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Pont egy hónappal ezelőtt történt az a baleset, 

amely megrázta a marosvásárhelyi 7-es iskola, de 

az egész város életét is: egy hatodik osztályos kis-

lány kiesett az iskola első emeleti ablakából, az álla-

pota pedig azóta is válságos, egy hónapja van kór-

házban, nemrég újabb műtétre Kolozsvárra szállí-

tották. A baleset körülményei azóta sem tisztázot-

tak, a rendőrség még nyomoz az ügyben. A baleset 

helyszínén, a 7-es Számú Általános Iskolában is ne-

hezen áll vissza minden a rendes kerékvágásba, de 

szigorításokat is bevezettek a tragédia után.

Mint már cikkeztünk róla, 
az iskola képviselőinek 
beszámolója szerint áp-

rilis 16-án délelőtt a hatodik osz-
tályos Nagy Szidónia – miközben 
osztálytársai tornaórára men-
tek –, ő egy folyosói ablakpárká-
nyon szerette volna elfogyaszta-
ni a tízóraiját, majd hátradőlve 
kiesett a nyitott ablakon. A kis-
lány az esemény következtében 
csigolya- és lábtörést szenvedett, 
a mentősök azonnal Kolozsvárra 
szállították a gyermektraumato-
lógiára. Akkor az iskola igazga-
tója, Körtesi Sándor a Vásárhelyi 
Hírlapnak elmondta, hogy a di-
áklány fel volt mentve tornaórá-
ról, de nem tudják pontosan, ho-
gyan történt a baleset. A szóban 
forgó ablak, amelyen a kislány 
kizuhant, korábban mindig zár-
va volt, a kilincs is le volt szerelve 
róla. Akkor azonban valaki kinyi-
totta. Az igazgató nem tudta meg-
mondani, hogy ki volt az, egyedül 
a takarítónőnek volt ahhoz kilin-
cse, de az iskolában éppen akkor 
munkások dolgoznak, lambériát 
szereltek fel és lakkoztak, s el-
képzelhető, hogy ők nyitották ki a 
folyosói ablakot, hogy szellőzzön.

Még mindig az intenzív osztályon

A baleset után a kislányt Ko-
lozsváron megműtötték, a csigo-

lyáit egy fémlappal rögzítették 
egymáshoz, majd hazaszállítot-
ták és az eltörött lábát is több-
ször megműtötték. Egy hónap telt 
el azóta, a kislány állapota azon-
ban továbbra is kritikus – tudtuk 
meg édesanyjától, Nagy Erikától. 
Elmondta, többek között gége-
metszést kellett végezzenek kis-
lányán, mert többször átharap-
ta a lélegeztető csövet. Tüdőgyul-
ladása is volt, valamint gyomor-
fekélye is kialakult. „Jelenleg is 
az intenzív osztályon van, én pe-
dig, amikor csak tudok, mellette 
vagyok. Néha tudunk beszélgetni 
is. Nagyon nehéz időszak ez szá-
munkra, arra kérek mindenkit, 
hogy imádkozzon az én kislányo-
mért, mert még mindig nincs túl 
az életveszélyen. Kiderült, hogy 
a Kolozsváron beültetett fémlap 
körül gyulladás keletkezett, így 
újra Kolozsvárra kell menjünk, s 
újabb műtét vár a kislányomra” – 
panaszolta az édesanya.

Adománygyűjtés is kezdő-
dött  az édesanya nevére, ezzel 
kapcsolatban Nagy Erika a Vá-
sárhelyi Hírlapnak elmondta, 
hogy eddig boldogult anyagilag, 
s nem szorult rá mások segítsé-
gére, de mivel nem tud munká-
ba járni, anyagi tartalékai fogy-
tán vannak, s nem tudja, hogy 
az elkövetkezőkben is milyen 
kiadásai lesznek, így szüksé-

ge van a marosvásárhelyiek se-
gítségére. A bankszámlaszám, 
amelyre adakozni lehet Nagy 
Erika nevére: lejes számlaszám 
Ro40brde130sv89399251300, és 
eurós számlaszám: Ro36brde-
130sv89399331300.

Tart még a nyomozás

Nagy Erikától megkérdeztük 
azt is, hogy ő mit tud a baleset 
körülményeiről. Elmondása sze-
rint a kislányától úgy tudja, hogy 
ő érzett egy lökést, mielőtt ki-
esett volna az ablakon. „A rend-
őrség folytatja a vizsgálatokat, 
de ez számomra most másodla-
gos, azt szeretném, hogy a kislá-
nyom túl legyen ezeken a nehéz-
ségeken, túl legyen az életveszé-

lyen” – hangoztatta többször is az 
édesanya.

A rendőrségtől is érdeklődtünk 
az ügyről, de annyit tudtunk meg, 
hogy a baleset körülményeinek 
kivizsgálása még folyamatban 
van, ameddig meg nem zárták le 
az ügyet, addig semmi konkrétu-
mot nem tudnak mondani ” – tud-
tuk meg a rendőrség sajtószóvi-
vőjétől, Andreea Poptól.

Szigorításokat vezettek be

A 7-es Számú Általános Iskolá-
ban az elmúlt egy hónapban nem 
állt meg az élet, de a baleset igen-
csak rányomta a bélyegét a tan-
intézet életére, az eset kapcsán 
azonban szigorításokat is beve-
zettek, miközben ők is várják a 

rendőrségi nyomozás eredmé-
nyeit. „A tanáraink szinte állan-
dóan be vannak osztva szolgála-
tosként a szünetekben, hogy le-
hetőleg minden helyen felügye-
let alatt legyenek a diákok. Ez 
nagyon megerőltető számukra, 
ugyanis kevesen vannak, s szin-
te egy szabad szünetük sincs. 
Kértük a marosvásárhelyi város-
házát, hogy szereltessenek fel 
megfigyelő kamerákat, de a ké-
résünkre választ még nem kap-
tunk ” – mondta az iskola igazga-
tója, aki szerint a baleset jó ideig 
rányomta a bélyegét a tanárok és 
diákok hangulatára is, de lassan 
tér vissza minden a rendes ke-
rékvágásba.

SIMON VIRÁG

Egy hónapja kritikus az állapota az iskolai balesetet szenvedett marosvásárhelyi kislánynak

Még nyomoz a rendőrség Szidónia ügyében

Az iskolában lassan tér vissza minden a rendes kerékvágásba. Képünk illusztráció

Maros megyébe nem jutott a fertőzött cseresznyéből
Csak a bukaresti piacokra ju-

tott abból a Törökországból szár-
mazó cseresznyéből, amelyben a 
megengedettnél nagyobb meny-
nyiségű növényvédő  szert mutat-
tak ki. Maros megyében, a szak-
emberek tudomása szerint Gö-
rögországból származó cseresz-
nyét árulnak, amelynek kilo-
grammja 20 lej alá csökkent.

Az Országos Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Ha-
tóság több ellenőrzést végzett 
a fővárosi lerakatokban és pia-
cokon vizsgálva a Törökország-
ból származó cseresznyéket. A 
ládákon feltüntetett adatokból 
ugyanis kiderült, hogy a gyümöl-

csöt több növényvédő szerrel ke-
zelték. A laboratóriumi vizsgála-
tok során az ellenőrzött cseresz-
nyékben a megengedettnél 50 
százalékkal nagyobb mennyiség-
ben voltak jelen az emberi egész-
ségre káros szerek. A Törökor-
szágból származó 1,3 tonnányi 
cseresznye csupán 40 százalé-
kát tudták összeszedni és meg-
semmisíteni.

Jó tudni, hogy az Országos Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság szakembe-
rei általában a vámhivatalokban 
ellenőrzik az országba beérke-
ző gyümölcsöket és zöldségeket, 
megvizsgálják a ládákon, kísé-

rőlevelekben feltüntetett  adato-
kat és szúrópróbaszerűen min-
tát vesznek a terményekből. Idén 
január-április folyamán 4600 im-
port gyümölcs- és zöldségszál-
lítmányt ellenőriztek, s 540 eset-
ben vizsgálták meg laboratórium-
ban is, hogy mennyi a termények-
ben a rovarölő szer. 16 esetben ta-
láltak a megengedettnél több nö-
vényvédő szert cukkiniben, grá-
nátalmában, uborkában, papri-
kában és paradicsomban.  Ápri-
lisban 19 644 kilogrammnyi Tö-
rökországból származó cukkinit 
semmisítettek meg, mert a meg-
engedettnél több növényvédő 
szert tartalmazott.

A Maros megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Ha-
tóság igazgatója, Kincses Sán-
dor a Marosvásárhelyi Rádiónak 
elmondta, hogy Maros megyébe 
nem jutott a fertőzött cseresznyé-
ből, s azt is kihangsúlyozta azon-
ban, hogy a növényvédő  szerrel 
fertőzött cseresznye kis mennyi-
ségű fogyasztása nem okoz egész-
ségügyi problémákat. Az igazga-
tó szerint a megyében az elmúlt 
években nem voltak gondok a pi-
acra, üzletekbe került külföldi és 
belföldi cseresznyékkel sem. Kin-
cses Sándor azt javasolta, hogy 
cseresznyét – de más gyümöl-
csöt is – akkor fogyasszunk, ami-

kor a környezetünkben érik, hi-
szen a helyi vagy környékbeli gyü-
mölcsök frissebbek, s nincsenek 
olyan sok szerrel kezelve.

A marosvásárhelyi piacokon 
jelenleg a szakemberek és az 
árusok szerint is Görögország-
ból hozott cseresznye kapható. 
A friss ropogós magyardécseire 
még legalább tíz napot kell várni, 
az általunk megkérdezett árus 
szerint idén nagyon jó termés 
ígérkezik. Az import cseresznye 
kilója a marosvásárhelyi Cuza 
Voda utcai nagypiacon 20 lej kö-
rül mozog, szemnek kívánatosak, 
de nem kóstoltuk.

S. V.
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