Erdélyi tudósítások

2019. augusztus 27.
kedd

» RÖVIDEN
Lincshangulat
gázolásos baleset miatt
Súlyos közúti baleset történt tegnap Maros megyében az E60-as
országúton, Cikmántor területén.
Egy 51 éves marosszentkirályi nő
járművével elütött egy 30 éves
szásznádasi férfit, aki szabálytalanul kelt át az úttesten. A gyalogos súlyosan megsérült, ezért a
rohammentő-szolgálat (SMURD)
helikopterrel szállította őt a
marosvásárhelyi sürgősségire.
A baleset híre gyorsan elterjedt
a településen, és rövid időn
belül megjelent a helyszínen
a sebesült férfi rokonsága, és
megpróbálták felelősségre vonni
a gépkocsivezetőt. A hozzátartozók agresszív viselkedése láttán
a forgalmi rendőrség jelenlévő
munkatársai a segesvári rendőrök segítségét kérték, és a
csendőrök is kiszálltak a helyszínre. Azonban így sem sikerült
megakadályozni, hogy a sérült
férfi felesége és testvére ne bántalmazza a sofőrt. A rendőrség
testi bántalmazás és agresszió
ügyében nyomoz.
Villámcsapás miatt leégett
az iskola teteje
A bégakörtési iskolához riasztották tegnap a Temes Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség
tűzoltóit, hogy eloltsák a tanintézet tetőzetén kiütött tüzet.
Elena Megherea, a felügyelőség
szóvivője elmondta, a helyszínre
3 tűzoltókocsi érkezett ki 20 tűzoltóval. A tűz nyomán 80 százalékban leégett az iskola tetőzete,
három terem mennyezetének
festése pedig tönkrement. Jelenleg az épület nem használható.
A tüzet egy becsapódó villám
okozta – tette hozzá a szóvivő.
Kánikulára ﬁgyelmeztetnek
a meteorológusok
Az ország egész területére érvényes kánikulafigyelmeztetést
adott ki a következő napokra
az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A meteorológusok
szerint ma, holnap és csütörtökön országszerte kellemetlen
lesz a hőérzet, a nyugati, déli
és délkeleti országrészben a hőmérséklet-páratartalom mutató
meghaladja a kritikus 80-as szintet. A nappali csúcshőmérséklet
átlagban 32 és 34 Celsius-fok
körül alakul, Olténiában és Munteniában elérheti a 35–36 fokot
is. Ugyanakkor az előrejelzések
szerint ma hajnalban viharok
vonultak végig több megyén.

IDÉZÉS
Szélyes Margareta felperes ezennel értesíti
Nagy Rebeka, Nagy Róza, Nagy Anna és Nagy
Lajos alpereseket, hogy a Kányád 51550. számú
telekkönyvben szereplő ingatlan elbirtoklási perét a székelyudvarhelyi bíróságon 2019.
szeptember 18-án tárgyalják. Iratcsomószám:
2019/268/1195.

KÜLÖNFÉLE
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező
áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak:
200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.:
0742-630838.

JELENTŐSEN MEGSZAPORODTAK A 112-ES SEGÉLYVONALRA ÉRKEZŐ HAMIS RIASZTÁSOK

Sürgős felhívás az átverések ellen
Egyre többször esnek felelőtlen
félrevezetések áldozataivá a
hatóságok, a 112-es segélyhívószámra érkező hamis riasztások
a caracali tragédia után szaporodtak meg. A kormány szigorítani szeretné az átverések miatt
kiróható büntetést. A Krónika
által megszólaltatott pszichológus szerint kiegyensúlyozott
ember fejében meg sem fordul,
hogy ilyesmivel szórakozzék.
» BÍRÓ BLANKA

K

étségbeesett felhívást fogalmazott meg a rendőrség: arra kérik
a lakosságot, vessenek véget a
112-es sürgősségi hívószámra érkező
hamis riasztásoknak. Az elmúlt időszakban – a caracali tragédia után –
korábban soha nem tapasztalt mértékben emelkedett a hamis hívások
száma. A legtöbb esetben az átverő
azt jelenti, hogy emberrablás áldozata, hogy akarata ellenére fogva tartják. Az utóbbi esetek közül az egyik
hétvégén Szeben megyében történt,
amikor egy nő arról értesítette hozzátartozóit, hogy őt és kiskorú lányát
elrabolták és fogva tartják. A rokonok
hívták a 112-es sürgősségi számot,
rendőrök tucatjai indultak a keresésükre – végül kiderült, hogy az anya
és tizenéves lánya egy pillanatig sem
voltak veszélyben. Tegnap már pénzbüntetést is kiróttak: 500 lejes bírságot kapott egy 17 éves caracali lány,
aki vasárnap azt állítva riasztotta a
rendőrséget, hogy fogva tartják a városban, de személyazonosságát nem
akarta feltárni. Hívása nyomán 20
rendőr és több csendőr indult felkutatására, és csaknem 12 órán keresztül keresték, mígnem kiderült, hamis
riasztás volt. A lányt tegnap kihallgatták, és pénzbírsággal sújtották. A
múlt héten Bukarestben rendőrök és
csendőrök százai hat órán keresztül
kerestek egy fiatal nőt, aki szintén a
sürgősségi hívószámon jelentette be,
hogy fogva tartják, de a hívás ebben
az esetben is átverésnek bizonyult.

„Gyerekek, ne játsszatok!”

A rendőrök szerint a caracali tragédia után emelkedett meg látványosan a hamis riasztások száma.
„Gyerekek, ne játsszatok a 112-es
hívószámmal! Lehet más gyereknek éppen akkor sürgősen arra van
szüksége, hogy valaki odaérjen
hozzá és segítsen. Szülők, tanítsátok meg a gyerekeiteket, hogy mire
kell használni a 112-es hívószámot!
Ne feledjük el, hogy a rendőrök százai, akik egy feltételezett áldozatot
keresnek, ugyanazok a rendőrök,
akiknek a valós sürgősségi esetekben kell közbelépniük! Sürgős felhívást teszek közzé a 112-es sürgősségi
számmal kapcsolatosan: ne veszélyeztessük az embertársaink életét
és testi épségét! Egyszer nekünk
is szükségünk lehet segítségre!”–
fogalmazta meg a felhívást Adina
Maft ei ezredes, a román rendőrség
kommunikációs szakértője.
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Felelősségteljes hívás. Csak vészhelyzetben szabad tárcsázni a 112-es segélyvonalat

A pénteki bukaresti hamis riasztás után Mihai Fifor ügyvivő belügyminiszter is megszólalt: szerinte szigorítani kell a büntetéseket az ilyen
esetekben. „Felelőtlen félrevezetés,
ami Bukarestben történt. Ilyen hamis hívásokkal naponta két-három
alkalommal szembesülünk. Szombaton reggel is telefonált egy 11 éves
gyerek, azt állította, ő Alexandra
Măceșanu, a caracali áldozat. Minden hívásnak utána kellett járni.
Ez így nincs rendben” – mondta a
hétvégén a Szociáldemokrata Párt
kongresszusa előtt az ügyvivő miniszter. A miniszter azt kérte, hogy
növeljék a hamis riasztásokért kiróható bírság értékét, mert véleménye
szerint az 500 lejes pénzbüntetés
nem elég drasztikus. „Hatalmas
költségeket generál egy ilyen hamis riasztás, nagy erőket vagyunk
kénytelenek mozgósítani ilyen esetekben” – hívta fel a figyelmet Mihai
Fifor. Szerinte az Európai Unió minden országában szigorúan büntetik,
ha valaki a sürgősségi hívószámmal
szórakozik. „Nemcsak pénzbüntetés jár ezért: vannak országok, ahol
meg kell téríteni a biztonsági erők
mozgósításának költségeit is” –
részletezte a tárcavezető.

A parlament asztalán
a büntetések szigorítása

Különben a pénzbírságok szigorítására vonatkozó módosítás már a parlament elé került, és a szenátus meg
is szavazta. Az egységes segélyhívó
rendszer megszervezését és működését szabályozó 2008/34-es sürgősségi
kormányrendelet 32-es számú cikkelyét módosítanák, a kezdeményezést
68 képviselő és szenátor vállalta fel.
A felsőház által elfogadott változatban az áll, hogy a 112-es hívószámmal visszaélők 1000 lejtől 2000 lejig
terjedő pénzbírsággal sújthatók,
vagy 100 és 200 óra közötti közmunkával büntethetők. Ha egy év leforgása alatt megismétlik a kihágást, a
bírság megkétszereződik. Ha a hívás
nyomán mozgósítani kell a nyomozó hatóságokat, akkor indulásból
2000–4000 lej, vagy 200–400 órányi

közmunka lehet a büntetés, viszont
a mozgósítás költségének 25–100
százalékát is behajthatják az elkövetőn. A szenátus július 3-án fogadta el a módosítást, a döntő kamara a
képviselőház.

»

„Sürgős
felhívást teszek
közzé a 112es sürgősségi
számmal kapcsolatosan: ne
veszélyeztessük
embertársaink
életét és testi
épségét! Egyszer
nekünk is szükségünk lehet
segítségre!”–
fogalmazta meg
Adina Maftei
ezredes.

»

Kernászt
Adél pszichológus úgy véli,
mindenképpen
valamiféle lelki
trauma, pszichés
rendellenesség
áll az ilyen hamis
hívások hátterében, ám minden
esetet csakis
egyénileg kell és
lehet elbírálni.

Kiegyensúlyozott felnőtt
nem szórakozik a 112-essel

A hamis riasztások esetében külön
kell választani a kiskorúakat és a
felnőtteket – mondta el lapunknak
Kernászt Adél sepsiszentgyörgyi
pszichológus, mentálhigiénés szakember. Hangsúlyozta, előfordul,
hogy a gyerekek diákcsínyként
hívogatnak ismeretlen számokat,
és szintén szórakozásból tárcsázhatják a 112-es sürgősségi hívószámot is. Amikor több gyerek együtt
játszik, szórakozik, előfordul, hogy
feszegetik a határokat, egymást
biztatják a csínytevésekre, ám az
egyedül, szülői felügyelet nélkül
hagyott gyerekek is „telefonálgathatnak”. Másrészt a szakember úgy
véli, kiegyensúlyozott felnőtt ember
nem követ el ilyen felelőtlenséget,
végiggondolja annak a következményeit, sőt fel sem merül benne,
hogy hamisan riassza a hatóságokat. Kernászt Adél úgy véli, mindenképpen valamiféle lelki trauma,
pszichés rendellenesség áll az ilyen
hamis hívások hátterében, ám minden esetet csakis egyénileg kell és
lehet elbírálni. Véleménye szerint a
caracali tragédia megrázta a közvéleményt: az emberek egy része, akik
sérülékenyebbek, olyan módon
azonosulnak az áldozatokkal, hogy
felhívják, „tesztelik” az egységes
sürgősségi hívórendszert.
Mint ismeretes, júliusban egy
elrabolt caracali lány hiába hívta
háromszor is a 112-t, a hatóságok
hosszú órákon keresztül nem találtak rá, miközben a diszpécserek
lekezelően, gyakorlatilag embertelen hangnemben beszéltek vele. Elrablója rajtakapta, hogy segítséget
kér, és megölte a 15 éves lányt. Az
elfogott elkövető bevallotta, hogy
korábban egy másik lányt is elrabolt és megölt.

