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A közelgő gyermeknapra való tekin-
tettel az Országos Fogyasztóvédel-

mi Hatóság (ANPC) azt javasolja a szü-
lőknek, hogy csak szaküzletekből és 
áruházi szakrészlegekről vásároljanak 
játékokat, nagy fi gyelmet szentelve 
a biztonsági előírásoknak. A szakha-
tóság pénteki közleményében fi gyel-
mezteti a szülőket, hogy nagy körül-
tekintéssel válasszák ki a gyerekeknek 
szánt játékokat, egy rossz választás 
ugyanis örömforrás helyett veszélyfor-
rás lehet a kicsik számára.

„Nagyon fontos ellenőrizni, hogy a 
játék biztonságos-e, hogy megfelel-e 
az általános követelményeknek, hogy 
nem okozhat sérülést a gyereknek. A 
3 évesnél kisebb gyerekeknek szánt 
játékokra külön fi gyelmet kell fordíta-
ni, nekik nem ajánlatos olyan játéko-
kat vásárolni, amelyeknek kis méretű 
elemeik vannak” – idézi az Agerpres 
hírügynökség az Országos Fogyasztó-
védelmi Hatóság közleményét.

A szakemberek többek között azt 
tanácsolják a szülőknek, hogy csak 
szaküzletekből vagy áruházak ese-
tén szakrészlegekről vásároljanak 

játékokat, ahol számlát, nyugtát is 
kapnak, ezekre ugyanis szükségük 
lesz, ha esetleg panaszt akarnak majd 
benyújtani; a gyerek korának és ké-
pességeinek megfelelő játékokat vá-
sároljanak; fi gyeljenek oda az életkori 
ajánlásokra, 3 éven aluli gyerekeknek 
ne vegyenek olyan játékokat, ame-
lyeknek apró elemeik, könnyen levá-
ló alkatrészeik vannak, ezek ugyanis 
fulladást, sérülést vagy más egész-
ségkárosodást okozhatnak. A vásár-
lóknak tudniuk kell továbbá, hogy a 
termékeken jól látható helyen és ol-
vashatóan fel kell hogy legyen tüntet-

ve a gyártó vagy importőr cég neve és 
adatai, a játék egyedi azonosító szá-
ma (típus-, tétel- vagy sorozatszám, 
modellszám vagy egyéb azonosító), 
valamint a CE megfelelőségi jelölés, 
melynek alapján feltételezhető, hogy 
a játék biztonságos.

A játékokkal kapcsolatos esetleges 
panaszt elsősorban annál a keres-
kedőnél/üzletnél kell jelezni, ahol a 
terméket megvásárolták, és amennyi-
ben a probléma nem oldódik meg, a 
fogyasztóvédelem területi képvisele-
teihez kell fordulni – áll még az ANPC 
közleményében.

Játékot csak odafi gyeléssel, hogy ne váljon veszélyforrássá
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Helyi hírportálok szerint egy 
gyanús csempészcigaret-
ta-szállítmányhoz kapcsolha-
tó az aradi üzletember halála, 
akinek az autója egy szuper-
market parkolójában robbant 
fel szombaton. Az ügyben a 
legfőbb ügyészség és a Ro-
mán Hírszerző Szolgálat (SRI) 
is nyomoz.
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A legfőbb ügyészség és a Ro-
mán Hírszerző Szolgálat 
(SRI) is nyomoz egy aradi 

autórobbanás ügyében, amely-
nek következtében életét vesztette 
szombaton egy vállalkozó. Helyi 
hírportálok szerint egy gyanús 
csempészcigaretta-szállítmányhoz 
kapcsolható az aradi üzletember 
halála, akinek az autója egy szu-
permarket parkolójában robbant 
fel, miután a férfi  beült, és beindí-
totta a járművet. A gyanú szerint 
minősített emberölés történt, a 
Specialarad.ro portálnak nyilat-
kozó rendőrségi források szerint 
ugyanis kizárt, hogy a gépkocsi 
műszaki hiba miatt menet köz-
ben felrobbanhatott volna – írta 
az Aradihírek.ro. Az áldozat a 66 
éves Ioan Crișan, aki három évtize-
de üzletemberként ismert Aradon. 
A vállalkozó Sergiu Bîlceának, a 
kormányzó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) aradi parlamenti képvise-
lőjének a volt apósa. A Crimatex 

cégcsoport tulajdonosaként Ioan 
Crișan elsősorban a haltenyész-
tésben utazott: a magyar–román 
határ menti Nagyiratoson létesített 
halneveldéjében afrikai harcsákat 
tenyésztett. A rendőrségnek pedig 
sikerült kiderítenie egy gyanúsí-
totti kört. A robbanás reggel 7 óra 
után nem sokkal történt a partiumi 
megyeszékhely Aurel Vlaicu lakó-
negyedében. A Mercedes típusú 

személygépkocsi tulajdonosa el-
fogyasztott egy kávét egy köze-
li kávézóban, beült az autójába, 
majd amikor begyújtotta, a jármű 
felrobbant. A detonáció ereje ak-
kora volt, hogy több száz méterre 
hallani lehetett, és számos másik 
gépkocsi megrongálódott a kör-
nyéken, kirakatok, lakások ablakai 
törtek be. A rendőrség és a kataszt-
rófavédelem kezdetben szűksza-

A ROMÁN HÍRSZERZÉS IS VIZSGÁLÓDIK, KIALAKULT A GYANÚSÍTOTTI KÖR A SZOMBATI ARADI AUTÓROBBANTÁS ÜGYÉBEN

Megrendelésre történhetett gyilkosság

Az aradi robbanás. Ennyi maradt a Mercedesből a detonációt követő tűz után, az áldozat életét vesztette
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vú közleményben számolt be az 
incidensről, megemlítve, hogy 
a tűzoltóknak húsz perc alatt 
sikerült megfékezniük a lángo-
kat. A szénné égett autóban egy 
ember elszenesedett holttestére 
bukkantak, az áldozatot a ható-
ságoknak nehezen sikerült azo-
nosítaniuk. 

Az Arad megyei rendőr-főkapi-
tányság szombaton délután arról 
tájékoztatott, hogy kialakult a 
gyanúsítotti kör az autórobban-
tás ügyében. A nyomozó hatóság 
közölte, hogy a holttestet igaz-
ságügyi orvostani vizsgálat alá 
vetették, az elkövető kilétét pedig 
a környéken működő térfi gyelő 
kamerák által rögzített felvételek 
alapján is azonosítani próbálják. 
Szakértői vélemények szerint va-
lószínűleg megrendelt emberölés 
történt a partiumi megyeszékhe-
lyen, az elkövető pedig távirá-
nyítással hozhatta működésbe 
a személygépkocsira erősített 
pokolgépet. A történtek nyomán 
Bukarestből küldtek nyomozó-
csoportot Aradra. A bűnügyi 
nyomozók, az Országos Krimi-
nalisztikai Intézet szakemberei 
és tűzszerészek is vizsgálódtak a 
helyszínen. A SRI tájékoztatása 
szerint mintákat vettek a helyszí-
nen, amelyeket laboratóriumban 
fognak megvizsgálni, hogy kide-
rítsék, milyen anyagot használ-
tak a robbantáshoz. „A SRI által 
végzett első vizsgálatok kizárják 
a terrorista merénylet lehetősé-
gét” – szerepel a titkosszolgálati 
közleményben.
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