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Nem történt környezetrombolás 
a Révi-szorosban végzett me-
dertakarítás során – derül ki a 
vizsgálóbizottság jelentéséből, de 
a testület a jövőben engedélyez-
tetéshez köti az ilyen munkála-
tokat. Pásztor Sándor, a Körösök 
Vízügyi Igazgatóság vezetője a 
Krónikának elmondta: ez eset-
ben árvíz esetén a felelősséget is 
vállalniuk kell.
» PAP MELINDA

C áfolta, hogy környezetrombolás 
történt volna a Révi-szorosban 
a Sebes-Körös medertakarítá-

si munkálatai során Pásztor Sándor, 
a Körösök Vízügyi Igazgatóságának 
vezetője. Az igazgató a Krónikának 
elmondta, hogy még augusztus fo-
lyamán kereste meg őket a révi ön-
kormányzat azzal a panasszal, hogy 
a Sebes-Körösnek teljesen el van tor-
laszolva a medre. Az igazgatóságot 
– mint arról beszámoltunk – Bihar 
megye egyik legfontosabb és legláto-
gatottabb természetvédelmi területé-
nek a tönkretételével vádolta meg egy 
zöld szervezet. A természetvédelmi 
terület felügyeletét korábban ellátó 
Védett Területekért és Fenntartható 
Fejlesztésért Központ (CAPDD) szerint 
a vízügy a megye egyetlen ökoturisz-
tikai célpontját károsító beruházást 
végzett a Sebes-Körösnek a szorost 
végigszelő szakaszán, és a munkálat 
alatt órási pusztítást hajtott végre.

„Ez egy szabályos munkálat”
Pásztor Sándor lapunknak hangsú-
lyozta: a szóban forgó terület nincs a 
szorosban, hanem annak a Rév felőli 
bejáratánál, a híd előtt található. Az 
igazgatóság – melynek fennhatósága 
alá a Bihar megyei álló- és folyóvizek 
tartoznak –, a községvezetés pana-
szára reagálva vette kézbe az ügyet, 
ugyanis a mederben felhalmozódott 
egy csomó kavics, sóder, ágak, mely 
eltorlaszolta a közepét, így csak a két 
oldalán folyt a víz. Köttetett egy szer-
ződés az önkormányzattal, hogy a 
vízügy ad egy nehézgépet, melynek 
segítségével kitakarítják a medret, a 
község pedig állja az üzemanyagot és 
vállalja az őrzését, és szeptemberben 
elkezdődött a munkálat.

„Ez egy szabályos medertakarítási 
munkálat, ami a vízügynek kötelessé-
ge. Abból állt, hogy egy buldózer be 
lett rakva a mederbe, és a Sebes-Kö-
rös közepén felhalmozódott horda-
lékanyagot kitolta a meder szélére, 
hogy tudjon folyni a víz” – részletezte 
Pásztor Sándor. A munkálatra amiatt 
is szükség volt, mivel árvízkor a sod-
róvonal épp a vasúti töltésnek ütköz-
tette volna a víztömeget, tette hozzá. 
Az igazgató szerint a beavatkozás 
nem érintette a partot, a gép annyi 
helyet „csinált magának”, hogy bejut-
hasson a mederbe, de nem vágtak ki 
fákat, nem rombolták a környezetet. 
Pásztor szerint a vízügy több száz ha-
sonló rutinmunkálatot végez, hiszen 
ez a feladatuk.

A jövőben kell az engedély
Arról, hogy nem történt környezet-
rombolás, az illetékes vizsgálóbizott-

ság is meggyőződött, hangsúlyozta 
lapunknak Pásztor Sándor, aki sze-
rint az ellenőrzést maguk kérték, 
hogy tisztázzák a helyzetet – a ci-
vilek ezzel szemben azt állítják, ők 
értesítették az illetékes hatóságokat 
a szerintük illegális munkálatról. Az 
erdészeti hivatal, környezetvédelmi 
felügyelőség, illetve őrség, valamint a 
vízügy felügyelői múlt héten közösen 
mentek ki a helyszínre, láttamozták a 
munkálatokat és a jegyzőkönyv sze-
rint nem találtak rendellenességet.

A jegyzőkönyvből ellenben az is 
kiderül, hogy a munkálatról nem ér-
tesítették a természetvédelmi terület 
felügyelőjét és a természetvédelmi 
ügynökséget. A vizsgálóbizottság 
megjegyzi: a jövőben tilos ezek en-
gedélye nélkül bármiféle munkálatot 
végezni a természetvédelmi területen.

A Körösök Vízügyi Igazgatóság veze-
tője ellenben azt állítja, hogy a vízügy-
nek csak a befektetési munkálatokhoz 
kell engedélyt kérnie, ez pedig karban-
tartási munkálat volt. „Nem építet-
tünk semmit, csak megszabadítottuk 
a medret a törmeléktől” – vázolta a 
különbséget Pásztor, aki szerint az in-
nen kitolt természetes anyag a meder 
szélén maradt egyfajta „vályút képez-
ve”, hogy jobban folyjon a víz. Szerinte 
engedélyezési procedúrára akkor lett 
volna szükség, ha töltést építettek vol-
na, idegen elemet „hoztak volna be” 
a helyszínre. Az igazgató szerint van 
még egy hasonló helyzetük, Topán-
falva közelében kell karbantartást vé-
gezniük egy védett terület közelében. 
A mostani helyzetből „tanulva” meg-
állnak a védett terület előtt a munkála-
tokkal, mondta Pásztor, aki szerint így 

árvíz esetén majd a környezetvédelmi 
hatóságoknak kell vállalni a felelőssé-
get az esetleges károkért.

Bosszúból tették?
A Körösök Vízügyi Igazgatóság vezető-
je szerint a „hercehurcát” elindító ci-
vilek felháborodása „egy korábbi sér-
tődésnek” is betudható. Mint mesélte, 
a védett terület felügyeletét korábban 
a munkálatot kifogásoló Védett Terü-
letekért és Fenntartható Fejlesztésért 
Központ (CAPDD) látta el, ezt azonban 
tavaly elvette tőle az állam. „Gondo-
lom, most próbálják kihasználni a 
helyzetet, hogy bebizonyítsák: ha nem 
náluk van, akkor ez történik” – jelen-
tette ki Pásztor Sándor.

A vízügyi igazgató azt a vádat is 
cáfolta, hogy a munkálat helyszínén 
védett fajhoz tartozó halak pusztul-

tak volna ki. Mint mondta, a váddal 
két héttel a munkálat után álltak elő 
a civilek, így már csak az időbeli el-
tolódás miatt sem lehet valós. „Én 30 
éve vezetem a vízügyet: először is, a 
hal nem várja meg, hogy a buldózer 
átmenjen rajta. Másodszor nem lehet, 
hogy két hétre rá találtak döglött ha-
lakat, mert akkora ott a sodrás, hogy 
ha lettek volna, elvitte volna a víz” 
– mondta a Krónikának Pásztor, aki 
szerint a kérdés egyszerű: egy önkor-
mányzatnak gondja adódott, és a víz-
ügy megpróbálta orvosolni.

A festői szépségű, több mint három 
kilométer hosszú Révi-szoros a Se-
bes-Körös völgyének természeti kin-
csekben leggazdagabb része. A szur-
dokvölgyet körülzáró 350 hektáros 
erdő természetvédelmi terület, ahol 
több mint 756 féle védett növény él.
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Elvégeztetett. A buldózer nyoma a Sebes-Körös Révi-szoros előtti szakaszán 

VEZÉRCIKK

Kölcsönös
bizalmatlanság

Függetlenül attól, hogy kormánybuktatás zajlik-e 
éppen, vagy sem, egymás torkának esnek-e a nagy-
közönség számára aligha érthető érdekek mentén 
a különböző pártok, irdatlan zűrzavar, fejetlenség 
uralkodik Romániában szinte minden területen. 
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a pandémia 
kezdete óta káosz tapasztalható a járványügyi in-
tézkedések terén, ami most, a negyedik hullámban 
talán még érzékelhetőbb, mint korábban. Naponta 
módosulnak a rendelkezések, a meglévő, épp aktu-
ális szabályozások nem eléggé világosak, a hatósá-
goknak pedig kusza, ellentmondásos és homályos 
a járványról, az oltásokról, a veszélyekről és a biz-
tonságról szóló kommunikációja. És míg a politikai 
porondokon bizalmatlansági indítványokról, ilyen-
olyan kormánykoalíciókról, hatalmi harcokról van 
szó, addig az egyszerű választópolgár a szenvedő 
alanya mindannak, ami felső szinteken eldől. Az, 
hogy meglehetősen sűrűn cserélődnek a kormá-
nyok – bár paradoxnak hangzik –, az állandósulni 
látszó instabilitás érzését kelti és tartja fenn.

Mindeközben a hatóságok nem veszik tudomá-
sul, hogy az emberek nem adnak hitelt az intézke-
déseiknek, hogy ebben az országban a felmérések 
szerint évtizedek óta nem bízik a „nép” abban, ami 
fentről jövő döntés, rendelkezés. Egy friss közvé-
lemény-kutatás eredményei azt mutatják, ebben 
az évben is nagymértékben nőtt az elégedetlenek 
tábora: már a lakosság csaknem 80 százaléka 
gondolja azt, hogy rossz irányba tart Románia. És 
ahogy a hatóságok kommunikációjából kiviláglik, 
bizony ők is kétkedően, gyanakvóan viszonyulnak 
a polgárokhoz, így kölcsönös a bizalmatlanság. 
Aminek sajnos pozitív hozadéka nem lehet, csak 
szomorú eredménye, pláne a pandémia (és ráadá-
sul kormányválság) sújtotta időszakban, amikor az 
egyszerű ember azt sem tudja, mihez igazodjon a 
mindennapokban. A mindennapi életünkben ál-
landó az esetlegesség és bizonytalanság. Hogy 
csak néhány példát említsünk: nem tudni, milyen 
gyakran és miként tesztelik az iskolásokat, az sem 
derül ki egyértelműen, hogy a magas fertőzöttségű 
településeken végül is kell-e köztéren maszkot vi-
selni. De persze azt se tudni, voltaképpen ki-kik a 
felelősek azért, hogy ebben az országban rövid idő 
alatt a sokadik – ezúttal a konstancai – kórháztűz 
követelt halálos áldozatokat, és hogy melyik pilla-
natban történhet újból tragédia az egészségügyi 
intézményekben emberi mulasztás, szabályok be 
nem tartása miatt. 

Az államelnök azt mondta, a koronavírus-világjár-
vány miatti nyomás alatt az egészségügyi rendszer 
évtizedek óta fennálló hiányosságai és hibái min-
den eddiginél drámaibb módon kerültek előtérbe. 
És akkor újból, sokadszorra elsütötte azt a rend-
kívül kiüresedett, tartalmatlan szlogent, miszerint 
„minél gyorsabban végre kell hajtani a rendszer 
mélyreható reformját”. Hogy a rendszer és a romá-
niai viszonyok „mélyreható reformjához” mi min-
denre lenne szükség, abba szédületes belegondol-
ni. Egyvalami bizonyos: a soron következő regnáló 
hatalmaknak gőzerővel azon kellene dolgozniuk, 
hogy bár részben a stabilitás benyomását keltsék, 
és jottányit helyreállítsák a bizalmat a hatóságok és 
a „nép” között.
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Nagyobbá vált a csíkszeredai Kis herceg óvoda
A magyar állam támogatásával megnagyobbított és 
felújított óvodát avattak Csíkszeredában tegnap, a peda-
gógusok világnapján. A csíkszeredai Kis herceg hosszú 
programos óvoda épületére 555 négyzetméter hasznos 
felületű új szintet építettek, így az épület 250 gyermek 
ellátására vált alkalmassá. A bővítés és felújítás 155 millió 
forintba került. Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvoda-
fejlesztési Program koordinálásáért is felelős miniszteri 
biztos az avatóünnepségen kijelentette: az óvodafejleszté-
si program a gazdaságfejlesztési program mellett Trianon 
óta a legnagyobb méretű rendszerszintű nemzetpolitikai 
beavatkozás a Kárpát-medencében.

A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG SZERINT NEM TÖRTÉNT KÖRNYEZETROMBOLÁS A RÉVI-SZOROSBAN

Mégis kellett volna engedély?




