
Erdélyi tudósítások2021. augusztus 27–29.
péntek–vasárnap2

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), 
Deák Szidónia (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

 » KRÓNIKA

Különleges közbiztonsági övezetté 
nyilvánították csütörtöktől a Besz-

terce–Naszód megyei Telcs községet, 
miután a településen lincshangulat 
alakult ki a regionális vízszolgáltatóval 
való nézeteltérések miatt. A Beszter-
ce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitány-
ság tájékoztatása szerint a Naszódtól 

21 kilométerre található településen 
mintegy 850 család megtagadta, hogy 
szerződést kössön a regionális víz-
szolgáltatóval, és jelenleg jogtalanul 
részesül vezetékes vízben. A beszter-
cei Aquabis cég képviselői szerdán 
műszaki ellenőrzést tartottak volna 
a községben, miután a lakosok arra 
panaszkodtak, hogy nagy a vízvesz-
teség, ám a helyiek megakadályoz-

ták őket ebben. Mi több, Ion Şandru 
cégmenedzsert a rendőröknek kellett 
kimenekíteniük a községből, miután 
a lakosok közül többen közrefogták, 
szidalmazták, fenyegették, és félő volt, 
hogy meglincselik, írta az Agerpres. A 
hírügynökség szerint a Beszterce-Na-
szód Megyei Rendőr-főkapitányság 
közleményében hangsúlyozza, hogy a 
lakosság biztonsága érdekében a köz-

ségben csütörtöktől megerősítik a ren-
dőri és csendőri jelenlétet. A telepü-
lésen hét napig naszódi és besztercei 
rendőrök, illetve besztercei és maros-
vásárhelyi csendőrök járőröznek. „A 
karhatalmi erők jelenléte a térségben 
a lakosság védelmét, a közbiztonság, 
közrend fenntartását és a különböző 
incidensek megelőzését szolgálja” – 
közölte a rendőrség.

Elszabadultak az indulatok a Beszterce–Naszód megyei Telcsen
 » Ion Şandru 

cégmenedzsert a 
rendőröknek kel-
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Bűnvádi eljárást indított a 
Temes Megyei Rendőr-főkapi-
tányság több, oltási igazolással 
rendelkező, ám súlyos állapot-
ban kórházba került temesvári 
Covid-beteg ellen okirat-hami-
sítás gyanújával. A háziorvosok 
szerint sokan kérik, hogy a vak-
cina beadása nélkül állítsanak 
ki oltási igazolást számukra.

 » PAP MELINDA

H ivatalból eljárást indított a 
Temes Megyei Rendőr-fő-
kapitányság több, az egyik 

temesvári kórházba beutalt koro-

navírus-fertőzött ügyében, aki azt 
állította magáról, hogy be van oltva, 
ám a betegség súlyos tünetei jelent-
keztek nála. A Tion hírportál beszá-
molója szerint a rendőrség azután 
indított bűnvádi eljárást az ügyben, 
hogy a temesvári orvosok több tucat 
hasonló esetről számoltak be.

Cristian Oancea, a temesvári Vic-
tor Babeș járványkórház igazgató-
ja a hírportálnak elmondta, hogy 
kollégái olyan esetekkel keresték 
meg, amikor valakik beoltottnak 
vallották magukat, oltási igazolást 
is felmutattak, azonban a betegség 
olyan súlyos tünetei jelentkeztek 
náluk, ami orvosi szempontból 
nem lenne indolt. Az orvosok így 
arra gyanakszanak, hogy ezek a 

személyek „fű alatt”, feketén kap-
tak oltási igazolást, de valójában 
nincsenek is beoltva.

Valóságos jelenség
A kórházigazgató szerint valóságos 
jelenségről van szó, és ezek a szemé-
lyek állításuk szerint az egyadagos 
vakcinát kapták, amivel főleg a házi-
orvosi rendelőkben oltanak. „Súlyos 
tünetekkel jönnek, azt állítják, hogy 
be vannak oltva, de valójában túl sú-
lyos betegek ahhoz, hogy be legyenek 
oltva. Úgy tudom, hogy Kolozsváron 
is voltak hasonló esetek” – mondta 
a hírportálnak Oancea, aki szerint 
fennáll a gyanú, hogy ezek az embe-
rek nincsenek is beoltva, és félreve-
zetik az orvosokat, ezzel pedig magát 

BŰNVÁDI ELJÁRÁS TEMESVÁRON A CSAK PAPÍRON IMMUNIZÁLTAK ÜGYÉBEN – NAGY NYOMÁS NEHEZEDIK A HÁZIORVOSOKRA

Csalással gyanúsítják a beteg „beoltottakat”

Nem értik. A temesvári orvosok szerint szakmailag nem megmagyarázható számos „beoltott” súlyos állapota
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a kezelést is veszélyeztetik. „Ilyen 
gyakorlatnak nem kellene léteznie, 
hiszen abba a helyzetbe kerülünk, 
hogy nem tudjuk, miként segít-
sünk a betegeken” – jelentette ki a 
járvány ügyi szakember.

A sajtóban megjelent informáci-
ók hatására a Temes Megyei Ren-
dőr-főkapitányság bejelentette, 
hogy hivatalból bűnügyi vizsgá-
latot kezdeményezett az ügyben 
okirat-hamisítás és a járvány le-
küzdésének akadályozása gyanú-
jával. A temesvári kórházakban 
szerdán 72 személyt ápoltak koro-
navírus-fertőzéssel, közülük 17-et 
intenzív osztályon.

Sokan csak az igazolást kérik
A gyanús temesvári esetekre rea-
gálva Gindrovel Dumitra, a Házi-
orvosok Országos Szövetsége oltási 
bizottságának elnöke a Digi 24-nek 
csütörtökön úgy nyilatkozott, 
egyes román állampolgárok nyo-
mást gyakorolnak a háziorvosokra, 
hogy az oltást ne adják be nekik, 
csupán az oltási igazolást állítsák 
ki számukra. Gindrovel Dumitra ki-
fejtette, nem hiszi, hogy egyes házi-
orvosok pénzt fogadnának el azért, 
hogy a vakcina beadása nélkül 
állítsanak ki oltási igazolást vala-
kinek. Azt viszont elismerte, hogy 
létezik ilyen nyomás, őt is megke-
resték már a kéréssel, hogy úgy ál-
lítson ki valakinek oltási igazolást, 
hogy a vakcinát nem adja be. Ha-
sonló esetekről számos kollégája 
beszámolt, az ország minden ré-
széből, mondta a szakember, aki 
szerint a háziorvosok ellenállnak 
a nyomásnak. Mint magyarázta, 
elsősorban azok kérik ily módon 
az oltási igazolást, akik munkájuk 
miatt gyakran utaznak külföldre, 
de nem akarják beoltatni magukat.
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