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 » INNEN-ONNAN

Többen meghaltak, miután 
beszakadt egy út Kínábam
Hat ember holttestét találták 
meg, és további eltűntek után ku-
tatnak, miután tegnap reggel be-
szakadt egy út Északnyugat-Kíná-
ban, és egy arra közlekedő busz a 
hirtelen nyílt árokba zuhant – ol-
vasható a CGTN kínai nemzetközi 
hírcsatorna internetes oldalán. A 
Csinghaj tartományban találha-
tó, több mint kétmillió lakosú 
Hszining városban történt baleset 
okát még vizsgálják. A hatósá-
gok csaknem 1000 embert és 30 
járművet, valamint két földkotrót 
vezényeltek a helyszínre.

Engedélyezi Harry és felesége
önállósodását a brit uralkodó
Hozzájárult hétfőn a brit uralkodó 
ahhoz, hogy Harry herceg és fele-
sége, Meghan hercegné a jövőben 
önálló, a monarchiától anyagilag 
független családi életet éljen. Az 
udvar hétfő esti közleményéből 
azonban egyértelműen kiolvasha-
tó, hogy II. Erzsébet királynő nehéz 
szívvel hozta meg ezt a döntést, 
és azt szerette volna, ha Harry és 
felesége a királyi család teljes jogú 
tagja marad. A családi csúcsta-
lálkozón megállapodás született 
arról, hogy a következő, átmeneti 
időszakban „a Sussexek” Kanadá-
ban és az Egyesült Királyságban 
élnek majd – áll II. Erzsébet király-
nő közleményében. Az uralkodó „a 
Sussexek” megjelöléssel arra utal, 
hogy Harry és Meghan a Sussex 
hercege, illetve hercegnéje címet 
viseli. Feltűnő ugyanakkor, hogy a 
közleményben a királynő többször 
is egyszerűen a keresztnevükön, 
hivatalos hercegi és hercegnéi 
titulusuk nélkül említi a házas-
párt. A közlemény szerint Harry és 
Meghan bejelentésével „bonyolult 
helyzet állt elő”, amelyet a királyi 
családnak meg kell oldania. II. 
Erzsébet királynő azt kérte, hogy 
a következő napokban végleges 
döntés szülessen az ügyben.

Rabszolgatartó szektavezért
tartóztattak le Jeruzsálemben
Mintegy ötven nőt és számos 
gyermeket rabszolgasorban tartó, 
hatvanas éveiben járó szektavezért 
tartóztattak le hétfőn Jeruzsálem-
ben – jelentette a helyi média. A 
Jeruzsálem belvárosában, a buha-
rai negyedben lévő épületet ultra 
ortodox női bentlakásos iskola 
címen működtették, ahol zsúfolt és 
embertelen körülmények közepette 
éltek a nők és a gyermekek. A rabbi 
teljesen ellenőrzése alatt tartotta a 
szekta tagjait, a legkisebb ügyek-
ben is engedélyt kellett kérniük, és 
csak beleegyezésével fordulhattak 
orvoshoz súlyosabb esetekben is. 
Az általa engedélyezett mun-
kákból származó fi zetségek egy 
részét át kellett adniuk a szekta 
vezetőjének. A részben kiskorú 
nőknek többek között tűzbe kellett 
tartani kezüket, hogy „megértsék 
a pokol jelentését”, és az újonnan 
csatlakozó lányokat elszakították 
családtagjaiktól – értesült a Jediót 
Ahronót című újság honlapja, a 
Ynet. A nők ellen szexuális vétsége-
ket is elkövetett a szekta vezetője, s 
az engedetlenséget szigorúan meg-
büntette: például negyven napig 
tartó élelemmegvonással.

A BIOLÓGUSOK ŐSI MAGYAR ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL SZERETNÉK FOLYAMATOSAN KITERMELNI A HALAKAT

Kártevő kárász a Szent Anna-tóban

Algásodás. A korábbi évekkel ellentétben már a hóolvadást követően bezöldül a Szent Anna-tó

A túlzott mértékben elszaporo-
dott ezüstkárász és a zöld algák 
elterjedése miatt jelentősen 
romlott a Szent Anna-tó vízmi-
nősége. A szakemberek szerint 
egész éves munka szükséges 
ahhoz, hogy a halakat kitermel-
jék a tóból.

 » KRÓNIKA

A Szent Anna-tó fennmaradása 
érdekében szükséges lépé-
sekről és azok fi nanszírozási 

lehetőségeiről egyeztettek nemrég 
Hargita megyei elöljárók és biológu-
sok. A kutatók – nagyrészt önkéntes 
alapon folytatott – megfi gyelései 
alapján az elmúlt tíz évben a víz mi-
nősége aggasztó mértékben romlott. 
A tóban robbanásszerűen elszapo-
rodtak az algák, úgynevezett vízvirág-
zás következett be, és megváltozott 
az algák fajösszetétele is. Ez annak 
tulajdonítható, hogy a tó szervetlen 
növényi tápanyagtartalma (nitrogén 
és foszfor) jelentősen megnövekedett 
az utóbbi évtized során, amelynek 
fő forrásai az emberi anyagcsereter-
mékek (elsősorban a fürdőzéshez, 
piknikezéshez kötődően). Emellett – 
és ezzel összefüggésben – az utóbbi 
évtizedben, valószínűleg szándékos 
betelepítés következtében, megje-
lent, majd mára túlzott mértékben 
elszaporodott az ezüstkárász (Ca-
rassius gibelio) a tóban. Ez térsé-
günkben nem őshonos, úgynevezett 
invazív halfaj, amely ahová bekerül, 
ott képes felborítani a fennálló öko-
lógiai egyensúlyt. A halak kieszik 
azokat a mikroszkopikus, zooplank-
tonnak nevezett állatfajokat, ame-
lyek az algákkal táplálkoznak. Ennek 
és a szervetlen növényi tápanyagok 
jelenlétének együttes hatására sza-
porodtak el az algák – olvasható a 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményben.

Imecs István halbiológus szerint 
el kell kezdeni egy restaurációs fo-
lyamatot, amelynek eredményeként 
valamilyen mértékben visszaáll a 
tónak a halak megjelenése előtti álla-
pota. „Ha a halakat eltávolítjuk, vagy 
csökkentjük a mennyiségüket, akkor 
van esély arra, hogy a zooplankton 
természetes módon visszaerősödjön, 
és az algákat elkezdje fogyasztani. 

A halak nem eszik az algákat, és ilyen 
krátertóban nem szabadna legyen 
semmiféle halfaj” – hangsúlyozta a 
szakember. Hozzátette, szerinte egész 
éves munka szükséges ahhoz, hogy a 
halakat kitermeljék a tóból. Ugyanis 
ezt nem lehet szokásos eszközökkel 
megoldani, mert a halastavak eseté-
ben a tavat le szokták csapolni, és úgy 
halásszák le hálóval, de itt nincs erre 
lehetőség a tó zártsága miatt.

A biológusok hagyományos, ősi 
magyar eszközökre bukkantak: 
varsa, vejsze és különböző hason-
ló csapdahálók, amelyeket több 
mint száz éve a magyarok használ-
tak. Ezek segítségével szeretnék a 
halakat folyamatosan kitermelni. 
Ugyanakkor a tóba bekerülő táp-
anyagmennyiséget is csökkentenék. 
„A tó peremén, a kráterben és a tó 
vizében is sok munkát kell végez-
ni ahhoz, hogy valamilyen szintű 
eredményt tudjunk elérni. Nyilván 
emellett nagyon sok felmérésre van 
szükség, hogy a tóban lezajló folya-
matokat kövessük és megértsük. Ez 
kísérleti munka lenne, mivel hason-
ló mintánk nincsen” – fogalmazott 
Imecs István.

Máthé István, a Sapientia EMTE 
biomérnöki tanszékének docense 
elmondta, ők elsősorban az algákat 
vizsgálják, és azt tapasztalták, hogy 
az elmúlt három évben megjelent 

egy zöld alga a korábbi barna színű 
algák mellett, és ma már előbbi 
uralja a tavat. Kifejtette, a zöld alga 
a korábbi évekhez képest nem-
csak csúcsidőben, augusztusban 
szaporodik el, hanem már a hóol-
vadást követően bezöldül a Szent 
Anna-tó, és azt követően csak erő-
teljesebb lesz az algaszaporodás. 
Ez a folyamat egészen addig tart, 
amíg befagy a víz. A korábbi kék 
színről átváltott a tó színe zöldre. A 
kutató szerint ha sok alga pusztul 
el, akkor oxigénhiány alakulhat ki, 
és elszaporodhatnak a velük táplál-
kozó baktériumok, ami kellemetlen 
szaghatással járhat. Rámutatott, ha 
fel tudják mélyebben tárni a külön-
böző behatások mértékét, illetve a 
halak számát sikerül alacsony szin-
ten tartani, akkor javulhat a Szent 
Anna-tó vízminősége.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke a közösségi összefo-
gás szükségességét hangsúlyozta. 
„Mindenkit kérünk, aki teheti, és 
úgy érzi, hogy ennek a tónak a meg-
maradása fontos, járuljon hozzá a 
különböző kutatások elvégzéséhez 
és a szakszerű beavatkozások vég-
rehajtásához. Ez a tó minket jelké-
pez, mindannyiunk kötelessége, 
hogy úgy adjuk át a jövő nemzedék 
tagjainak, ahogy megörököltük” – 
hangoztatta a tanácselnök.

 » Az utóbbi 
évtizedben, való-
színűleg szándé-
kos betelepítés 
következtében, 
megjelent, majd 
mára túlzott mér-
tékben elszapo-
rodott az ezüst-
kárász a tóban. 
Ez térségünkben 
nem őshonos, 
úgynevezett 
invazív halfaj, 
amely ahová 
bekerül, ott ké-
pes felborítani a 
fennálló ökológi-
ai egyensúlyt.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

H iszek egy hazában címmel a ha-
táron túli magyar örökséget, a 

magyar kultúra évezredes értékeit, a 
külhoni magyarság szellemi és anya-
gi alkotásait bemutató új, 200 részes 
sorozat indul a Kossuth rádióban – 
jelentette be a kiemelkedő nemzeti 
értékek felügyeletéért felelős minisz-
teri biztos budapesti sajtótájékoz-
tatóján. V. Németh Zsolt közölte: az 
Agrárminisztérium és a Hungarikum 
Bizottság támogatásával megvalósu-
ló sorozat apropója, hogy 2020-at az 

Országgyűlés a nemzeti összetarto-
zás évének nyilvánította, emlékezve 
a trianoni békediktátum 100. évfor-
dulójára.

Az új műsor kifejezetten az elcsatolt 
nemzetrészek magyarságának érté-
keit mutatja be; azt, hogy Kárpátalja, 
Erdély, a horvátországi magyarság, 
Muravidék, Őrvidék és Felvidék mivel 
gazdagította az egyetemes magyar 
kultúrát. Megjelenik mások mellett 
Kós Károly erdélyi magyar építész, író, 
valamint Zala György alsólendvai szü-
letésű szobrászművész munkássága és 
a többi közt a vajdasági magyar tam-

buramuzsika, az Őrvidékről a Rongyos 
Gárda önszerveződő fegyveres csoport, 
a drávaszögi kisszerszámos halászat, a 
Felvidékről pedig a selmeci diákhagyo-
mányok – sorolta a miniszteri biztos. 
A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyaror-
szág! című műsorában, a 6.30-as hírek 
előtt elhangzó kétperces műsorrészek-
ből sajátos magyar életmód, életforma 
is körvonalazódik. A sajtótájékozta-
tón bemutatták a sorozat első – hétfő 
reggel adásba került – összeállítását, 
amely a Szentegyházi Gyermekfi lhar-
mónia történetét és munkásságát is-
mertette meg a hallgatókkal.

Kárpát-medencei örökség a Kossuth rádióban

 » A sorozat első 
összeállítása a 
Szentegyházi 
Gyermekfi lhar-
mónia történetét 
és munkásságát 
ismertette meg a 
hallgatókkal.




