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Leállt a szovátai felvonó,
fennrekedtek a turisták
Fa dőlt a szovátai sípálya 
felvonójának kábelére szerda 
délután. Húsz személy rekedt 
a magasban, a Maros megyei 
hegyimentők és a helyi tűzol-
tók siettek a segítségükre. Mint 
Kovács Róbert, a Maros megyei 
hegyimentő-szolgálat vezetője 
elmondta, az ágakra nehezedő 
hó súlya alatt egy fa kidőlt, 
és emiatt több mint egy órára 
leállt a sífelvonó. Nemcsak a 
sípálya szélén, hanem a létesít-
mény felé vezető úton is több 
fa kidőlt – ezeket a tűzoltók 
vágták ki és hordták el, hogy ne 
akadályozzák a közlekedést. A 
hegyimentő-szolgálat vezetője 
azt is elmondta, hogy az utóbbi 
két hétben aggasztóan megnőtt 
a balesetek száma az általuk 
lefedett területen. Huszonegy 
alkalommal riasztották őket bal-
esetet szenvedett személyekhez, 
s 35 alkalommal kértek adatokat 
tőlük a túraútvonalak és sípá-
lyák állapotát illetően.
 
Pintea: nem kell fi zetniük
az emigráló rezidenseknek
Nincs szó arról, hogy a rezidens 
orvosokat tanulmányaik kifi zeté-
sére kényszerítenék, ha el akar-
ják hagyni az országot a gyakor-
noki éveik lejártával – mondta 
szerdán Sorina Pintea egészség-
ügyi miniszter. „Nem mondtam 
soha, hogy ki kéne fi zetniük a 
tanulmányaikat. Azt mondtam, 
megoldást kell találnunk arra, 
hogy az orvosok az országban 
maradjanak, mert a román állam 
szakmailag is, anyagilag is sokat 
fektet be egy orvosba. Tisztel-
nünk kell a rezidenseinket. 
Egyelőre ez a kérdés nem merül 
fel” – mondta szerdán a Realita-
tea Tv-nek adott nyilatkozatában 
Sorina Pintea. Az egészségügyi 
miniszter kifejtette, a rezidensek 
iránti tisztelet a szakmai képzé-
sük minőségében, a tanulmányi 
lehetőségeikben mérhető le. 
„Lehetőséget kell biztosítanunk 
nekik a tanulásra” – tette hozzá 
Sorina Pintea.

A RENDŐRÖK IMMÁR TÖBB ESETBEN ÁLLÍTOTTAK KI IDEIGLENES TÁVOLTARTÁSI VÉGZÉST

Közbelépnek az áldozatok védelmében

Sokan még mindig nem kérnek segítséget, ha családon belüli erőszak áldozatai

Többször alkalmazták már a 
rendőrök a december végén 
életbe léptetett rendeletet, 
miszerint ideiglenes távoltar-
tási végzést állíthatnak ki, ha 
úgy ítélik meg, hogy veszély-
ben forog a családon belüli 
erőszak áldozatának élete. 
A hatóságok arra kérik a bán-
talmazottakat, hogy azonnal 
kérjenek segítséget.

 » BÍRÓ BLANKA

E gyre több megyéből jelentik a 
rendőrök, hogy alkalmazták a 
december végén, tehát alig két 

hete hatályba lépett rendelkezést, 
és ideiglenes távoltartási végzést 
állítottak ki a családon belüli erő-
szak áldozatainak védelmében. Ko-

vászna megyében is kibocsátottak 
már ilyen végzést: az ügyben eljáró 
rendőr úgy ítélte meg, hogy az áldo-
zat élete veszélyben forog. Hasonló 
esetekről számoltak be a Konstan-
ca, a Brassó és Suceava megyei 
rendőrök, Dâmboviţa és Fehér me-
gyében pedig már két-két ideiglenes 
távoltartási végzést is kiállítottak – 
összesen négy férfi t távolítottak el a 
családi otthonból.

A rendőr által kiállított végzés 
öt napig érvényes, utána a bíróság 
hosszabbíthatja meg. A rendelet 
szabályozza, mi alapján dönti el az 
intézkedő rendőr, hogy kiállítja a 
végzést. Az áldozat életét, testi ép-
ségét vagy személyes szabadságát 
veszélyeztető kockázatokat egy 21 
kérdést tartalmazó kérdőív alapján 
méri fel, ebből az első hét a nagyon 
súlyos esetekre vonatkozik. Az áldo-
zatot többek között arról kérdezik, 
hogy a bántalmazó próbálta-e meg-

ölni, használt-e ellene fegyvert, 
tárgyakat, okozott-e sérüléseket. 
Ha az első hét kérdésből kettőre az 
áldozat igennel válaszol, a rendőr 
azonnali kockázatot állapít meg, 
és kibocsáthatja a távoltartási vég-
zést. A rendőr mind a két felet köte-
les tájékoztatni arról, hogy milyen 
intézkedést foganatosított; ha az 
erőszakos felet kitiltja a lakásból, 
időt kell hagynia neki, hogy az 
iratait, pénzét, személyes dolgait, 
gyógyszereit magával vihesse.

Az erőszakos felet a rendőrnek 
kell „kitessékelnie” a lakásból, 
és át kell adnia a munkaügyi mi-
nisztérium fennhatósága alatt te-
vékenykedő szakértői csapatnak. 
Ám a civil szervezetek szerint ilyen 
csapatok csak kevés megyében ala-
kultak, így fennáll a veszély, hogy 
a felügyelet nélkül hagyott bán-
talmazó visszatér az áldozathoz. 
A végzés kiállítása azt jelenti, hogy 
a bántalmazó nem közelítheti meg 
az áldozatot, annak családtagjait, 
a lakhelyét, a munkahelyét vagy a 
tanintézetet, ahová jár. Ha fegyver-
rel rendelkezik, azt át kell adnia a 
rendőrnek.

Nicoleta Tolvaj-Marin, a Kovász-
na megyei rendőrség szóvivője azt 
tanácsolja az áldozatoknak, hogy 
a lehető leggyorsabban kérjenek 
segítséget a 112-es hívószámon, 
meneküljenek el a bántalmazó kö-
zeléből, tehát a családi otthonból, 
vagy ha erre nincs lehetőség, zár-
kózzanak be a lakás egyik szobá-
jába, hangos kiabálással hívják fel 
a fi gyelmet arra, hogy veszélyben 
vannak, hogy a szomszédok tudja-
nak segíteni vagy segítséget hívni. 
A szakemberek szerint, bár évről 
évre többen jelentik, ha családon 
belüli erőszak áldozatai, sokan 
még mindig nem kérnek segítsé-
get. A rendőrség közlése szerint 
tavaly országos szinten az első 11 
hónapban több mint 35 ezer eset-
ben indítottak eljárást családon 
belüli erőszak miatt.

 » Az áldozatot 
többek között 
arról kérdezik, 
hogy a bántal-
mazó próbálta-e 
megölni, hasz-
nált-e ellene 
fegyvert, tárgya-
kat, okozott-e 
sérüléseket. Ha 
az első hét kér-
désből kettőre az 
áldozat igennel 
válaszol, a rendőr 
azonnali kocká-
zatot állapít meg, 
és kibocsáthatja 
a távoltartási 
végzést.
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 » SIMON VIRÁG

O rszágos statisztikai adatok sze-
rint évente átlagosan háromezer 

személy eltűnését jelentik a rend-
őrségen, többségük kiskorú. Tavaly 
mintegy 2000 gyermek hagyta el 
önként otthonát – az esetek 95 szá-
zalékában a bejelentés utáni első 
tíz, legtöbb 24 órában előkerítik a 
csellengőt. Ám akiket nem találnak 
az első napokban, maximum egy hét 
alatt, nagy valószínűséggel többé 
nem bukkannak elő. Nem ritka, hogy 
vízbe fulladnak vagy más módon 
életüket vesztik, holttestüket pedig 
soha nem találják meg.

Önkéntes menekülés
A Mentsétek meg a gyermekeket 
szervezet felmérései alapján az ott-
honukat önként elhagyó gyermekek 
nagy többsége, mintegy 95 száza-
léka megkerül, hiszen barátoknál, 

rokonoknál vagy parkokban, állo-
másokban húzza meg magát. Leg-
többen azért távoznak önként ott-
honukból, mert így menekülnek a 
mélyszegénységből, a szülői fegye-
lem alól, vagy pedig barátaik hatá-
sára döntenek úgy, hogy elszöknek. 
Sokan nevelőszülőktől vagy gyer-
mekotthonokból szöknek meg, és 
nem ritka, hogy nem először. A szer-
vezet honlapján közölt európai uni-
ós adatok értelmében az otthonról 
elszökött gyermekek 20 százalékát 
szexuálisan, fi zikailag vagy lelkileg 
bántalmazták; 56 százalékuk ka-
maszként, 15–16 éves korában megy 
el otthonról. Viszonylag nagy, mint-
egy 23 százaléknyi azon gyerekek 
aránya, akiket a törvényes gyámság 
kimondását célzó eljárás ideje alatt 
egyik szülője „rabol el”. Az uniós 
statisztikai adatok alapján hatból 
egy gyermeket nemzetközi körözés 
nyomán találnak meg.

Maradnak megoldatlan esetek
A Maros Megyei Rendőrség sajtószó-
vivője, Emanuela Rugina érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy az elmúlt év-
ben Maros megyében 9 olyan esetet 
tartottak nyilván, amikor kiskorúak is-
meretlen körülmények között tűntek el 
otthonról. Ezekből nyolc esetben meg-
került a gyermek, egy esetben még 
folytatják a nyomozásokat. A legna-
gyobb sajtóvisszhangja az elmúlt nyá-
ron történt esetnek volt, amikor egy 12 
éves fi út keresett a rendőrség. Utólag 
kiderült, hogy a maroskeresztúri gyer-
mek a Marosba fulladt. Az illetékes azt 
is elmondta, hogy a felsorolt eseteken 
túl 2018-ban 95 kiskorú önként távo-
zott otthonról – közülük 16-nak nem 
bukkantak a nyomára, a többit megta-
lálták vagy önként tért haza. A szabad 
elhatározással távozók általában na-
gyobb gyermekek, fi atalok.

Hargita megyében tavaly 24 kiskorú 
eltűnését jelentették a rendőrségen, 

és valamennyiük nyomára bukkan-
tak. Mint Gheoghe Filip, a megyei 
rendőrség szóvivője érdeklődésünkre 
elmondta, ezek a gyermekek, fi atalok 
közül volt olyan is, aki már háromszor 
szökött meg egy elhelyezési központ-
ból, s többször, bizonyítottan lopott is. 
Őt tavaly – miután harmadszor megta-
lálták – letartóztatták, és jelenleg bör-
tönbüntetését tölti. Hargita megyében 
tavaly a legsúlyosabb eset Balánbá-
nyán történt, ahol egy eltűnt gyermek 
holttestét az Oltban találták meg.

A román rendőrség honlapján jelen-
leg 12 eltűnt gyermek szerepel. Egyéb-
ként a Facebookon létrehoztak egy 
Elveszett gyermekek/Copii dispăruţi 
nevű oldalt, ahol beszámolnak a leg-
frissebb eltűnésekről, de a régi eseteket 
is a fi gyelem középpontjában tartják: 
képeket közölnek a tíz éve vagy még 
annál is hosszabb ideje eltűnt gyerme-
kekről, és robotportékat készíttetnek 
arról, hogy jelenleg hogy nézhetnek ki.

Az eltűnt gyermekek nagy részét megtalálják, de nem mindenkit

 » Legtöbben 
azért távoznak 
önként otthonuk-
ból, mert így me-
nekülnek a mély-
szegénységből, a 
szülői fegyelem 
alól, vagy pedig 
barátaik hatásá-
ra döntenek úgy, 
hogy elszöknek. 
Sokan nevelő-
szülőktől vagy 
gyermekottho-
nokból szöknek 
el, és nem ritka, 
hogy nem elő-
ször.




