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Alkalmazkodnak a csalók
„Covidosították” a balesetes átverési trükköt a telefonos bűnözők

• A koronavírus-jár-
ványt kihasználva 
próbálnak pénzt ki-
csalni áldozataiktól a 
balesetes átverésként 
ismert telefonos csa-
lások elkövetői újab-
ban. A módszer nem, 
csak a háttértörténet 
változott.

S Z É C H E LY I S T VÁ N

Évek óta ismert a balesetes 
átverési módszer, amely-
lyel főként idős embereket 

károsítanak meg a telefonos bű-
nözők, akik gyakran orvosnak 
kiadva magukat arra hivatkozva 
próbálnak pénzt kicsalni gya-

nútlan áldozataiktól, hogy 
közeli rokonuk balesetet 
szenvedett és fi zetni kell 
különféle költségeket. Ezt 
a módszert „korszerűsítet-
ték” a csalók a központi 
sajtó híradásai szerint. A 
beszámolók szerint újab-
ban a csalók orvosnak vagy 

a nép egészségügyi igazgató-
ság (DSP) munkatársának kiadva 
magukat azzal hívják fel potenci-
ális áldozataikat, hogy rokonuk 
koronavírus-fertőzés miatt súlyos 
állapotban kórházba került és 
mihamarabb intézkedni kell a ke-
zeléséről. A csalók általában azt 
állítják, hogy át kell szállítani a 

beteget egy másik kórházba, vagy 
egészségügyi eszközök beszerzé-
sére van szükség, amihez a felhí-
vott áldozattól kérnek pénzt, rend-
szerint több ezer lejt.

Korszerűsített módszer

A csalók állandóan aktualizálják 
átverési trükkjeiket, hallott már az 
említett új módszerről is, de sze-
rencsére Hargita megyében ilyen 
esetről még nem kapott bejelentést 
a rendőrség – közölte megkeresé-
sünkre Gheorghe Filip. A Har gita 

Megyei Rendőr-főkapitányság szó-
vivője az ilyen esetek megelőzése 
érdekében azt tanácsolja a lakosok-
nak, hogy legyenek körültekintők, 
ne hagyják átverni magukat, ha 
ilyen telefonhívást kapnak, ellen-
őrizzék az információkat, mielőtt 
bármit is tennének. Ha ne adj’ Isten 
valakinek egy rokona megbetege-
dett és segítségre van szüksége, azt 
számtalan módon lehet ellenőrizni, 
fel lehet hívni a kórházat vagy a 
népegészségügyi igazgatóságot is. 
Alapvető fontosságú azonban tud-
ni, hogy ilyen esetekben senki nem 

kér pénzt a kezelésért, így már az is 
gyanúra adhat okot, ha valakit ez-
zel hívnak fel – tudtuk meg Gheor-
ghe Filiptől. 

Ezt erősítette meg megkeresé-
sünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Me-
gyei Népegészségügyi Igazgatóság 
vezetője is. „Semmilyen Coviddal 
kapcsolatos fi zetéses szolgáltatá-
sunk nincsen” – hangsúlyozta.

„Frissítették” a balesetes átverés 

módszerét a telefonos csalók: 

újabban az áldozat koronavírusos 

rokonának a kezelésére próbálnak 

pénzt kicsalni

▴  K É P Ü N K I L L U S Z T R ÁC I Ó.
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Késik a törvény
Tovább késik annak a törvény-

nek az elfogadása, amely a koro-

navírus-járvány visszaszorítása, 

illetve az oltottak számának 

növelése érdekében lehetővé 

tenné, hogy az állami alkalma-

zottak, illetve a versenyszféra 

egyes cégeinek alkalmazottai 

számára kötelezővé tegyék 

a védettségi igazolványt. A 

képviselőház egészségügyi 

bizottságának nemzeti liberális 

párti (PNL) elnöke, Nelu Tătaru 

tegnap közölte, a párt képviselői 

úgy döntöttek, tartózkodnak 

annak a módosító javaslatnak a 

szavazásakor, amely lehetővé 

tenné, hogy az állami alkal-

mazottak két hónapig ingyen 

végezhessenek teszteket. A 

tervezet értelmében az érintett 

alkalmazottak csak az oltottsá-

got igazoló védettségi igazol-

vánnyal léphetnének be a mun-

kahelyükre. Ha elutasítják az 

oltást, akkor kötelesek lennének 

időszakosan koronavírustesztet 

végeztetni a saját költségükre. 

Ha teszteltetni sem hajlandók 

magukat, munkáltatójuk 30 nap 

után elbocsáthatná őket. A pár-

tok közötti egyeztetések során 

a tervezetbe bevittek egy komp-

romisszumos megoldást, amely 

a törvény hatályba lépését kö-

vetően a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) javaslatára megszabott 

volna egy 60 napos időszakot, 

ameddig az állami alkalmazot-

tak számára 20 tesztet az állami 

költségvetésből finanszíroztak 

volna. A jogszabály vitáját most 

az akasztotta meg, hogy Florin 

Cîțu ügyvivő miniszterelnök, 

a PNL elnöke még pénteken 

közölte: mégsem ért egyet 

azzal, hogy az állami költségve-

tésből fizessék a teszteket. Mint 

arról beszámoltunk, a szenátus 

korábban elutasította a terveze-

tet, a döntő kamara azonban a 

képviselőház. 

• R ÖV I D E N 

GE RGE LY I M R E

A kezdési időpontban mindösz-
sze négy EMSZ-es tanácsos és 

a PNL képviselője volt jelen a tes-
tületből. Ők is a sajtó mun-

katársait kérdezték, hogy 
vajon csak őket felejtették 
el értesíteni, vagy mi lehet 
az oka az RMDSZ távolma-
radásának. Hét perc késés-
sel befutott végül Csavar 
Gábor, a többségi frakció 
tagja, aki elmondása sze-

rint szintén nem tudta, hogy 
a többiek miért nem jelentek meg. 
Talán betegek – vélte. Tíz perc után 

úgy döntöttek, nincs értelme tovább 
várni, hiszen így döntésképtelen a 
testület, és elindultak kifelé. Ekkor 
érkezett be az ajtón Csergő Tibor 
polgármester, aki szintén láthatóan 
meglepetten kérdezte, hogy hol van-
nak a képviselők, majd pár perc te-

lefonálás után a jelenléti ívet nézte 
végig, hogy kik jelezték előre, nem 
tudnak jelen lenni. Ezután annyit 
közölt a sajtó kérdésére, hogy mi-
vel nincs kvórum, majd egy másik 
alkalommal lesz tanácsülés. Ezzel 
távozott, ahogy a többi jelenlévő is. 
Mint Selyem Hideg Norbert városi 
főjegyzőtől megtudtuk, hat képvise-
lő jelezte az ülést megelőzően, hogy 
nem tud jelen lenni, hatan voltak 
jelen. Így öt személyről senki nem 
tudta a helyszínen, hogy mi az oka 
a távolmaradásuknak. A furcsa 
helyzet okairól érdeklődve azt a 
meg nem erősített információt kap-
tuk, hogy ami történt, az egy jelzés 
az RMDSZ-frakció részéről Csergő 
Tibor polgármesternek, és ez már 
nem az első, pár hete másnapra 
kellett halasztani egy tanácsülést 
amiatt, hogy a tanácsosokkal nem 
történt előzetes egyeztetés a napi-
rendre tűzött témákról. Egyébként 
az ülésen egy zöldségpiac melletti 

ingatlan megvásárlásáról és az egy-
kori öntöde irodaépülete kataszteri 
dokumentációjának módosításá-
ról lett volna szó. A gyergyószent-
miklósi testületet tíz RMDSZ-es, öt 

EMSZ-es, egy PNL-s és egy POL-os 
képviselő alkotja.

Hiányzott az RMDSZ-frakció, elmaradt a rendkívüli tanácsülés
• Rendkívüli önkormányzati ülés volt kitűzve hétfőre 
Gyergyószentmiklóson, erre azonban nem került sor. 
Ugyanis a többségi RMDSZ-frakcióhoz tartozó kilenc 
képviselő közül csak egy jelent meg. Üresen maradt helyek

▾  F OT Ó : G E R G E LY I M R E

Gyergyószentmiklós
Csergő Tibor 

1
1

5

10




