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400185 – Ko lozs vár, 
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám 

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben, 
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél 

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het. 
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok: 
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007, 

Kolozs – 14009, Temes – 13107. 
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek 
má so lá sá val és a lap ter jesz té sé vel 
kap cso la tos min den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, 
fel dol go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó 
írá sos hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.

Hon lap: www.kronika.ro
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Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult 

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs
Tar ta lom igaz ga tó: 
Szüszer-Nagy Ró bert
Ügy ve ze tő igaz ga tó: 
Deák Sándor

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter (er dé lyi tu dó sí tá sok, 
gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Gyergyai Csa ba, Kőrössy And rea,
Pap Me lin da (er dé lyi tu dó sí tá sok), 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka 
(Sep si szent györgy – 0744-778684), 
Kiss Előd Ger gely 
(Ko lozs vár – 0741-697462), 
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0744-778683), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0744-778640)

Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta

Képszerkesztő: Biró Ist ván

Mar ke ting me ne dzser: 
Szatmári Bence (0768-183838)

Lap terv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Nyo más: Ud var he lyi Hír adó Kft., 
Székelyudvarhely

Ter jesz tés: 
Ferenczy György (0744-543295)
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1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

A személyzet tévedése miatt került tisztítófolyadék a bálványosi hotelszoba hűtőjébe

Ablakmosó szert ivott a kisgyerek

Víz helyett ablakmosóval 
feloldott tejport fogyasz-
tott egy kisbaba Kovászna 

megyében, egy bálványosi négy-
csillagos szállodában, miután a 
családnak kiadott szobában ta-
lálható kis hűtőszekrénybe té-
vedésből ásványvizes palack-
ban tárolt tisztítószer került. Na-
gyobb tragédia szerencsére nem 
történt: Antal Álmos, a sepsi-
szentgyörgyi megyei kórház or-
vos igazgatója a Krónikának ar-
ról számolt be, hogy a kisgyerek 
mintegy félórát töltött az egész-
ségügyi intézményben, általá-
nos állapota megfelelő volt. A ki-
vizsgálás után a szülők saját fe-
lelősségre Bukarestbe, egy lakó-
helyükhöz közeli kórházba vit-
ték a kicsit. Antal rámutatott: fel 
voltak készülve a legrosszabb-
ra, hiszen például a fagyálló fo-
lyadék rendkívül mérgező, ve-
seelégtelenséget okozhat, sze-
rencsére azonban a helyzet nem 
volt ilyen súlyos. Nem volt szük-
ség helikopterre a gyermek szál-

lításához, és a kórház ugyan fel-
ajánlott egy mentőautót, a szü-
lők úgy döntöttek, saját gépko-
csijukkal utaznak Bukarestbe. 
A főorvos úgy tudja, a maró folya-
dék felsértette a kisgyerek nyál-
kahártyáját, azóta is kezelés 
alatt áll. Antal Álmos hangsú-
lyozta: a legfőbb tanulság, hogy 
minden vegyszert nagy körülte-
kintéssel kell tárolni, nemcsak 
a vendéglátóipari egységekben, 
hanem otthon is, hiszen súlyos 
baleseteket okozhatnak.

Az ügyben a rendőrség egyelő-
re ismeretlen tettes ellen indított 
eljárást gondatlanságból elköve-
tett testi sértés gyanújával, a fo-
gyasztóvédelmi hatóság pedig 

20 ezer lejes bírságot rótt ki. Az 
eddigi nyomozásból az derült ki, 
hogy a szálloda tízliteres kisze-
relésben vásárolta meg az ab-
laktisztítót, majd a takarítósze-
mélyzet munkájának megköny-
nyítése érdekében a szert áttöl-
tötték félliteres műanyag palac-
kokba. A szoba hűtőjének fel-
töltésével megbízott szobalány 
összecserélte a palackokat, té-
vedésből víz helyett a színte-
len folyadékkal megtöltöttet tet-
te be, a december elsején a ho-
telben tartózkodó szülők pe-
dig ezzel oldották fel a kisgye-
reknek szánt tejport – tájékoz-
tatott Nicoleta Tolvaj Marin, a 
Kovászna megyei rendőr-főka-

pitányság szóvivője. Lapunknak 
elmondta: a nyomozás folyamat-
ban van, csak a részletek tisztá-
zása után döntik el, hogy ki el-
len emelnek vádat – egy vagy 
több személy, esetleg a vállalko-
zás ellen. Sorin Susanu, a bras-
sói területi fogyasztóvédelmi hi-
vatal főfelügyelője a Mediafax 
hírügynökségnek azt nyilatkoz-
ta: 20 ezer lejes pénzbírságot 
róttak ki, a takarítást pedig ide-
iglenesen felfüggesztették, egy-
előre azt vizsgálják, miként vég-
zik a szolgáltatást, hogyan keze-
lik a felhasznált vegyszereket a 
hotelben. 

BÍRÓ BLANKA

A személyzet tévedé-

se miatt ablaktisztí-

tó szert fogyasztott a 

bálványosi szállodában 

egy kétéves kisgyerek. 

A baba állapota nem 

súlyos, a hotelt megbír-

ságolták, és nyomozás 

indult az ügyben.

REKLÁM

Négyszáz babát hagytak el Megszüntették a hatósági 
felügyeletet Kiss ügyében

Tisztázzák az ügyet. A rendőrség eljárást indított, a fogyasztóvédelem 20 ezer lejes bírságot rótt ki

Megszüntette a nagyváradi tör-
vényszék a Kiss Sándor volt Bi-
har megyei tanácselnök elle-
ni hatósági felügyeletet, az ítélet 
nem jogerős. A bírák kedden hoz-
tak alapfokú döntést az RMDSZ 
volt Bihar megyei elnöke és hú-
zóembere ellen indított korrup-
ciós perben. A döntés indoklása a 
későbbiekben várható.

Kiss Sándor, Bihar megye ak-
kori RMDSZ-es alelnöke ellen 
2014 áprilisában indított bűn-
vádi eljárást a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) csúszópénz 
elfogadása, pénzmosás és ha-
talommal való visszaélés gya-
nújával. A gyanúsítottak között 
szerepel még az azóta elhunyt 
Mudura Sándor, továbbá Bojtor 
Vilmos László, Gheorghe-Ioan 
Roatiș, Beneamin Rus, Miklóssy 
Ferenc, valamint Miklóssy 
László is.

Az ügyészek szerint Kiss, 
Bojtor és Rus kiterjedt pénzügyi 
konstrukciót dolgozott ki és mű-
ködtetett: romániai (a Rus ál-
tal vezetett váradi Selina és a 
Trameco Rt.) és egyesült álla-
mokbeli (a Bojtor által irányí-
tott Wasleys Worldwide LLC Wa-
shington) cégek közvetítésé-
vel 2005–2006-ban 600 ezer eu-
rónyi pénzt mostak tisztára. 
A DNA szerint bár a Selina köz-

vetlenül tárgyalt bizonyos gépek 
és berendezések megvásárlá-
sáról németországi és hollandi-
ai beszállítókkal, a tranzakci-
ót végül a Trameco ütötte nyél-
be a Wasleys Worldwide LLC Wa-
shington nevű fedőcég közvetíté-
sével, és az eredeti megállapo-
dáshoz képest magasabb áron 
bonyolították le. Az így tisztára 
mosott 600 ezer euró, jogosulat-
lanul szerzett hasznot Rus Kiss 
Sándornak adta át, hogy előnybe 
részesítse a Selinát egyes nagy-
váradi területek értékesítésé-
ben. Az ügyészek szerint a két 
tranzakcióval mintegy 8,6 millió 
eurós kárt okoztak a Bihar me-
gyei önkormányzatnak.

A DNA szerint 2003–2004-ben 
egy másik összetett pénzügyi 
konstrukciót is tető alá hoz-
tak a felek, ebben hármukon kí-
vül Roatiș, Miklóssy Ferenc és 
Miklóssy László is érintett volt, 
az ügylet során újabb 300 ezer 
eurót „fehérítettek ki”. A DNA 
további hasonló akciót is gyanít, 
melyben Kiss, Mudura, Bojtor 
és Rus érintett. Az ennek során 
tisztárra mosott 100 ezer eu-
ró az ügyészek gyanúja szerint 
szintén Kisshez és Mudurához 
vándorolt. 

KRÓNIKA

Az év első felében ország-
szerte összesen 423 gyerme-
ket hagytak el a szülészete-
ken és más egészségügyi in-
tézményekben – közölte teg-
nap az országos gyermekvé-
delmi hatóság (ANPDCA). Az 
Agerpres hírügynökség beszá-
molója szerint a 423 gyermek 
közül háromszázat a szülésze-
teken, 104-et a gyermekgyó-
gyászati osztályokon, tizenki-
lencet más kórházi osztályo-

kon hagytak el. A gyermekvé-
delmi hatóság adatai szerint 
ugyanakkor az év első hat hó-
napjában 166 gyermek vissza-
tért a családjához, 23-at csa-
ládtagoknál vagy más szemé-
lyeknél, 165-öt pedig hivatásos 
nevelőszülőknél helyeztek el. 
Tíz gyermek elhelyezési köz-
pontokba került, hetet sürgős-
ségi befogadóközpontokban he-
lyeztek el – derül ki az ANPDCA 
honlapján közzétett adatokból. 
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