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Budapest magyarázatot kér az Unicarm-szennyezésre 

Magyar Szamos-védelem

A kifejezetten a gyermekek jo-
gainak védelmével foglalkozó 
ombudsmani hivatalt hoznak lét-
re, a vonatkozó törvénymódosító 
tervezetet szerdai ülésén fogad-
ta el a kormány. A kabinet közle-
ménye szerint azért látták szük-
ségét a hivatal létrehozásának, 
mert az állampolgári jogok bizto-
sának sokrétű ügyekkel kell fog-
lalkoznia, így például a családok, 
a fiatalok, a nyugdíjasok vagy a 
fogyatékkal élők jogainak védel-
mével, a gyermekjogvédelem pe-
dig ennek csak egy része volt. A 
Mediafax hírügynökség által idé-

zett közlemény rámutat: a leendő 
ombudsmanhoz maguk a kisko-
rúak vagy törvényes képviselő-
jük nyújthat be panaszt a közin-
tézményekkel, egészségügyi, ok-
tatási vagy gyermekvédelmi in-
tézményekkel szemben, a „gyer-
mekek ügyvédje” pedig megvizs-
gálja, hogy ezek elkövettek-e jog-
sértést. Az ombudsman ugyan-
akkor tanulmányokat és elem-
zéseket fog készíteni arról, hogy 
az országos és a helyi közhiva-
talok milyen mértékben tartják 
tiszteletben a kiskorúak joga-
it. Az új hivatal révén 18 munka-

helyet hoznak létre 2018. január 
elsejétől: négy alkalmazottat az 
állampolgári jogok biztosa köz-
ponti intézményben alkalmaz-
nak, és egy-egy személyt nevez-
nek ki a területi hivatalokban – a 
kormány egyelőre nem pontosí-
totta, hogy ezeket hol alapítják 
meg. Ezek a munkatársak kizá-
rólag a gyermekjogvédelmi ese-
tekkel foglalkoznak majd. A ka-
binet azt is közölte: az intézke-
déssel eleget tesznek az ENSZ 
javaslatának.

K. A.

A magyar belügyminisztérium hivatalos tájékoztatást kért a Szamos 

szennyezéséről a román hatóságoktól, illetve bejelentette: a végleges 

megoldás érdekében valamennyi fórumon felveti az ügyet. 

Elhalálozás

Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyeiteket.

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, testvér, nagybácsi, sógor, rokon, barát, szomszéd és jó ismerős,

Fábián Géza László

életének 72., házasságának 46. évében, 2017. október 11-én türelemmel viselt be-
tegség után csendesen elhunyt.

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban.
Hiányod elviselni nagyon nehéz, örökre megtart szívünkben az emlékezés.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odefönt örök boldogságot!

Drága halottunk földi maradványait 2017. október 13-án, pénteken 14 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a Szent 

Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke ál-
dott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt 1 órával. A végtisztességtevőket kérjük, 
kegyeletüket pár szál virággal róják le. A gyászoló család – Székelyudvarhely

Kétség nem győzhet rajtad itt,
Hulljon bár könnyek árja: akit szerettél,

Nincs-e mind veled, szívedbe zárva?

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, koma, 

rokon, keresztapa, szomszéd és jó barát,

Biró Zoltán

szerető szíve életének 67., házasságának 43. évében, 2017. október 12-én hirtelen 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. október 14-én, 

de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai ravatalozóból a Kalász 
negyedi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A búcsúszó, mit nem 

mondtál ki, elmaradt. Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.
A gyászoló család – Csíkszereda

Nem érezzük többé a szereteted melegét,
Csendben viselted az elmúlás nehéz keresztjét.

Hiányod nekünk örökös fájdalom,
Földi jóságodat kísérje mennyei jutalom.

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, nagynéni, rokon és jó szomszéd,

özv. id. Kovács Lászlóné
szül. Barabás Anna

életének 88., özvegységének 6. évében, hosszas, de türelemmel viselt betegség 
után 2017. október 11-én 22 órakor csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2017. október 15-én, 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család
Lelki üdvéért az imádkozó 2017. október 14-én este 20 órától lesz

a csíkszépvízi római katolikus templomban.

„Van egy ország, ahová már oly sokan elmentek.
Ahová csak visz az út, vissza sosem jönnek.

Ki itt maradt, szívét bánat járja.
Fájdalmas sóhaj száll az éjszakába.

Jézusom Te adtál erőt minden szenvedésbe
Adj örök nyugalmat lelkének a mennyben,

örök szeretetben, fényes békességben.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon, jó szomszéd és jó barát

Gál Ferenc

(csaracsai születésű) szeretett szíve életének 75., házasságának 48. évében, 2017. 
október 12-én, hosszú betegség után megszűnt dobogni. Temetése 2017. október 

14-én lesz, szombaton 11 órakor a Kalász negyedi temető ravatalozójából.
Részvétnyilvánítást a temetés előtt félórával fogadunk. Nyugalma legyen csendes, 

emléke áldott! A gyászoló család

Gyermekombudsmani hivatal alakul

Erősek és egészsé gesek a csíki iskolások

Hétszáz óvodás és iskolás egészségügyi állapotát vizsgálta meg a hé-
ten a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat öt gyermekgyógyásza, 
akik csíkszéki iskolákban végeztek szűréseket. A budapesti szakem-
berek szerint a gyerekeknek leginkább bőr- és fogászati problémáik 
vannak. Az orvoscsoport vezetője Háti Zsuzsanna gyermekgyógyász, 
akivel négy rezidens, Csohány Rózsa, Csizek Zsófia, Farkas Fanni és 
Langel Márk érkezett Csíkszékre. Háti Zsuzsanna több éve részt vesz 
a szolgálat székelyföldi gyógyító körútjain, a rezidensek először láto-
gattak a térségbe. Csütörtökön a szépvízi Nyirő József Általános Is-
kola tanulóinak állapotát vizsgálták. „Tapasztalataink szerint az itteni 
gyerekek nagyon erősek, egészségesek. A budapesti iskolások köré-
ben például sokkal több a gerincproblémával küzdő, rossz testtartású 
gyerek, mint itt. A csíki fiataloknál viszont azt tapasztaltuk, hogy sok 
a bőrprobléma, továbbá sok gyereknek van ellátatlan lúdtalpa, illetve 
sokuknak a fogazata nagyon rossz állapotú” – részletezte Háti Zsu-
zsanna. Csohány Rózsa ugyancsak arról számolt be: a csíkszéki isko-
lások sokkal erősebb fizikumúak, mint a budapestiek.

MOLNÁR RAJMOND

Hivatalos tájékoztatást 
kért a román hatóságok-
tól a Szamos szennyezé-

séről a magyar belügyminisz-
térium, Budapest a végleges 
megoldás érdekében valameny-
nyi fórumon felveti az ügyet, és 
a diplomáciai lépésektől sem 
riad vissza. Erről tájékoztat-
ta a szaktárca közleményében 
Baranyi Krisztinát, az Együtt 
budapesti, 9. kerületi önkor-
mányzati képviselőjét, miután 
a magyarországi szakpoliti-
kus Orbán Viktor miniszterel-
nökhöz fordult a folyó románi-
ai szakaszának szennyezése 
ügyében.

Az Együtt politikusa által a 
Facebook közösségi oldalon meg-
osztott válaszlevélben a magyar 
belügyi tárca illetékesei kifej-
tik: a Magyarország és Romá-
nia között a határvizek védelme 
és fenntartható hasznosítása cél-
jából aláírt egyezmény alapján 
hivatalos tájékoztatást kértek a 
román „kormánymeghatalma-
zottól” az üggyel kapcsolatban. 

Emellett a román–magyar kör-
nyezetvédelmi egyezmény alap-
ján működő vegyesbizottság ülé-
sének az összehívását is kezde-
ményezték, de a Szamos szeny-
nyezése a magyar V4-elnökség 
keretében megrendezésre kerülő 
magyar–román környezetvédel-
mi miniszteri egyeztetésnek is 
témája lesz. Emellett a tárca a fo-
lyó magyarországi szakaszának 
a fokozott ellenőrzését és rend-
szeres vízminőségi vizsgálatát 
is elrendelte november közepé-
ig, hogy az említett találkozókon 
akkreditált hatósági mérések 
alapján tárgyaljon a kérdésről.

Mint írják, a román fél tájékoz-
tatása szerint az Unicarm hús-
feldolgozó üzem által okozott ter-
helés „a 2016-os monitoring ada-
tok alapján nem okozott romlást 
a befogadó víztest ökológiai álla-
potában”. Azonban az is kiderült, 
hogy a közelmúltban az Unicarm 
tisztított szennyvizéből végzett 
mintavétel alapján több para-
méter, az ammónia, nitrogén és 
foszfor koncentrációja meghalad-

ta az engedélyezett határértéket. 
Ezért a román hatóságok gya-
koribb önellenőrzésre és a teljes 
szennyvízkezelési rendszer fe-
lülvizsgálatára kötelezték a szat-
mári céget, és további vizsgála-
tokat kértek, derül ki a levélből.

Mint arról beszámoltunk, az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
múlt héten hívta fel a figyel-
met arra, hogy az Unicarm élel-
miszeripari cég nehézfémek-
kel szennyezi a Szamost és a 
Szatmár megyei Vetés környéki 
mezőgazdasági területeket. Ko-
rábban Baranyi Krisztina ma-
gyarországi szakpolitikus, majd 
a Greenpeace természetvédelmi 
szervezet is jelezte, hogy a veté-
si üzem által a Szamosba ürített 
szennyvíz nem felel meg a törvé-
nyekben foglalt minőségi muta-
tóknak. Bár elvárható lett volna, 
az illetékes hatóságok nem tájé-
koztatták a közvéleményt a jel-
zett problémákról, mutatott rá a 
Néppárt.

KRÓNIKA

Újabb bizonyíték. A néppárt képviselői a hét elején jelentették be, az Unicarm nehézfémekkel szennyez




