahol kedd este 
hetven személyt kellett kimenekíteni 
egy panelházból, miután kártevőir-
tást végeztek a földszinten található 
cukrászdában.

A lakók csak tegnap reggel térhet-
tek vissza otthonaikba, ekkor már a 
mérések nem mutattak ki mérgező 
anyagokat. A Temes Megyei Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség (ISU) tájé-
koztatása szerint szakembereik reggel 
6 órakor újra méréseket végeztek a 
panelház földszintjén található cuk-

rászdában, és a levegőben már nem 
találtak mérgező anyagokat. Ennek 
nyomán a lakók 7 órától kezdődően 
hazatérhettek.

Kedd este az 112-es egységes sür-
gősségi számon jelentették be, hogy 
a földszinten végzett kártevőirtás 
után szúrós szag terjed egy tízeme-
letes panelházban a Sági úton, ér-
ződik a lakásokban is. Az ISU több 
egységgel és mentőautókkal sietett a 
helyszínre, majd elrendelték a lakók 
kimenekítését. Összesen 58 felnőttet 
és 12 gyereket evakuáltak. A hivata-
los tájékoztatás szerint senki sem 
szorult egészségügyi ellátásra. A ha-
tósági vizsgálatok nyomán veszélyes 
anyagokat találtak a cukrászdában, 
ahol a rovarirtást végezték. A lakók 

nem éjszakázhattak otthonukban, 
három kisbusszal szállították őket 
más, a hatóságok által azonosított 
szálláshelyekre. „Senki nem akarja, 
hogy megismétlődjön a 2019 novem-
berében a Mioriței utcában történt 
tragédia” – posztolta kedden Face-
book-oldalán Dominic Fritz, a Bé-
ga-parti város éppen Bukarestben 
tartózkodó polgármestere.

Mint ismeretes, 2019 novemberében 
három személy életét vesztette, tízen 
pedig kórházba kerültek, miután a 
tömbházukban kártevőirtás zajlott. 
Abban az időszakban hasonló okok 
miatt több panelház lakóit is evakuál-
ták, hogy elkerüljenek egy újabb tragé-
diát. A kártevőirtást végző cég vezető-
jét 2020 májusában ítélték el.

Temesvári evakuálás kártevőirtás miatt

Továbbra is börtönben marad a ter-
rorizmus miatt elítélt Beke István, 

miután a Konstanca megyei törvény-
szék kedden jogerősen elutasította 
a háromszéki férfi  újabb szabadon 
bocsátási kérelmét. A másodfokú 
ítélet kivonatát a bíróságok portálján 
tették közzé. Február elsején hasonló 
jogerős határozat született a Brassó 
megyei törvényszéken a terrorizmus 

miatt elítélt másik székelyföldi férfi , 
Szőcs Zoltán ügyében is. Beke István 
feltételes szabadlábra helyezésének 
perét azért tárgyalták Konstanca 
megyében, mert a férfi  korábban ko-
ronavírussal fertőződött meg, és át-
szállították a feketehalmi börtönből a 
Konstanca megyei Poarta Alba börtön 
kórházába. Beke István második sza-
badon bocsátási kérelmét a medgidiai 

bíróság utasította el első fokon. A bí-
róság akkor arról is döntött, hogy leg-
közelebb május 25-én kérvényezheti 
a feltételes szabadlábra helyezését. 
A két háromszéki férfi  arra hivatkozva 
kérte immár kétszer a feltételes szaba-
don bocsátást, hogy a büntetés egy ré-
szét letöltötték, és a börtönben jó volt 
a magaviseletük. Az első fokon eljáró 
bíróság Szőcs Zoltánt szabadlábra he-

lyezte volna, ám Beke István kérését 
elutasította. A fellebbezések nyomán 
azonban a jogerős ítélet mindkettejük 
számára kedvezőtlen volt.

Mint ismeretes, Beke Istvánt és 
Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 
5-5 év letöltendő börtönbüntetésre a 
bukaresti legfelsőbb bíróság terrorista 
cselekmények, illetve ezekre való fel-
bujtás miatt. (Krónika)

Továbbra sem szabadulhat a terrorizmusért elítélt Beke István

 » A Konstanca 
megyei törvény-
szék jogerősen 
elutasította Beke 
István újabb sza-
badon bocsátási 
kérelmét.




