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A FERTŐZÉSBEN ELHUNYT ROKONOKAT ELTEMETŐ LAKOSOK SEM HISZNEK A COVIDBAN AZ ÁTOLTOTTSÁGBANSEREGHAJTÓ SZEBENI FALUBAN

Hiábavaló a győzködés a vírustagadók körében
Szeben megyei példa mutatja:
szinte lehetetlen meggyőzni az
oltakozás fontosságáról azokat,
akik „hithű” vírustagadók. Az
átoltottság tekintetében megyei
sereghajtó Zsinna község polgármestere szerint még a koronavírus következtében elhunyt betegek családtagjai is azt állítják,
nem létezik, nem terjed a Covid:
azt „az orvosok adták be”.

azok sem hiszik el, hogy a koronavírus valóban létezik és terjed, akik
már eltemettek a vírus miatt meghalt
rokonokat – inkább az orvosokat vádolják azzal, hogy megfertőzték családtagjaikat. „Nem akarják beoltatni magukat, nagyon tartózkodóak.
Amikor a vakcináról hallanak, nem

is akarnak szóba állni” – nyilatkozta
Gheorghe Vasile Beschiu. Elmondása szerint ami tőlük telt, megtették,
tájékoztató kampányt is folytattak.
Aki akart, elment Nagyszebenbe
oltakozni, és körülbelül húszan a
háziorvoshoz fordultak. „Nincs mit
tenni, nem akarják. Nagyon sokan
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A felsőfokú
végzettséggel
rendelkezők is
elutasítják. A
volt iskolaigazgató oltatlanként
meghalt, miután
megfertőződött.
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A maguk útját járják. A zsinnaiak több alkalommal elutasították a mobil oltóegységeket
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ég azok sem hisznek a koronavírus létezésében, akik
már a Covid miatt elhunyt
családtagokat is eltemettek – panaszolta el Gheorghe Vasile Beschiu,
a Szeben megyei Zsinna (Jina) polgármestere. A Szeben-Hegyalja térségben található, mintegy 3600-as
lélekszámú község elöljárója annak
kapcsán nyilatkozott az Agerpres
hírügynökségnek, hogy megyei szinten Zsinnán a legalacsonyabb az átoltottsági arány, csupán 2,67 százalék a hétfői adatok szerint.
Beschiu elismerte, bár ő felvette az
oltást, képtelen meggyőzni a lakosokat, hogy hasonlóan járjanak el. A
polgármester úgy fogalmazott: még

azt hiszik, a Covid nem létezik. Voltak olyan esetek, hogy a családban
meghalt valaki a koronavírus miatt, de mégsem hiszik el, azt mondják, az orvosok belevitték a testükbe. Jöhet többtucatnyi tájékoztató
kampány, nincs mit tenni velük,
elismerem, ez az igazság” – fogalmazott a polgármester.
Beschiu azt is elpanaszolta, hogy
még a felsőfokú végzettséggel rendelkezők sem veszik fel az oltást.
Példaként a volt iskolaigazgatót
hozta fel, aki oltatlanként meghalt,
miután megfertőződött. „Kórházba
vitték, de már nem tudtak segíteni
rajta. A férje beoltatta magát, most
is kórházban van” – tájékoztatott az
elöljáró. Az Agerpres szerint a Szeben megyei közegészségügyi igazgatóság vezetőhelyettese megerősítette, hogy akárhányszor próbáltak
mobil oltóegységet küldeni Zsinnára, a helyiek kategorikusan elutasították őket. A prefektúra adatai szerint a község 3591 lakosából jelenleg
heten szerepelnek Covid-fertőzöttként a hivatalos nyilvántartásban.
Egyébként az egy héttel ezelőtti
adatok szerint országos szinten a
Ialomița megyei Bărbulești község
volt a sereghajtó 0,39 százalékos
átoltottsággal, három százalék alatt
csupán néhány település „teljesít”
Romániában.

Medvék sétáltak Kolozsvár határában, Gyergyóban már nem is jelentik
» MUNKATÁRSAINKTÓL
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gy anyamedvét és két bocsot láttak
tegnap hajnalban a Kolozsvárral
határos Szászfenesen, a község kincses város felőli részén. A háromtagú
medvecsaládot a DN1 jelzésű úton
látták a Metro áruház közelében. „Ott
látták őket, ahol a szászfenesi vízmúzeum kerítése véget ér, azon a területen, ahol építkezés zajlik. Betörték
a kerítést és bementek. Értesítettek
engem, én pedig megtettem a szükséges lépéseket. Oda küldtem a helyi
rendőrség egységeit, és felhívtam a
vadgazdálkodás embereit, akiknek
intézkedniük kell az ügyben, nekik
kell biztosítaniuk a medvék befogását” – nyilatkozta a Stiridecluj.ro portál szerint Bogdan Pivariu, Szászfenes
polgármestere. Egyelőre nem tudni, a
medvék honnan jöttek és hogyan ke-

rültek oda. Lehetséges, hogy a Bükk
nevű közeli erdőből jöttek, és eltévedtek. Az sem kizárt, hogy a medvék a
szászfenesi vízmúzeumba menekültek, de lehet, hogy előtte körbejárták
a környéken található szemetes konténereket is. A hatóságok azt tanácsolták, hogy a környéken mindenki
legyen éber és figyelmes.
Bár az elmúlt években volt már rá
példa, hogy Kolozsvár környékén
medvét lássanak, ezek elszigetelt esetek. Székelyföldön viszont közismerten súlyos a medvehelyzet. Hétfőre
virradó éjszaka legalább 8 gyergyószentmiklósi család udvarán, kertjében fordult meg egy nagyvad. Ezt
egy közelben lakó személytől tudtuk
meg, az ott élők ugyanis nem jelentik
az ilyen eseteket a hatóságoknak, mivel nem látják értelmét. Szokatlanul
hangos és hosszas kutyaugatásra ri-
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érnek, a medve odébbáll, s lehet, hogy
még minket büntetnek meg, hogy felelőtlenül hívtuk őket” – vetette fel Blénesi Ferenc gazda. Hozzátette, csak akkor hívnák a sürgősségi telefonszámot,
ha már nagy lenne a baj, ha valakit
megsebezne az állat. Az egyik felszegi
férfi pásztorkodással foglalkozik, kisgyermek korától az erdőn nőtt fel, 46
éves, de egyik évben sem látott annyi
medvét, mint most. Csapatokban járnak, egyszerre 5-öt is látott. Rengeteg
kárt tesznek a legelőkön, van olyan,
akinek 13 háziállatát ölték meg. Van
olyan medve, amelyik a legnagyobb
zsákmányt keresi, 700 kilós lovat, több
száz kilós ökröt is elpusztítottak a csordában. Eközben Sára József, a gyergyószentmiklósi városháza mezőőre
arra figyelmeztetett, mindenképpen
értesítsék a hatóságokat, valahányszor
medvét látnak a településen.
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adtak a gyergyószentmiklósi felszegi
gazdák hétfő hajnalban, a házőrzők
jelezték, hogy vadállat jár a közelben.
Az udvarra kilépő emberek már a kerítések recsegését is hallhatták, amint
a medve az egyik kertből a másikba
mászott át. A szomszédok igyekeztek minél nagyobb zajt csapni, hogy
ezzel elkergessék az állatot, és ennek
köszönhetően ezúttal nem történt nagyobb baj, az istállókba, ólakba nem
tört be, a háziállatokat nem bántotta.
Ezt most szerencsésen megúszták, de
akkor mostantól számítani lehet arra,
hogy minden éjjel őrködni kell – állapította meg az egyik gazda. Vagy az
almafák gyümölcsét, vagy az állatokat keresi a medve. Kinnebb, az erdő
alatt élőknek se éjjelük se nappaluk,
állandóan ott jár a nagyvad.
„Minek jelentsük? Nem csinál senki
semmit. S ha hívnánk a 112-t, mire ide-
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