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Súlyos természetvédelmi és tu-
risztikai gondok adódtak a Szent 

Anna-tónál. Az Országos Környezet-
védelmi Ügynökség Hargita megyei ki-
rendeltségének munkatársa, Demeter 
László arról számolt be a Hargita Me-
gyei Tanács rendkívüli ülésén, hogy a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem kutatóival, egy tusnádfürdői 
biológus közreműködésével részle-
tesen kutatták a tó vizének rohamos 
romlását. A tóról készült felvételeken 
jól látszik, hogy tíz évvel ezelőtt még 
áttetsző, kék színe volt a vízfelület-
nek, az utóbbi években viszont huza-
mosabb ideje zöld színűre változott 
– mutatott rá a szakember. A biológus 
szerint ennek az oka a tó algaösszeté-
telének gyökeres megváltozása: bizo-
nyos egysejtű algák nagyon elszapo-
rodtak a tóban.

A probléma forrását egy invazív 
halfaj, az ezüstkárász rendkívüli el-
szaporodása jelenti, amely közel tíz 
éve jelent meg a tó élővilágában. Le-
egyszerűsítve a táplálékláncot: az al-
gákat mikroszkopikus rákocskák és 
kerekesférgek fogyasztják, és ezzel 
szabályozzák az ökoszisztémát, ezeket 

a rákocskákat pedig a halak fogyaszt-
ják előszeretettel. Mivel korábban nem 
volt hal a tóban, az említett halfajta 
megjelenése miatt szaporodtak el 
az algák – magyarázta a szakember. 
Rámutatott, a kelet-ázsiai faj halgaz-
dálkodás révén került Európába, el-
lenálló képességének köszönhetően 
pedig mesterséges szaporítására nem 
volt szükség, így gyorsan elterjedt a 
folyó- és állóvizekben. „A tóban való 
felbukkanása a szakértők szerint a 
horgászok ügybuzgóságához köthető. 
Horgászszemmel nézve ugyanis, ahol 
nincsenek halak, az egy holtvíz. Az ő 
jótékony szándékuk vezethetett most 
ide” – fogalmazott Demeter László. 
Hozzátette, a tó vizének átlátszósága 
mára már a legrosszabb, hipertróf (túl-
termő) kategóriába sorolható, miköz-
ben a vízügyi hivatal adatai szerint a tó 
vizének állapota még mindig ultratisz-
ta vízként van nyilvántartva.

Ezenfelül egy kellemetlen hab-
zás is megfi gyelhető a tó felszínén. 
„A gyakorlati megoldás a halfaj mi-
előbbi eltávolítása lenne, ezzel pár-
huzamosan pedig a tó élővilágának 
nyomon követése, hogy lássuk, mi-
lyen hatással bír a halfaj eltűnése” 
– részletezte a megoldásokat a bioló-

gus. Mint mondta, közbelépés esetén 
azonnali változás nem várható, de 
szeretnének még idén beavatkozni a 
partnerekkel és a hatóságokkal.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke hozzáfűzte, a tó meg-

őrzésében Kovászna megye is érde-
kelt, így remélhetőleg közös erővel 
tudnak majd lépni az ügyben, ugyan-
akkor a későbbiekben ki szeretnék 
építeni a villanyhálózatot is a tó körüli 
üdülőtelepig.

Sürgős közbelépés szükséges a Szent Anna-tó érdekében

 » A gyakor-
lati megoldás 
az ezüstkárász 
mielőbbi eltávolí-
tása lenne.

Bizonyos egysejtű algák nagyon elszaporodtak a Szent Anna-tóban, ezért változott zöld színűre a vízfelület

Izsák Balázs SZNT-elnök tegnap 
nyílt levélben közölte a koráb-
ban az aláírásgyűjtés folytatá-
sára felszólító Vincze Loránt 
EP-képviselővel, hogy az Euró-
pai Tanács megerősítő döntése 
hiányában – véleményük szerint 
– továbbra sincs joguk újabb 
támogató kézjegyeket szerezni a 
nemzeti régiókról szóló polgári 
kezdeményezésnek.

 » KRÓNIKA

A Székely Nemzeti Tanács sze-
rint továbbra sem biztosított a 
jogalap az aláírásgyűjtés foly-

tatására a nemzeti régiókról szóló 
európai polgári kezdeményezés ügyé-
ben. Izsák Balázs SZNT-elnök mind-
ezt a Vincze Loránt EP-képviselőnek 
címzett nyílt levelében közölte. Mint 
ismeretes, az RMDSZ brüsszeli képvi-
selője néhány napja arra kérte a Szé-
kely Nemzeti Tanácsot (SZNT), hogy 
ne veszélyeztesse a nemzeti régiókért 
összegyűjtött több mint egy millió 
aláírást azzal, hogy az Európai Bizott-
ság (EB) és az Európai Parlament (EP) 
kedvező döntése után még mindig 
nem indította újra az aláírásgyűjtést. 
Utóbbi múlt héten jóváhagyta az eu-
rópai polgári kezdeményezésekhez 
szükséges aláírások összegyűjtésére, 
azok tagállami ellenőrzésére és iga-
zolására vonatkozó határidők vissza-
menőleges meghosszabbítását tar-
talmazó bizottsági javaslatot. Ennek 
ismeretében Vincze – aki a polgári 
kezdeményezések ügyének európai 
parlamenti jelentéstevője is – arra 
kérte az SZNT-t, hogy mihamarabb 

folytassa a gyűjtést, hiszen minden 
nap értékes. „Ne veszélyeztesse a Kár-
pát-medencei magyarság több mint 
egymillió aláírását, és ne éljen vissza 
a székely emberek bizalmával! Ha az 
Európai Parlament, a bizottság és a 
tanács, valamint 27 tagállam jogászai 
egybehangzóan állítják, hogy az alá-
írásgyűjtést már most folytatni lehet, 
akkor annak valóban semmi akadá-
lya nincs” – fogalmazott az EP-képvi-
selő a székely tanács korábbi aggálya-
ira reagálva.

Izsák Balázs: minden 
az Európai Tanácstól függ
Izsák Balázs most jelezte, tudomá-
sul vették, hogy az EP megszavazta 
az európai polgári kezdeményezések 
aláírásgyűjtési határidejének meg-
hosszabbítását. „Ez azt jelenti, hogy 
abban az esetben, ha a tanács egy 
későbbi ülésén egyetért a javaslattal, 
megszülethet egy ideiglenes rende-
let, amely 2020. május 7-től kezdődő, 
visszamenőleges hatállyal hat hóna-
pos hosszabbítást biztosít a nemzeti 
régiókról szóló kezdeményezéshez 
szükséges aláírások összegyűjtésé-
re, azok tagállami ellenőrzésére és 
igazolására. Ez legkorábban július 
folyamán esedékes, ám a tagálla-
mok képviselőinek egyet nem értése 
esetén ennél jobban is elhúzódhat 
a tanács döntéshozatala, sőt a lehe-
tőségek között szerepel az is, hogy a 
tanács nem fogadja el a javaslatot” 
– olvasható a szerdai keltezésű nyílt 
levélben. – Jelenleg tehát az ígért 
hosszabbítás csak egy jogalkotási fo-
lyamat tárgyát képező tervezet. Mind-
addig, amíg nem válik elfogadott jog-
alkotási aktussá, azt nem teszik közzé 
a Hivatalos Lapban, és az nem lép ha-
tályba, a polgári kezdeményezés szer-

vezőinek a jelenleg hatályos jogsza-
bályokat kell tiszteletben tartaniuk. 
Ezek értelmében az aláírásgyűjtést 
2020. május 7-én be kellett fejeznünk, 
onnantól kezdve nincs jogalapunk 
aláírások, illetve más személyes ada-
tok gyűjtésére.”

Izsák Balázs hozzátette, mindezek 
ellenére Vincze Loránt „most mégis 
közvetlenül és – számunkra érthe-
tetlen módon – a médiában is arra 
buzdít minket, hogy jogszabályi fel-
hatalmazás hiányában is folytassuk a 
gyűjtést”. „Ugyanakkor sem a képvi-
selő úr, sem a bizottság nem veszi le a 
szervezők válláról annak felelősségét, 
hogy milyen következménye lehet an-
nak, ha megsérti valamely tagállam 
nemzeti jogát – vagy akár az európai 
uniós, de tagállami hatóságok által 
számonkért GDPR-rendeletet – a jog-
alap nélküli aláírásgyűjtés. Az sem 
világos, hogy mi lesz az összegyűjtött 
aláírások sorsa, ha a tanács mégsem 
fogadja el az ideiglenes rendeletet” – 
áll az SZNT elnökének levelében.

Megkérdőjelezhető a „fű alatti 
biztatások” hitelessége
Ebben Izsák kifejti, sajnálatosnak 
tartják, hogy a bizottság minded-
dig nem adott érdemi választ az 
április 7-ei határidő-hosszabbítási 
kérelmünkre, azt pedig kifejezetten 
visszautasította, hogy a hivatalos 
aláírási felületen módosítsa az alá-
írásgyűjtési határidőt, és a már lejárt 
május 7-ei határidő helyett a hatá-
ridő-hosszabbítást lezáró időpontot 
tüntessen fel. Azt viszont közölte a 
bizottság, a jogi kockázatok között 
szerepel, hogy a május 7. után gyűj-
tött aláírásokat nem számítják bele a 
végeredménybe. „Ez a hivatalos vá-
lasz jelentősen csökkenti azoknak a 

NEMZETI RÉGIÓK: A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS ELNÖKE SZERINT TOVÁBBRA SEM LEHET FOLYTATNI AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉST 

Izsák szerint érthetetlen Vincze felszólítása
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»fű alatti« biztatásoknak a hiteles-
ségét, hogy »folytassuk csak nyu-
godtan a gyűjtést, nem lesz abból 
baj«. Ezzel szemben lehet, ezért 
viszont a szervezőké felelősség” – 
jelentette ki Izsák Balázs. Jelezte: 
elfogadhatatlannak tartják, hogy a 
bizottság most jogállami megoldás 
helyett egy olyan visszaható hatá-
lyú ideiglenes rendelettel próbálja 
megoldani a helyzetet, amely épp 
a hatályos jogszabályokat betartó 
polgári kezdeményezéseket diszk-
riminálja, az ő hátrányukra sérti az 
egyenlő bánásmód elvét. Leszögez-
te: a bizottság javaslata és az ennek 
nyomán születőben levő ideiglenes 
rendelet „a jogszabály megszegői-
nek kedvez”. Ezzel szemben a jog-
alkotó érdeke is, hogy egy támad-
hatatlan rendelkezés oldja meg 
a koronavírus-járvány okozta bo-
nyodalmakat. „Mindezek ellenére 
küszöbön áll tehát, hogy ameny-
nyiben a tanács is jóváhagyja az EP 
által már elfogadott javaslatot, úgy 
a jogerős rendelet hatálya alatt, 
törvényes módon fogjuk tudni foly-
tatni a nemzeti régiók védelmében 
az aláírásgyűjtést” – hangsúlyozta 
Izsák Balázs, aki ugyanakkor to-
vábbra is számít az Európai Nem-
zetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 
elnöki tisztségét is betöltő Vincze 
Loránt segítségére. Mint ismeretes, 
az idén május 7-én lezárult aláírás-
gyűjtés során több mint egymillió 
EU-állampolgár támogatta a nem-
zeti régiók védelméért indított kez-
deményezést, de a szükséges hét 
helyett csak három EU-tagország-
ban sikerült teljesíteni az illető tag-
országra megszabott érvényességi 
küszöböt, ezért további aláírások 
szükségesek a sikerhez.

 » Izsák Balázs 
szerint Vincze 
Loránt „most 
közvetlenül és 
– számunkra ért-
hetetlen módon 
– a médiában is 
arra buzdít min-
ket, hogy jogsza-
bályi felhatalma-
zás hiányában 
is folytassuk a 
gyűjtést”.




