
Erdélyi tudósítások2021. március 23.
kedd2

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; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Országos botránnyá dagadt a 
temesvári vesztegzár megszün-
tetéséről szóló döntés. Ugyanis 
a katasztrófavédelmi főigaz-
gatóság vezetője, Raed Arafat 
vasárnap este felülbírálta a 
megyei vészhelyzeti bizottság 
határozatát, és 72 órával meg-
hosszabbította az eredetileg 
vasárnap éjfélig tartó karantént. 
A fővárosi intézkedés újabb nyi-
latkozatcunamit váltott ki.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A lin Nica, a Temes Megyei Ta-
nács elnöke tegnap bejelen-
tette, vizsgálják annak lehető-

ségét, hogy bírósági úton támadják 
meg az országos katasztrófavédelmi 
főigazgatóság vasárnap esti dönté-
sét, miszerint Temesvár – a helyi ha-
tározattal ellentétben – vesztegzár 
alatt marad. Ugyanis a megyei vész-
helyzeti bizottság hiába döntött úgy 
– heves viták közepette –, hogy két 
hét elteltével feloldják a karantént 
a bánsági nagyvárosban és a szom-
szédos településeken: vasárnap este 
a hatóságok bejelentették, 72 órával 
meghosszabbítják az eredetileg az-
nap éjfélkor lejáró karantént Temes-
váron és a környező négy községben. 
A Béga-parti megyeszékhelyen kívül 
Újszentest (Dumbrăviţa), Gyüreget 
(Giroc), Mosnicatelepet (Moşniţa 
Nouă) és Győrödöt (Ghiroda) érinti 
az intézkedés.

A sok súlyos beteg miatt
bírálták felül a döntést
A határozatot az országos kataszt-
rófavédelmi főigazgatóság vezetője, 
Raed Arafat hozta meg az egészség-
ügyi minisztériummal való egyezte-
tést követően. A belügyminisztéri-
um államtitkári tisztségét is betöltő 
Arafat arra hivatkozva rendelkezett 
az óvintézkedések meghosszabbí-
tásáról, hogy a város kórházainak 
intenzív osztályai megteltek korona-
vírusos betegekkel. A stratégiai kom-
munikációs törzs hangsúlyozta: az 
intézkedés ideiglenes jellegű, és arra 
az időszakra szól, míg nem találnak 
hosszabb távú helyi vagy országos 
megoldást a temesvári helyzetre. A 
döntés előzménye, hogy a Temes me-
gyei vészhelyzeti bizottság (CJSU) egy 

nappal korábbi ülésén – a megyei 
közegészségügyi igazgatóság (DSP) 
és az Országos Közegészségügyi In-
tézet (INSP) ajánlása ellenére – nem 
kapta meg a szükséges kétharmados 
többséget a vesztegzár hét nappal 
való meghosszabbítására vonatkozó 
javaslat a koalíciós pártok helyi kép-
viselői közti nézeteltérések és a ka-
ranténellenes tüntetések közepette. 
A bánsági nagyvárosban a március 
8-án foganatosított karantén ellené-
re romlanak a járványügyi mutatók: 
miközben két hete a lakosság 7,36 
ezrelékét tette ki az előző kéthetes 
fertőzési ráta, szombaton már 8,19 
ezrelékes volt a fertőzési arány.

„Fölösleges, igazságtalan” 
karantén
A temesvári polgármester üdvö-
zölte, a Temes megyei közgyűlés 
elnöke bírálta a döntést, amely 72 
órával meghosszabbította a ka-
rantént a Béga-parti városban és a 
környező falvakban. Dominic Fritz 
polgármester az Agerpres hírügy-
nökség szerint úgy nyilatkozott: az 
intézkedés meggátolja a fertőzési 
ráta gyors növekedését, és megaka-
dályozza az egészségügyi rendszer 
„küszöbönálló összeomlását”. Az 
USR–PLUS színeiben megválasztott 
elöljáró ugyanakkor újfent elítélte, 
hogy – szerinte – nem szakmai, ha-
nem politikai szempontok szerint 

hoznak döntést a megyei katasztró-
favédelmi bizottságban, és sürgette 
az oltási kampány felgyorsítását az 
erősen fertőzött régiókban.

Alin Nica megyei tanácselnök 
eközben a temesvári emberek „ki-
csúfolásának” nevezte ezt a „durva 
politikai beavatkozást”, amely „da-
col” egy kialakított megyei struk-
túrával. A Temes megyei közgyűlés 
elnöke – azzal együtt, hogy ő is a 
kormányon lévő Nemzeti Liberális 
Pártot képviseli – a karantén azon-
nali megszüntetését követelte, és 
kérte, hogy vezessenek be a járvány 
terjedését korlátozó más intézkedé-
seket. Nica emlékeztetett: többször 
felhívta Vlad Voiculescu egész-
ségügyi miniszter és Raed Arafat 
belügyi államtitkár fi gyelmét arra, 
hogy „a bevezetett formális karan-
tén fölösleges”, és a fertőzöttségi 
ráta tovább nő. Meglátása szerint 
a központi hatóságok „fi gyelmen 
kívül hagyták a megyei katasztró-
favédelmi bizottság demokratikus 
döntését”, és „valós támogatás nél-
küli, igazságtalan karantént vezet-
tek be”. Az önkormányzati vezetői 
szerint hibásan számolják a fertő-
zöttségi rátát is, ugyanis a bánsági 
nagyvárosnak nem 300 ezer lakosa 
van, mint a legutóbbi népszámlá-
láskor, hanem több mint 400 ezer.

Marilen Pirtea liberális képviselő 
szintén úgy nyilatkozott, hogy az 

PERREL FENYEGETŐZIK A MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, MIUTÁN RAED ARAFAT „ÖNKÉNYESEN” MEGHOSSZABBÍTOTTA A KARANTÉNT

Temesvári harc a járvánnyal és Bukaresttel

Szembenállás. Alin Nica önkényesnek nevezte a karanténhosszabbításról szóló fővárosi döntést
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elhúzódó karantén megelőzhető 
lett volna korábbi felelős dönté-
sekkel, és a Bukarestből „diktált” 
hosszabbítás azt jelzi, hogy a 
„vidék” véleményét már nem ve-
szik fi gyelembe. Szerinte ebben 
a nehéz időszakban a liberálisok 
olyan megoldásokat javasoltak, 
amelyekkel elkerülhető lett volna 
a katasztrófa, a helyi közigazgatás 
azonban fi gyelmen kívül hagyta 
ezeket.

Bukarest „nem érti”
Temesvárt
Az ügyben megszólalt Lucian 
Bode, a PNL által jelölt belügy-
miniszter is, aki érthetetlennek 
nevezte, hogyan oldhatták fel a 
karantént helyi szinten. Ez még 
inkább felbosszantotta párttársát, 
Alin Nica megyei tanácselnököt. „A 
miniszter úr nem érti, mint ahogy 
általában Bukarest nem érti meg 
Temesvárt, mint ahogy nem értet-
ték meg Temesvárt 1989-ben sem, 
amikor fellázadtunk a kommuniz-
mus ellen. Nem értik meg most 
sem, amikor kizárólag a számokat 
nézik. De Temesvár több csupán 
néhány számnál” – szögezte le teg-
nap a megyei tanács elnöke. Hang-
súlyozta, egy „papírral” nem lehet 
megállítani a vírust: ehelyett az ol-
táskapacitás és az intenzív terápi-
ás ellátás befogadóképességének 
növelését szorgalmazta, illetve a 
rendvédelmi szervek bevetését ott, 
ahol az emberek tömegesen megje-
lenhetnek. Ugyanakkor Alin Nica 
önkényesnek nevezte Raed Arafat 
döntését a karantén meghosszab-
bításáról, és jelezte, vizsgálják an-
nak a lehetőségét, hogy bírósági 
úton támadják meg az országos 
katasztrófavédelmi főigazgatóság 
határozatát. Az önkormányzati 
vezető újabb korlátozások helyett 
arra szólította fel Arafatot, inkább 
ellenőrizzék a városi kórház udva-
rán létesített mobil intenzív osztá-
lyokat, ugyanis elmondása szerint 
egy kamion négy hónapja kihasz-
nálatlanul áll. „Mi meg sírunk, 
hogy nincsenek helyek az intenzív 
terápián, és emiatt vesztegzár alatt 
tartunk 400 ezer embert” – jelen-
tette ki Nica. Aki konkrét segítséget 
vár Bukaresttől: például az említett 
mobil osztály üzembe helyezését, 
ami tíz ággyal növelné az intenzív 
ellátás kapacitását.

 » Az önkor-
mányzati vezető 
újabb korlátozá-
sok helyett arra 
szólította fel 
Arafatot, inkább 
ellenőrizzék a 
városi kórház ud-
varán létesített 
mobil intenzív 
osztályokat, 
ugyanis elmon-
dása szerint egy 
kamion négy hó-
napja kihaszná-
latlanul áll. „Mi 
meg sírunk, hogy 
nincsenek helyek 
az intenzív terá-
pián, és emiatt 
vesztegzár alatt 
tartunk 400 ezer 
embert” – jelen-
tette ki Nica. 




