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Sikerült azonosítani a Nagy-
szalontán július 9-ére virradóra 
bekövetkezett tűzeset keletke-
zéséért okolható, feltételezett 
elkövetőt – közölte a hétvégén 
a Bihar megyei rend őr-fő kapi-
tányság. A 35 éves helybeli férfi  
a feltételezések szerint szándé-
kosan gyújtogatott a műanyag 
hulladékgyűjtő és -újrahaszno-
sító raktárban.

 » ROSTÁS SZABOLCS

S zándékos gyújtogatás okozta 
a nagyszalontai hulladékle-
rakónál egy héttel ezelőtt tör-

tént tűzvészt, a hatóságok szerint 
a gyanúsított egy 35 éves helybeli 
férfi , aki korábban Magyarországon 
már követett el hasonló bűncselek-
ményt. A Bihar megyei rendőr-fő-
kapitányság szombaton jelentette 
be, hogy sikerült azonosítani a haj-
dúvárosban július 9-ére virradóra 
bekövetkezett tűzeset keletkezésé-
ért okolható, feltételezett elköve-
tőt. Mint arról beszámoltunk, múlt 
péntekre virradóra a nagyszalontai 
pályaudvarral szemben található 
műanyag hulladékgyűjtő és -újra-
hasznosító raktárban csaptak fel a 
lángok, a tűz csaknem 8000 négy-
zetméteres térséget érintett. Az azó-
ta eltelt hét során a hatóságok nem 
közöltek információt arról, hogy mi 
váltotta ki az emberi sérülést nem 
okozó tűzvészt, amely során jelen-
tős környezetszennyezés és anya-
gi kár keletkezett. A Bihar megyei 
rendőr-főkapitányság szombati 
tájékoztatása szerint a nagyszalon-
tai rendőrség kriminalisztikai osz-
tályának munkatársai pénteken 
őrizetbe vettek egy 35 éves helybeli 
lakost, aki alaposan gyanúsítható a 
gyújtogatással a GranuPlast Direct 
cég telephelyén. A gyanúsított, J. 
József július 8-áról 9-ére virradó 
éjszaka, 3 óra után üzemanyagot 
használva tüzet okozott a műanyag 
hulladékgyűjtő és -újrahasznosító 
raktárban. A hajdúvárosi ügyészség 
kezdeményezte a férfi  30 napos elő-
zetes letartóztatását, amelyet a sza-

SZÁNDÉKOS GYÚJTOGATÁS TÖRTÉNT A HULLADÉKLERAKÓNÁL, LETARTÓZTATTÁK A GYANÚSÍTOTTAT

Piromániás okozta a szalontai tűzvészt

A tűz miatt mérgező, sűrű, fekete füst került a légkörbe, amely nem a 18 ezer lakosú Nagyszalonta, 
hanem Magyarország felé vette az irányt

Fadrusz János Kolozsváron álló alkotásának talapzatát a hétvégén letisztították,
a gyanúsított csütörtökön fi rkálta össze 

 » J. József 
évekkel ezelőtt 
Magyarországon 
követett el gyúj-
togatást; nem 
hivatalos infor-
mációk szerint 
2016-ban istállót 
gyújtott fel egy, 
a magyar–román 
határ közeli tele-
pülésen, emiatt 
annak idején 
beutalták a pszi-
chiátriára, majd 
kiengedték.

lontai bíróság jóváhagyott. A rend-
őrség ügyész irányításával folytatja 
a férfi  esetleges további törvényel-
lenes tevékenységének feltárását. A 
gyanúsítottnak egyébként piromán 
hajlamai lehetnek, a raktárnál el-
követett gyújtogatása ugyanis nem 
az első hasonló bűncselekménye. A 
hajdúvárosi polgármesteri hivatal 
ugyancsak szombaton közösségi ol-
dalán jelentette, hogy J. József évek-
kel ezelőtt Magyarországon követett 
el gyújtogatást; nem hivatalos infor-
mációk szerint 2016-ban istállót gyúj-
tott fel egy, a magyar–román határ 
közeli településen, emiatt annak ide-
jén beutalták a pszichiátriára, majd 
kiengedték. A nagyszalontai város-
háza közlése szerint a raktárnál tör-
tént gyújtogatás elkövetőjét a hivatal 
térfi gyelő kameráinak felvételei alap-
ján sikerült azonosítani. Egyébként a 
tűzvész idején 60 tűzoltót vezényel-
tek a helyszínre, és több órába telt, 
amíg sikerült lokalizálniuk a nagyon 
gyorsan elterjedt lángokat. A tüzet 
– amely 8000 négyzetméternyi felü-
letre terjedt ki, három csarnokot és a 
raktár udvarát érintette, ahol az 1300 

tonna műanyag hulladékot tárolták 
– csak pénteken kora délutánig tud-
ták eloltani, de még később ismét 
begyulladt a műanyag granulátum. 
A hulladéklerakóban 1300 tonna új-
rahasznosítandó műanyagot, illetve 
már felaprított, szemcsés hulladékot 
tároltak. A tűz miatt mérgező, sűrű, 
fekete füst került a légkörbe, amely 
nem a 18 ezer lakosú Nagyszalonta, 
hanem Magyarország felé, a határ 
túloldalán fekvő Geszt térségébe vet-
te az irányt. Az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság (OKF) később 
azt közölte, hogy Magyarországon 
nem észleltek mérgező anyagot a le-
vegőben a nagyszalontai hulladék-
lerakatnál keletkezett tűz után. A 
nagyszalontai polgármesteri hivatal 
az egy héttel ezelőtti incidens után 
azt közölte, hogy a GranuPlast Direct 
tulajdonosa a tűzoltóság folyamatos 
felszólításának ellenére sem tett ele-
get a szabályok betartásának, többek 
között a telephely környékén tárolta 
a feldolgozandó műanyag hulladé-
kot. A hanyagság miatt a környezet-
védelmi őrség 100 ezer lejes bírsággal 
sújtotta a céget a napokban.
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 » KRÓNIKA

Egy 41 éves szatmárnémeti férfi t 
gyanúsít a rendőrség a kolozs-

vári Mátyás-szoborcsoport múlt 
heti meggyalázásával; a hétvégén 
eltüntették a feliratot. Mint arról 
beszámoltunk, Fadrusz János alko-
tását, a kincses város egyik legfőbb 
jelképét csütörtökön rongálták meg. 
Az emlékmű talapzatára egy T be-
tűt fi rkáltak a Rex felirat elé (való-
színűleg a Tyrannosaurus rex nevű 
dinoszauruszfajra akartak utalni), 
alá pedig helytelen angol nyelvű 
szöveget mázoltak. A Kolozs megyei 
rendőr-főkapitányság pénteken be-
jelentette, még aznap este sikerült 
azonosítani az elkövetőt, egy 41 éves 

szatmárnémeti férfi t. A nyomozó ha-
tóság közleménye szerint a kolozs-
vári rendőr-főkapitányság és a helyi 
rendőrség munkatársainak össze-
vont tevékenysége nyomán sikerült 
azonosítani a feltételezett tettest. A 
férfi  ellen a büntető törvénykönyv 
hatálya alá eső rongálás alapos gya-
nújával indult bűnvádi eljárás. Oláh 
Emese alpolgármester közölte, egy 
szakemberekből álló csoport pén-
teken kezdte a Mátyás-szobor meg-
rongált talapzatának megtisztítását. 
Közösségi oldalán posztolt bejegyzé-
sében az RMDSZ-es elöljáró azt írta, 
viszonylag rövid idő alatt sikerült 
mozgósítani a szakemberekből álló 
gárdát, amely szakszerűen tisztította 
meg a műemléket. 

Eljárás indult a kolozsvári Mátyás-szobrot rongáló férfi  ellen

 » A férfi  ellen a 
büntető törvény-
könyv hatálya 
alá eső rongálás 
alapos gyanújá-
val indult bűnvá-
di eljárás.

Ismét emberre
támadt a medve

Ismét emberre támadt a medve, ez-
úttal a Hargita megyei Farkaslaka 

községhez tartozó Székelypálfalva 
térségében sebesített meg egy férfi t 
tegnap a nagyvad. Az áldozatot a 
rohammentő szolgálat helikopteré-
vel szállították a marosvásárhelyi 
kórházba. Dr. Péter Szilárd, a Har-
gita megyei mentőszolgálat igazga-
tója szerint a 29 éves férfi  mellkasi 
és hasi sérüléseket szenvedett. Az 
első információk szerint egy mezőn 
támadt rá a medve a fi atalemberre. 
Az elmúlt hónap alatt Hargita me-
gyében ez volt a negyedik, a Székely-
földön pedig a hatodik eset, amikor 
embert sebesít meg a nagyvad. A tér-
ségben mindennaposak a riasztások 
a ragadozó lakott településekre 
történő behatolása miatt, legutóbb 
ezen a hétvégén Tusnádfürdőn egy 
lakóház konyhájába tört be egy 
anyamedve a bocsaival, miközben 
a tulajdonos, egy idős nő elbariká-
dozta magát a szobájában. Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter a Krónikának jú-
nius végén adott interjúban bejelen-
tette: olyan törvénymódosítást készít 
elő, amely azonnali beavatkozást 
tesz lehetővé a medvetámadások 
esetében. A tárcavezető a július 14-
ei, szerdai kormányülést követően 
közölte, véglegesült a medvetáma-
dás esetén az azonnali beavatkozást 
lehetővé tevő sürgősségi kormány-
rendelet-tervezet, elhárítottak 
minden jogi és értelmezési akadályt, 
így a bukaresti kormány a következő 
ülésén elfogadja az erre vonatkozó 
jogszabályt. A jelenlegi szabályozás 
szerint hatvan napon belül lehet 
kilőni vagy eltávolítani a problémás 
egyedeket, és a művelet rendkívül 
sok bürokráciával jár. A környezet-
védelmi minisztérium által javasolt 
módosítás értelmében miután a 
112-es segélyhívószámon jelentik a 
medvetámadást, értesíteni kell a te-
lepülésen működő, azonnali beavat-
kozásra jogosult csapatot, amelynek 
tagja a polgármester (hiányában az 
alpolgármester), a helyi csendőrség 
egy tagja, a vadásztársaság vagy a 
vadászegyesület technikai szaksze-
mélyzete, valamint egy állatorvos. 
A tervezet lehetővé teszi, hogy a 
polgármester vagy hiányában az 
alpolgármester által vezetett csapat 
a helyszínen hozzon döntést, nem 
kell senki máshoz fordulni jóváha-
gyásért. (Krónika)




