
Maros megyei történések

Maros megyében is zsúfolt ünnepi időszakot tudhat maga mögött 
a rendőrség, naponta átlagosan 195 rendőr teljesített szolgálatot a 
lakosság biztonsága érdekében. Az intézmény közleménye szerint 
április 30-a és május 2-a között 300 esetben volt szükség a rendőrök 
közbelépésére, a történések többségéhez a 112-es egységes segély-
hívószámon keresztül riasztották őket. Összesen 40 bűncselekményt 
azonosítottak, ezek közül 15 személy elleni, 16 pedig vagyon elleni 
bűncselekmény volt. Az ünnepi időszakban azonosított kihágásokért 
497 esetben róttak ki pénzbírságot, 158 ezer lej értékben. Emellett 18 
gépjárművezetői engedélyt és öt forgalmi engedélyt is bevontak.

Bevetésre sietve. 
Ünnepekkor is számos esetben 
van szükség a bevetési egységek 
segítségére
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Beárnyékolt  ünnepi időszak
Több szerencsétlenség is történt péntek és vasárnap között
• Halálos vonatbal-
eset, tűzeset, össze-
tűzés, közúti baleset 
és egyéb kihágások 
is történtek Hargita 
megyében az ünne-
pi hétvégén. Maros 
megyében szintén 
több alkalommal volt 
szükség a rendőrség 
közbelépésére.

ISZLAI KATALIN

O rtodox húsvét, május else-
je, anyák napja – számos 
ünnep esett az elmúlt hét-

végére, amelyek alkalmával sokan 
utaztak, kikapcsolódtak. Az ünnepi 
hétvégéken azonban gyakran a kü-
lönböző balesetek, tűzesetek vagy 
kihágások sem ritkák, és ez ezúttal 
sem volt másként. A tűzoltóság és a 
rendőrség közbelépésére is számos 
esetben volt szükség.

Tűzoltóság és rohammentő-
szolgálat

Péntek és vasárnap között 46 esetben 
volt szükség a hivatásos tűzoltók és a 
rohammentő-szolgálat közbelépésé-
re Hargita megyében – tudtuk meg 
Alina Maria Ciobotariu tűzoltósági 
szóvivőtől. Mint részletezte, az ün-
nepi időszakban egy tűzeset történt, 
Lövétén egy kigyulladt füstölőhöz 
riasztották őket vasárnap. A lán-
gok martalékává vált a fából épített 
mellék épület mintegy 30 négyzetmé-
teren, ahogy a benne füstölt húster-

mékek is. Emellett egy pirotechnikai 
bevetésük is volt, ugyancsak vasár-
nap Csinódban egy fémdetektor- 
használati engedéllyel rendelkező 
személy robbanóeszközöket talált. 
A helyszínre kiszállt pirotechnikai 
csapat kilenc eszközt azonosított, 
ezeket egy későbbi megsemmisítés 
céljából elszállították és biztonságba 
helyezték. A tűzoltósághoz tartozó 
rohammentő-szolgálatnak (SMURD) 
44 bevetése volt április 30-a és május 
2-a között, a lakosságot pedig két al-
kalommal fi gyelmeztették medveve-
szélyre a Ro-Alert rendszeren keresz-
tül Maroshévízen és Marosfőn.

Rendőrségi mérleg
Noha nem volt kiugróan magas a ki-
hágások, balesetek száma, a rendőr-

ség közbelépésére is több esetben volt 
szükség április 30-a és május 2-a kö-
zött Hargita megyében Gheorghe Filip 
szóvivő szerint. Pénteken közúti bal-
eset történt Csíkszeredában, az ütkö-
zés során két személy enyhébb sérülé-
seket szenvedett. Emellett Csíkszéken 
két ittas autóvezetőt is azonosítottak 
április utolsó napján. Szombaton Lö-
vétén egy biciklis baleset történt: a 
tulajdonos szerint a fékrendszer meg-
hibásodása miatt elvesztette irányítá-
sát a jármű fölött, és nekiütközött egy 
kerítésnek. Vasárnap a rendőrség is 
jelen volt a pirotechnikai bevetésen, 
Maroshévízen pedig egy több család 
között kitört összetűzéshez riasz-
tották őket. Székelykeresztúron egy 
jogosítvány nélkül vezető, Maroshé-
vízen pedig egy ittas sofőrt is azono-
sítottak vasárnap, Székelyvarságon 

egy személy sérüléseket szenvedett, 
miután leesett egy szekérről, az esti 
órákban pedig Vaslábon halálra gá-
zolt a vonat egy 45 éves férfi t. Utóbbi 
esetben egyelőre nem tudni, hogy 
baleset vagy öngyilkosság történt.

B Á L I N T  E S Z T E R

„Megértettem az Országos Közegész-
ségügyi Intézet (INSP) érveit. A nem 
invazív tesztek eredményét igazol-

ni kell egy invazív gyors-
teszttel, később pedig egy 
PCR-teszttel. Megértettem 
az érvet, hogy a nem inva-
zív teszteket nem lehet szá-
mításba venni a fertőzött-

ségi ráta megállapításakor” 
– jelentette ki a tanügyi tárca vezető-
je az Antena 3 hírtelevízió csütörtök 
esti műsorában, miután éppen az-

nap adta ki Ioana Mihăilă egészség-
ügyi miniszterrel a közös rendeletet 
a tanítás újrakezdésének két forgató-
könyvéről. „El kell ismernem, hogy 
ezúttal a közegészségügyi intézet ér-
vei helytállók voltak” – tette hozzá.

Az előzményekről

Mint ismeretes, Sorin Cîmpeanu 
kijelentései azt követően hangzot-
tak el, hogy az elmúlt időszakban 
több ízben is hangsúlyozta, kitart 
amellett, hogy az iskolákban koro-
navírus-nyálteszteket használjanak 
a fertőzött diákok kiszűrésére. Úgy 
fogalmazott, maximális szükség 

van arra, hogy a tanintézetekben 
olyan teszteket lehessen használni, 
amelyeket a szülők nem találnak 
invazívnak, és amelyekhez nincs 
szükség egészségügyi személy-
zetre, mivel nem áll rendelkezésre 
elegendő szakember. Ezirányú ja-
vaslatát eljuttatta az egészségügyi 
minisztériumhoz is. Az Országos 
Közegészségügyi Intézet (INSP) vi-
szont már korábban is azt közölte, 
hogy nem ismeri el a nyáltesztek 
eredményét. A napokban Florin 
Cîţu miniszterelnök úgy nyilatko-
zott, hogy az oktatási és az egész-
ségügyi miniszternek egy mindenki 
által elfogadható megoldást kell ta-
lálnia az iskolai tesztelés ügyében.

Az oktatási miniszter letett a koronavírus-nyálteszt használatáról az iskolákban
• Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter letett a koronaví-
rus-nyálteszt használatáról az iskolákban, mivel a nem 
invazív teszteket nem lehet számításba venni a fertő-
zöttségi ráta megállapításakor.

Mégsem használnak koronavírus-nyálteszteket 

az iskolákban. Az oktatási miniszter elvetette az ötletet
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