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Iohannis nagy felelőssége, hogy 
a magyar közösséget kiszol-
gáltatta a gyűlöletbeszédnek 
– nyilatkozta Benkő Erika, a 
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
igazgatója annak kapcsán, hogy 
magyarellenes uszítás miatt 
megbírságolt az Országos Au-
diovizuális Tanács (CNA) több 
tévéadót.

 » BÍRÓ BLANKA

Ö sszesen húszezer lejre bírsá-
golta az Országos Audiovi-
zuális Tanács (CNA) a B1 Tv 

és a Realitatea Plus tévécsatorná-
kat. A Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat közleménye szerint az egyen-
ként 10 ezer lejes büntetések Klaus 
Iohannis elnök április 29-i magyar-
ellenes kijelentéseihez kapcsol-
hatóak, hiszen azon a napon az 
említett csatornák szinte minden 
műsorában tetten érhető volt a ma-
gyarellenes retorika. A Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat több esetben 
tett feljelentést, többek között a 
Silviu Mănăstire vezette Dosar de 
politician című műsor, illetve a 
Mădălina Dobrovolschi- féle Leg-
ile Puterii című műsor miatt. Az 
első adás témája a székelyföldi 
autonómia törvénytervezete volt, 
ennek kapcsán a műsorvezető és 

a meghívottak közül leginkább Eu-
gen Tomac EP-képviselő gyalázta 
a magyarokat diszkriminatív ki-
jelentéseivel, hangoztatva, hogy 
sokszor „közvetlenül az állam el-
len cselekszenek”. Silviu Mănăsti-
re szerint a törvénytervezet „osto-
ba, helytelenül megfogalmazott és 
alkotmányellenes”. A Legile Pute-
rii című műsorban a bemondó a 
következőket nyilatkozta: „ha Is-
ten őrizz, még egy parlamenti kép-
viselő megbetegedett volna, akkor 
arra ébredünk, hogy Székelyföld 
autonóm. Persze én most vicce-
lek, de ez nagyon-nagyon súlyos 
dolog”. Egy másik meghívott azt 
állította, a törvénytervezet által 
a magyarok három megyéből álló 

MEGBÍRSÁGOLTÁK A KLAUS IOHANNIS MAGYARELLENESSÉGÉT MEGLOVAGOLÓ BUKARESTI TELEVÍZIÓKAT 

Büntették a magyarellenes retorikát
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ország létrehozásán dolgoznak 
egy nagy ország szívében. Ma-
rius Pașcan ellenzéki képviselő 
szerint folyamatosan azzal a fé-
lelemmel kell élniük Erdélyben, 
hogy átalakul az ország. „Ezek 
az esetek és bírságok is jól mutat-
ják, hogy kijelentésével mekko-
rát ártott az államfő a romániai 
magyar közösségnek. Aznap az 
említett csatornákon szinte min-
den műsor a magyar közösség el-
len uszított. Az elnök kinyitotta 
a nacionalizmus Pandóra szelen-
céjét. Iohannis nagy felelőssége, 
hogy a magyarokat kiszolgáltatta 
a gyűlöletbeszédnek” – nyilat-
kozta Benkő Erika, a jogvédelmi 
szolgálat igazgatója.

 » Ha Isten 
őrizz, még 
egy parlamen-
ti képviselő 
megbetegedett 
volna, akkor 
arra ébredünk, 
hogy Székelyföld 
autonóm.

 » SIMON VIRÁG

M íg egyes helyeken, például 
Marosvásárhelyen lassan 
visszatér az egészségügyi el-

látás a rendes kerékvágásba, addig 
más településeken még várni kell arra, 
hogy teljes kapacitással fogadják a 
krónikus betegeket. Orsz ágszerte to-
vábbra is fenn kell tartani minden 
osztályon helyeket a koronavíru-
sos betegeknek, hiszen nem tudni, 
lesz-e második hullám. A korona-
vírus-járványt alaposan megsínylik 
a krónikus betegek, akik az elmúlt 
három hónapban nem tudtak szak-
orvosi ellátásban részesülni, így so-
kuk állapota épp emiatt jelentősen 
romlott. Az egészségügyi miniszté-
rium rendelete szerint június 15-től 
azokban a kórházakban, ahol ez le-
hetséges, vissza kell térni a normá-
lis kerékvágásba, de csak miután a 
megyei közegészségügyi szakembe-
rek ezt jóváhagyják. Marosvásárhe-
lyen a Maros Megyei Klinikai Kór-
ház az az egészségügyi intézmény, 
amelyben a legtöbb koronavírusos 
beteget kezelték, szám szerint 670-
et. Pénteken 25 beteg tartózkodott 
a klinikán. Ovidiu Gîrbovan igazga-
tó elmondta, az elmúlt napokban 
nekiláttak, hogy visszatérjenek a 
járvány előtti, normális állapotok-
hoz. A minisztérium követelmé-
nyei szerint úgy alakítják vissza a 
klinikákat, hogy mindenhol fenn-
tartanak pár helyet az esetleges 

koronavírusos betegeknek – külön 
bejárattal ezekhez a kórtermek-
hez. „A közegészségügyi igazga-
tóság ellenőrzése és jóváhagyása 
után újra fogadják a betegeket a 
Gheorghe Marinescu utcai épület-
ben, de máshol is. Ezzel egy idő-

ben újraindult a rendelés a II.-es 
számú járóbeteg-rendelőben is, ott 
is felkereshetik a szakorvosokat a 
páciensek. Arra biztatok minden-
kit, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
szakorvossal, kérjen időpontot, és 
bizalommal jöjjön a kórházba ke-

zelésre, beavatkozásra”– mondta 
az intézményvezető. A csíkszere-
dai megyei sürgősségi kórházban 
nem került háttérbe a nem korona-
vírusos betegek ellátása az elmúlt 
időszakban sem, az akut eseteket 
folyamatosan fogadták – tudtuk 
meg Kiss Edittől, a kórház sajtóre-
ferensétől. Udvarhelyi betegeket is 
fogadtak az elmúlt hónapokban, és 
az utóbbi napokban sok kézdivá-
sárhelyi beteget irányítottak hozzá-
juk. Jelenleg a csíkszeredai megyei 
sürgősségi kórház minden osztá-
lyán zajlik a tevékenység, most már 
fogadják a nem akut eseteket jelen-
tő, nem koronavírusos betegeket is. 
Az intézmény arra törekszik, hogy 
mihamarabb visszatérhessen a ko-
rábbi, a koronavírus-járvány előtti 
kerékvágásba. A sajtóreferens el-
mondta, a konkrét lépéseket most 
dolgozzák ki, a nyitás fokozatait kö-
zölni fogják a lakossággal. A koro-
navírus-fertőzöttek ellátása a kór-
ház csíksomlyói épületében zajlik, 
a főépületben pedig az elkülönített 
részlegre (az úgynevezett sárga zó-
nába) kerülnek a koronavírus-fertő-
zés gyanújával kórházba érkezők. A 
kórháznak a koronavírusos betegek 
ellátására elkülönített osztályaira 
pénteken összesen 53 személy volt 
beutalva, közülük 46 személynél 
igazolták a koronavírus-fertőzést. 
A tünetmentes fertőzöttek számára 
fenntartott központban pénteken 
három páciens tartózkodott. 

Vissza kell térnie az egészségügyi ellátásnak a rendes kerékvágásba

 » A járványt 
alaposan meg-
sínylik a krónikus 
betegek, akik nem 
tudtak szakorvosi 
ellátásban része-
sülni.

Nemcsak koronavírusos betegeket kezelnek. Járóbeteg-rendelésre várnak a páciensek Marosvásárhelyen




