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Karácsony előtt is sokan 
tapasztalták, hogy gyerekek, fi -
atalok petárdáznak a települé-
seken. Szilveszter közeledtével 
szintén gyakori, hogy sokan 
kis robbanó golyókkal szóra-
koznak. A kereskedőknek nem 
lenne szabad pirotechnikai 
eszközöket eladniuk kiskorú-
aknak, a rendőrség ellenőrzi a 
tűzijátékok árusítását.

 » SIMON VIRÁG

M ár jóval a karácsonyi ünne-
pek előtt elkezdtek tömbhá-
zak környékén, parkokban 

és piacokon is pattogó golyókat do-
bálni a gyermekek, fi atalok. Többen 
szóvá tették, hogy részben ijesztő 
és zavaró, hogy reggeltől késő estig 

folyamatosan zaj van a kis méretű, 
földhöz vágott és így elég nagy han-
got kiadó pirotechnikai eszközök mi-
att. Vannak, akik azzal szórakoznak, 
hogy a kutyát, unokát sétáltató idős 
emberek lába elé, közelébe dobják 
a kis méretű petárdákat, vagy csak 
úgy látatlanban elhajítják, így nem 
tudni, hogy hova esik, ki sérül meg 
miatta. Nem ritka, hogy a járdán 
hagyják a pirotechnikai eszközöket, 
így a gyanútlan gyalogos ráléphet, 
és robbanhat a lába alatt. A közös-
ségi oldalakon azt is sérelmezték, 
hogy a pár nappal karácsony előtt 
megnyitott tűzijátékosbódékban ki-
szolgálják a kiskorúakat is, holott ki 
van írva, hogy csak 18 éven felüliek 
vásárolhatnak petárdákat, tűzijá-
tékokat. Sokan elmondták, hogy az 
is megesik: a szülők vesznek több-
zacskónyi pattogó golyót a gyerme-
keknek, hadd szórakozzanak azzal. 
A Székelyhon érdeklődésére a Maros 

megyei rendőrség sajtószóvivője, 
Aurica Sabău elmondta, az ő felada-
tuk elsősorban az, hogy az 1995-ös 
évi 126-ös törvény alapján ellenőriz-

BÁR TILTJÁK A HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK, SOK KERESKEDŐ MÉGIS KISZOLGÁLJA TŰZĲ ÁTÉKKAL A GYEREKEKET

Ünnepekkor egyre több a petárdázó kiskorú

Olykor a járdán maradnak a pirotechnikai eszközök,
így a gyanútlan gyalogos rájuk léphet 
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zék a tűzijáték-kereskedőket, fel-
ügyeljék a piacot, azonosítsák és 
előállítsák azokat, akik törvényte-
lenül próbálnak meg petárdákat 
forgalmazni. Esetenként azt is el-
lenőrzik, hogy a kereskedők a 18 
évnél fi atalabbaknak ne adjanak 
el olyan eszközöket, kellékeket, 
amelyekre rá van írva, hogy csak 
nagykorúak használhatják, vagy 
csak nagykorúak felügyelete alatt 
működtethetőek. A rendőrségi 
szóvivő rámutatott, ők a közren-
dért is felelnek, vagyis azért, hogy 
az utcákon, parkokban semmi 
zavargás, törvénytelenség ne tör-
ténjen. Ha feljelentés vagy baleset 
történik a petárdázás miatt, eze-
ket az eseteket is ők vizsgálják ki. 
Feljelentés hiányában csak akkor 
lépnek fel, ha épp a helyszínen 
tartózkodnak, amikor valaki, vala-
kik petárdákat dobnak a járókelők 
közé, ablakok alá, háziállatokra.

 » K. J.

A tavaszi jégolvadás után kez-
dődhet a Hargita megyei Szent 

Anna-tóban elszaporodott és a tó 
ökológiai egyensúlyát felborító 
ezüstkárász-állomány lehalászása 
– nyilatkozta Dósa Elek Levente, a 
Pro Szent Anna Egyesület elnöke a 
tó helyzetéről szervezett online kon-
ferencia után. A konferencia kereté-
ben mutatták be azokat a szaktanul-
mányokat, amelyek a tó állapotáról, 
az eredeti ökológiai egyensúly visz-
szaállításának a lehetőségeiről ké-
szültek – írta az MTI. Máthé István 
biológus, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem (EMTE) docense 
elmondta: a tó vize 2017-től kezdett a 
korábbi kékes-szürkés színről zöldre 
váltani. A jelenség hátterében az al-
gák elszaporodása, és a Cosmocladi-
um nevű zöld alga egyeduralkodóvá 
válása áll. Míg 2012 tavaszán a fe-
nekéig átlátható volt a tó hat méter 
mély vize, idén tavasszal két méter 
alá süllyedt a víz átláthatósága. A 
változásokat egyfelől a tóban für-
dőző turisták idézték elő, de ennél 
is erőteljesebb volt a hatása annak, 
hogy 2010 tájt a tóban megjelent, és 
azóta elszaporodott az ezüstkárász 
nevű invazív halfaj, melynek táp-

lálékát azok a zooplanktonok (kis 
rákok) képezik, amelyek viszont az 
algákkal táplálkoznak. Máthé Ist-
ván elmondta: a víz minőségét a 
halak számának a drasztikus csök-
kentésével lehetne javítani. Imecs 
István halbiológus elmondta: az 
ezüstkárász horgászati szempontból 
„szeméthalnak tekinthető”, amelyik 
rendkívül agresszíven terjeszkedik, 
és kiszorítja az értékesebb halfajo-
kat. Hozzátette: a Szent Anna-tóban 
kizárólag ez a halfaj található meg. 
Imecs István a lehalászás több mód-
szerét is ismertette. Megjegyezte: 
ezek közül azt kell használni, ame-
lyik a legeredményesebb. Hozzátet-
te azonban, hogy az ezüstkárászt 
teljesen nem lehet kiirtani a tóból, 
a legeredményesebb módszert ezu-
tán örökre fenn kell tartani. Imecs 
István elmondta: annak a lehetősé-
gét is megvitatták, hogy ragadozó 
halak betelepítésével szabályozzák 
a kárászpopulációt, de egyelőre el-
vetették az ötletet. A Szent Anna-tó 
egy vulkán kráterében alakult ki. A 
tó tulajdonképpen a vulkánkráterbe 
lehulló esővizet tárolja, sem forrá-
sa, sem lefolyása nincsen, ezért vize 
csekély mértékben képes az öntisz-
tulásra. A tóban 2018 tavaszán tiltot-
ták be a fürdőzést.

Felújított templomban ünnepeltek a Kolozs megyei Ajtonban

Meghitt, csendes környezetben ünnepelték a Megváltó születését a Kolozs megyei Ajtonban. Erdély 
egyik legkisebb, állandó lelkésszel rendelkező református egyházközségében nem okozott gondot 
a járványügyi szabályok betartása, minden második padsorban három személy foglalhatott helyet, 
ám így sem „telt meg” az istenháza. A kicsiny, ám annál lelkesebb gyülekezet számára külön örömet 
jelentett, hogy napokkal azelőtt vehették ismét birtokba gyönyörűen felújított templomukat.

 » FOTÓ: VINCZE GYULA

Halásznak a Szent Anna-tóban




