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Tíz embert, köztük egy rendőrt 
lőtt agyon egy gépkarabéllyal 
felfegyverkezett ámokfutó 
Coloradóban. Az incidens rész-
leteit és az elkövető indítékát 
sajtótájékoztatójukon nem kö-
zölték a rendőrség illetékesei.

 » KRÓNIKA

T íz ember életét vesztette egy 
áruházi fegyveres incidensben 
hétfőn az egyesült államokbeli 

Colorado államban, köztük a riasz-
tás után elsőként helyszínre érkező 
rendőrök egyike – közölték a helyi 
hatóságok. Az incidens a Denvertől 
mintegy 45 kilométerre északnyu-
gatra lévő Boulderben történt. Maris 
Herold, a város rendőrparancsnoka 
egy esti sajtótájékoztatón elmondta, 
őrizetbe vették a gyanúsított férfi t, 
aki a sebesülése miatt kezelésre szo-
rul. A könnyeivel küzdő parancsnok 
ugyanakkor nem árulta el a gyanú-
sított nevét, és sem az elkövető in-
dítékára, sem az incidens részleteire 
nem tért ki.

A CNN amerikai hírtelevízió egy 
meg nem nevezett rendőrségi for-
rástól úgy értesült, hogy a támadó 
egy AR-15 típusú gépkarabélyból 

nyitott tüzet. A boulderi rendőrség 
kora délután tett közzé riasztást a 
Twitteren, hogy fegyveres incidens 
zajlik a helyi King Soopers szuper-

IDÉN EZ VOLT A HETEDIK, TÖBB HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELŐ LŐFEGYVERES TÁMADÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 

Újabb tömeggyilkosság rázta meg Amerikát

Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok, a lövöldözés helyszínére kommandósokat is vezényeltek
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marketben. A hatóságok nagy 
erőkkel vonultak ki, s a helyszín-
re kommandósokat is vezényel-
tek. A helyszínelés és a tanúk 
meghallgatása tegnap zajlott. Mi-
chael Dougherty megyei ügyész 
tragédiának és rémálomnak ne-
vezte a Boulderben történteket.

Ez volt eddig a hetedik tömeg-
gyilkosság idén az Egyesült Ál-
lamokban a szerint az adatbázis 
szerint, amelyet a legalább négy 
halálos áldozatot követelő lő-
fegyveres támadásokról vezet az 
AP hírügynökség, a USA Today 
című lap és a Northeastern Uni-
versity. Néhány napja, március 
16-án a déli Georgia államban egy 
fegyveres támadó masszázsszalo-
nokba belépve nyolc embert lőtt 
agyon, köztük hat ázsiai szárma-
zású nőt. A tavalyi, 2020-as évben 
– feltehetően az új koronavírus 
okozta járvány hatására – átme-
neti nyugalom állt be a korábban 
rendkívüli módon elharapózott 
fegyveres támadásokban, és szá-
muk az elmúlt több mint egy év-
tized legalacsonyabb szintjére 
esett vissza.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

A tavasszal együtt megérkeztek a 
piacokra a facsemeteárusok is. 

Szatmárnémetiben többek között 
Burján Sándor szatmárhegyi termelő 
facsemete-iskolájából válogathatnak 
az érdeklődők. Mint ismeretes, a faül-
tetések ősszel vagy tavasszal történ-
nek. Olyan időpontot kell választani, 
amikor a csemeték nagyobb eséllyel 
megfogannak, ehhez pedig elenged-
hetetlen a föld magas nedvességtartal-
ma. A Krónika megkeresésére Burján 
Sándor szatmárhegyi gazda elmond-
ta, a csemeték eladásra bocsátását 
többéves gondozás előzi meg. „A cse-
meték termesztésének folyamata nem 
bonyolult, viszont sok munkával és 
odafi gyeléssel jár. Először eltesszük 
az alanyt, augusztusban beoltjuk és 
hagyjuk egy évig, hogy felnőjön. Ezu-
tán visszavágjuk, és egy vagy két évig 
neveljük, ameddig kivihetjük a piacra 
eladni” – vázolta Burján Sándor.

A szakember jelezte, jelenleg 
3–4000 facsemetéje van eladásra, vi-
szont a jelenlegi helyzet miatt nehéz a 
megélhetés. „Nálam mindenfajta cse-
metéből találnak az érdeklődők: há-
romfajta cseresznyével, négyfajta szil-
vával, barackkal, körtével, és többfajta 
almával is tudok szolgálni. A vevőink 
elégedettek a termékeinkkel, amit 
kérnek, mi azt adunk – fogalmazott a 
fanevelő. 

 Hozzátette, sajnos csak ebből a 
munkából nem lehet megélni. Rámu-
tatott, mióta tart a járványhelyzet, 
az eladás is megcsappant, és nagyon 
változó a napi bevétel. Előfordul, hogy 
sikerül eladni száz, akár százötven da-
rabot, de van, amikor csak ötvenet.

Az eladást nemcsak a pandémia 
nehezíti meg: Burján Sándor szerint 
a Nagyenyedről érkező csomagolt cse-

meték tovább rontják helyzetét. „Az 
emberek jobban veszik azokat a fákat, 
amelyek Enyedről érkeznek. Ők be-
csomagolják, mi nem. Ez nem kellene 
számítson. Ha én becsomagolnám, le 

kellene faragjam az összes gyökerét, és 
így a megmaradási esélye 20 százalék-
ra csökkenne, viszont így, hogy meg-
hagyom, 90–95 százalékkal biztosabb” 
– részletezte a szatmári gazda.

„Megnyesi” a szatmári facsemete-eladást a járványhelyzet
 » A csemeték 

termesztésének 
folyamata nem 
bonyolult, viszont 
sok munkával jár.

Burján Sándor szatmárhegyi termelőnél mindenfajta csemetéből találnak az érdeklődők

Kamerákkal fi gyelik 
majd az Olt-partot

Azonosítják azokat a helyszíne-
ket, ahol szemetes az Olt folyó 

partja, kamerákat helyeznek el, illetve 
nyáron átfogó takarítást szerveznek 
Kovászna és Hargita megyei települé-
sek bevonásával – derült ki a Három-
széki Közösségi Alapítvány (HKA) hét 
elején meghirdetett projektjéből. A 
bukaresti MaiMultverde szervezettel 
együttműködésben a Tiszta vízzel 
országos kezdeményezéshez csatla-
koznak – tájékoztatott Bereczki Kinga, 
a HKA ügyvezetője.

A civil szervezet a célok alapján 
határozza meg a cselekvési tervet, és 
szólítja meg a partnereket. Az állami 
intézményekkel együttműködve első 
lépésben beazonosítják az Olt folyó 
mentén a kritikus pontokat, ahol 
nagyobb mennyiségben található 
szemét, vagy szemétlerakó helyek 
alakultak ki az évek folyamán. Ezeken 
a helyszíneken térfi gyelő kamerákat 
helyeznek ki a fokozott ellenőrzés és 
megelőzés érdekében. A projekt egyik 
kiemelt tevékenységét augusztusban 
szervezik meg, amikor az Olt menti 
településeken mozgósítanak, a helyi 
közösségek és hatóságok bevonásával 
átfogó takarítást végeznek, ugyanazon 
a napon, azonos forgatókönyv alap-
ján. Hargita és Kovászna megyében 
29 település érintett, ahol felveszik a 
kapcsolatot a helyiekkel, mozgósíta-
nak, hogy minél nagyobb számban 
csatlakozzanak az akcióhoz. Számíta-
nak az intézmények, környezetvédel-
mi szakemberek és civil szervezetek 
támogatására is. A HKA máris egy 
felhívással fordul mindazokhoz, akik 
egyetértenek a céllal, hogy segítsenek 
a szemetes részek földrajzi beazo-
nosításában. A hka@hka.ro címre 
lehet elküldeni a beazonosított terület 
földrajzi, GPS-koordinátáit, valamint 
fotót. (Bíró Blanka)




