
Erdélyi tudósítások2019. december 12.
csütörtök2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
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 – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; újságos standjainkon
(Csíkszereda, Székelyudvarhely); saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki partner-
boltjainkban, on line (www.kronikaonline.ro/
elofizetes/csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Csíkszék – Kelemen Tímea, 
0726-720308 

Udvarhelyszék – Gagyi Erika, 
0726-720341  

Gyergyószék – Hodgyai Edit, 
0743-156555 

Kovászna megye – Göthér Katalin, 
0799-946877 

Kolozs és Maros megye – Rittner Timea, 
0726-720382 

Magyarország – Nagy László, 
0799-946850

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 
ügynökség értékesíti.

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Borbolyék hiába
kérték a bíró kizárását

Ezúttal is elutasították a Borboly 
Csaba és tizenkét másik sze-

mély elleni büntetőper tárgyalását 
vezető bíró kizárását, így az eljárás 
folytatódhat. Mivel többen hiányoz-
tak, a tegnapi tárgyalást el kellett 
napolni.

Kétszer is kérte Borboly Csaba, a 
Hargita Megyei Tanács elnökének 
ügyvédje a megyei törvényszéken 
zajló alapfokú tárgyalást vezető 
bíró kizárását. A legutóbbi alka-
lommal az alperes azért nyújtott be 
erre vonatkozó kérést, mert – mint 
akkor elmondta – korábban a bíró 
bizonyíthatóan nem szakosodott 
korrupciós ügyek tárgyalására, 
ugyanakkor fenntartásai voltak 
az objektivitását illetően, mert 
láthatóan nagy nyomás nehezedik 
rá, hogy siettesse a régi ügy be-
fejezését. A beadványt a Hargita 
megyei törvényszéknek kellett volna 
tárgyalnia, de mivel az intézmény 
másik büntetőbírója tartózkodott 
ettől, a döntés joga – akárcsak első 
alkalommal – a marosvásárhelyi 
ítélőtáblához került, amely a kérést 
elutasította.

 A per tárgyalása tegnap foly-
tatódhatott volna, de a vádlottak 
és ügyvédek egy része hiányzott, 
köztük Borboly Csaba védője is, 
aki senkit nem tudott megbízni 
a helyettesítéssel, és halasztási 
kérelmet továbbított. Ehhez a 
többi ügyvéd is csatlakozott, és a 
bíró jóváhagyta. Utóbbi viszont 
megjegyezte, hogy a helyettesítés 
kötelező, és ha rosszhiszeműséget 
tapasztal az ügyvédek részéről, 
akkor ennek jogi következményei 
lesznek. A bírósági eljárás már csak 
a jövő évben folytatódik.

Amint arról már beszámoltunk, az 
Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) 2013-ban vádolta meg a 
Hargita megyei önkormányzat elnö-
két, Borboly Csabát közérdek ellen 
elkövetett többrendbeli hivatali 
visszaéléssel, magánokirat-hamisí-
tásra való többrendbeli felbujtással, 
hamisított közokirat felhaszná-
lására való felbujtással, közok-
irat-hamisítással, illetve rágalmazó 
feljelentéssel. Az önkormányzati 
vezető mellett további tizenkét 
személyt küldtek a vádlottak pad-
jára. A korrupcióellenes ügyészség 
szerint a vádlottak két megyei út – a 
Felsőboldogfalvától Erdővidékre 
vezető 131-es jelzésű és a Csíkrákost 
Lóvésszel összekötő 124-es jelzésű 
út – egy-egy szakaszának felújítása 
során több mint 4,8 millió lejjel 
károsították meg Hargita megyét. 
(Kovács Attila)

ÁTGONDOLT KARÁCSONYI BESZERZÉST JAVASOLNAK, ELLENŐRIZNEK A FOGYASZTÓVÉDŐK

Körültekintő játékszervásárlás

A fogyasztóvédők szerint a játékok vásárlásakor ajánlott fi gyelni a terméken olvasható tájékoztatókra

A boltok polcain kínált játéksze-
rek és más, gyermekeknek szánt 
árucikkek minőségét, biztonsá-
gosságát vizsgálták országszerte 
a fogyasztóvédelmi felügyelők. 
Az illetékesek azt tanácsolják, a 
vásárlók ellenőrizzék az egyes 
termékek minőségét az euró-
pai riasztási rendszer (RAPEX) 
honlapján, valamint játékok 
vásárlásakor őrizzék meg a 
fi zetéskor kapott nyugtát.

 » SIMON VIRÁG

O rszágszerte a játékokat és a 
gyermekeknek szánt termé-
keket ellenőrizték a fogyasz-

tóvédelmi felügyelők. Amennyiben 
nem biztonságos, vagy veszélyt je-
lentő termékeket találnak, azonnal 
jelentik, ezek az árucikkek bekerül-
nek az európai riasztási rendszer-
be, a RAPEX-be. Így vásárlás előtt 
rákereshetünk a RAPEX honlapjá-
ra és megnézhetjük, hogy melyek 
azok a termékek, amelyek nem biz-
tonságosak.

Hiányzó címkék
A Hargita megyei fogyasztóvédelmi 
hivatal vezetője, Laurențiu Moldovan 
kérdésünkre elmondta, négy olyan 
játékot találtak az üzletek polcain, 
amelyek nem feleltek meg az előírá-
soknak. Három esetben hiányzott 
a gyermekeknek szánt termékekről 
a címke, holott ezeken szerepelnek 
a fontos információk: hol gyártották 
a terméket, milyen az összetétele, 
milyen korosztálynak ajánlják. La-
urențiu Moldovan elmondta, lénye-
ges, hogy a vásárlók fi gyeljenek arra, 
hogy a címkén legyen feltüntetve: a 
játék megfelel az uniós biztonsági 
követelményeknek, ezt a CE (Confor-
mité Européenne) jelölés jelzi. Har-
gita megyében egy esetben büntettek 
azért is, mert a Kínából származó 
játékok tájékoztató szövegét nem 
volt lefordították le román nyelvre. 
A négy büntetés összértéke 12 000 
lej volt. A mostani ellenőrzésen nem 
azonosítottak a gyermekek számára 
veszélyt jelentő játékot.

Meg kell őrizni a nyugtát
Liviu Todoran, a Maros megyei fo-
gyasztóvédelmi hivatal vezetője el -

mondta, kilenc olyan játékot ta-
láltak a helyszíni szemle során, 
amelyeket kivontak a forgalom-
ból, ezeket jelentették a RAPEX 
rendszernek is. Ezek között voltak 
plüssjátékok, de olyan babák is, 
amelyeknek egyszerű húzás után 
csomókban jött ki a hajuk, és ful-
ladásveszélyesek lehettek volna. A 
veszélyes játékokat egy nagy áru-
házlánc marosvásárhelyi üzleté-
ben találták. Több olyan terméket 
is azonosítottak, amelyeket gyere-
keknek szántak, de nem volt rajtuk 
címke. Az ellenőrzések során 86 
000 lej értékű pénzbírságot róttak 
ki. Todoran arra hívta fel a szülők 
fi gyelmét, hogy játékok vásárlása-
kor is őrizzék meg a fi zetéskor ka-
pott nyugtát, hiszen az eseteleges 
panaszemelés során azzal tudják 
bizonyítani, hogy mikor és hol sze-
rezték be a terméket. A szakértő 
szerint az is fontos, hogy a szülők 
már vásárlás előtt alaposan gon-
dolják át, hogy kinek szánják a 
játékot, és azt is vegyék fi gyelem-
be, hogyha a játék kis darabokra 
bontható, akkor veszélyt jelenthet 
a három évnél kisebb gyermekekre. 
Az is fontos, ha egy játékra rá van 
írva, hogy csak felnőtt felügyele-

te mellett lehet használni, mint 
például a különböző lövedéke-
ket tartalmazó puskák, akkor ezt 
a fi gyelmeztetést komolyan kell 
venni, mert egy szivacsból készült 
lövedék is okozhat sérülést. De azt 
is jó szem előtt tartani, hogy a leg-
apróbbak befalhatják a különbö-
ző játékokból kieső elemeket is, s 
ezek szintén veszélyesek lehetnek 
rájuk nézve.

Veszélyes termékek
Megnéztük a RAPEX rendszerben 
feltüntetett, veszélyesnek ítélt és 
forgalomból kivont termékek jegy-
zékét. Bár nem Romániából jelez-
ték, de szerepelt a rendszerben a 
sok gyerek által kedvelt, gyurmá-
hoz hasonlító, úgynevezett sli-
me. Az Unió területén találtak az 
üzletek polcain olyan slime-ot is, 
amelyik összetételében egészségre 
káros baktérium volt, de bizonyos 
folyadékkal töltött stresszlabdák-
ban is a megengedettnél nagyobb 
számú baktériumot fedeztek fel. 
Jó ha tudjuk, hogy a gyerekeknek 
szánt körömlakkok sem mindig 
biztonságosak, van olyan, amely 
felkerült a veszélyesnek tartott ter-
mékek jegyzékére.

 » Felhívta a fi -
gyelmet, játékok 
vásárlásakor is 
őrizzék meg a 
fi zetéskor kapott 
nyugtát, hiszen 
az eseteleges 
panaszemelés 
során azzal tud-
ják bizonyítani, 
hogy mikor és 
hol szerezték be 
a terméket.
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