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Elmentek, nyomuk veszett
Évente háromezer személy eltűnését jelentik a rendőrségen

• Romániában éven-
te háromezer sze-
mély, többségükben 
kiskorúak eltűnését 
jelentik a rendőrsé-
gen. Maros megyében 
2018-ban kilenc kis-
korú tűnt el otthonról 
tisztázatlan körülmé-
nyek között, egyikü-
ket máig sem sikerült 
megtalálni. Hargita 
megyében jobb a 
helyzet: minden elkal-
lódott kiskorút megta-
láltak, sőt egyiküket le 
is tartóztatták.

SIMON VIRÁG

A statisztikai adatok szerint or-
szágszerte évente háromezer 
személy tűnik el otthonról, 

nagy többségük gyermek. A lak-
helyéről önként távozó gyermekek 
száma tavaly mintegy 2000 volt, 95 
százalékukat a bejelentés utáni első 
10, legtöbb 24 órában megtalálták. 
Az adatok szerint azonban, akiknek 
nem akadnak a nyomára az első na-
pokban vagy legfeljebb egy hét alatt, 
többé nem kerülnek elő. Nem ritka, 
hogy vízbe fulladnak vagy más mó-
don életüket vesztik, holttestüket pe-
dig soha nem találják meg.

Sokan a szülői bánásmód elől 
menekülnek

A Mentsétek meg a gyermekeket 
szervezet felmérései alapján az ott-
honukat önként elhagyó gyermekek 
nagy többsége, mintegy 95 százaléka 
megkerül, ők eltűnésük idején bará-
toknál, rokonoknál vagy parkokban, 
állomásokon húzzák meg magukat. 
Legtöbben azért lépnek le otthonról, 
mert így menekülnének a mélysze-
génységből, a szülői fegyelem alól, 
vagy barátaik hatására döntenek úgy, 
hogy elszöknek. Országszerte több 

tíz kiskorú van, akik nevelőszülőktől 
vagy gyermekotthonokból szöknek el, 
nem ritka, hogy már sokadjára. 

A szervezet honlapján közzétett 
lesújtó európai uniós adatok szerint 
az otthonról elszökött gyermekek 
20 százalékát szexuálisan, fi zikai-
lag vagy lelkileg bántalmazták – 56 
százalékuk kamaszként, 15-16 éves 
korában megy el otthonról. Viszony-
lag sok, mintegy 23 százaléknyi azon 
gyerekeknek az aránya, akiket a 
gyámság kimondását követően egyik 
szülőjük „rabol el”. Az uniós statisz-
tikai adatok alapján hatból egy gyer-

meket nemzetközi körözés nyomán 
találnak meg.

Maradnak megoldatlan esetek

Maros megyében az elmúlt évben 9 
olyan esetben indult eljárás, amikor 
kiskorúak ismeretlen körülmények 
között tűntek el otthonról. Nyolc 
gyermek megkerült, egy esetben 

azonban még folytatják a nyomo-
zásokat – közölte érdeklődésünkre 
Emanuela Rugina, a Maros Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője. 
A legnagyobb sajtóvissz hangja az 
elmúlt nyáron történt esetnek volt, 
amikor egy 12 éves fi út keresett a 
rendőrség. Utólag kiderült, hogy a 
maroskeresztúri gyermek a Marosba 
fulladt. Az illetékes azt is elmondta, 
hogy 2018-bAn további 95 kiskorú 
tűnt el otthonról, ők önként távoztak 
lakhelyükről, közülük 16-nak nem 
bukkantak a nyomára, a többieket 
megtalálták vagy önként hazatér-
tek. Az otthonról lelépők általában 
nagyobb gyermekek, fi atalok.

Hargita megyében tavaly 24 kis-
korú eltűnését jelentették a rendőrsé-
gen, de később mindegyikük megke-
rült. Mint érdeklődésünkre Gheoghe 
Filip, a megyei rendőr-főkapitányság 
szóvivője elmondta, ezek a gyerme-
kek, fi atalok között volt olyan is, aki 
már háromszor szökött meg egy el-
helyezőközpontból, és többször bizo-
nyítottan lopott is. Őt tavaly, miután 
harmadszor megtalálták, le is tar-
tóztatták, jelenleg börtönbüntetését 
tölti. Hargita megyében tavaly a leg-
súlyosabb eset Balánbányán történt, 
ahol egy eltűnt gyermek holttestét az 
Oltban találták meg.

A román rendőrség honlapján 
jelenleg 12 eltűnt gyermek szerepel. 
A facebookon is van egy közösségi 
oldal, Elveszett gyermekek/Copii 
dispăruţi, ahol a legfrissebb eltűné-
sekről jelennek meg bejegyzések, de 
a régebbi eseteket is a fi gyelem kö-
zéppontjában tartják, képeket közöl-
nek a tíz éve vagy még régebb eltűnt 
gyermekekről, illetve fantomképeket 
is készíttetnek arról, hogy most mi-
ként nézhetnek ki.

Kilátástalan helyzet. A legtöbben 
azért lépnek le otthonról, 
mert így menekülnének a 
mélyszegénységből
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 Csíkszereda

Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Kamara értesíté-
se szerint január 12-én, szombaton és 13-án, 
vasárnap Csiszér Katalin fogorvos látja el a 
fogászati sürgősségi ügyeletet Csíkszeredában. 
A betegek mindkét nap 9 és 12 óra között a Szék 
utca 134. szám alatt kereshetik fel az orvost.

Újévi hangverseny
A Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar 
újévi hangversenyét adja elő január 12-én, 
szombaton 17, valamint 19.30 órától a csíksze-
redai Városi Művelődési Házban. A zenekar 
fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepli, 
az elmúlt tíz évben több mint kétszáz gyerek 
tanult a zenekarban, jelenlegi létszáma 90 
személy. Repertoárjukban egyaránt található 
történelmi induló, filmzene, népdalfeldolgo-
zás, jazz, könnyűzene, magyar és nemzetközi 
sláger. Az előadásra a jegyek elővételben a 
Csíki Mozi jegypénztárában (hétköznapokon 
9–18 óra között) és a www.bilete.ro oldalon 
válthatók, illetve az előadás kezdete előtt egy 
órával a Városi Művelődési Házban.

 Gyergyószék

Mágnás Miska
A Csíki Játékszín társulata vasárnap este 19 
órától a gyergyóremetei Művelődési Házban 
játssza Szirmai Albert-Bakonyi Károly-Gábor 
Andor: Mágnás Miska című operettjét. Az 
előadást Kányádi Szilárd rendezte.

Abigail bulija a Figuránál
Ma mutatja be  az Abigail bulija című előadá-

sát a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-
ház, majd  január 12-én este 7 órától. A darab 
a Figura Stúdió Színház, a Tomcsa Sándor 
Színház és a Csíki Játékszín koprodukciója. 
Mike Leigh brit szerző, filmrendező drámáját 
Barabás Árpád jegyzi rendezőként.

 Székelyudvarhely

Fogorvosi ügyelet
Január 12-én és 13-án, szombaton és vasár-
nap a Mátyus Dental Studónál fogadják a 
sürgősségi eseteket a Bethlen Gábor utca 
30. szám alatt. A rendelő telefonszáma: 
0745368632.

Kisállatkiállítás a hétvégén
A székelyudvarhelyi Budvár Galamb- és Kisál-
lattenyésztők Egyesülete idén is megrendezi 
hagyományos galamb- és kisállatkiállítását, 
amelyen több száz állatot tekinthet meg a kö-
zönség. A kiállítás pénteken 12 és 17, szombaton 
10 és 17, illetve vasárnap 10 és 15 óra között tart 
majd nyitva a Kossuth Lajos utca 20. szám alatti 
Siculus Ifjúsági Ház konferenciatermében.

 Marosszék

Könyvbemutató 
Marosszentgyörgyön
Szucher Ervin Málladozó magyarságtudat 
(szórványriportok) kötetét mutatja be Bögözi 
Attila közíró január 15-én, kedden 16 órakor a 
marosszentgyörgyi római katólikus plébánia 
tanácstermében. Közreműködik a Kolping Csa-
lád énekkara, a Szent György énekkar és Szántó 
Árpád daltulajdonos. Házigazda Baricz Lajos.

Zárul a jubileumi év
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius 
templomban vasárnap, január 13-án ünnepi 

istentiszteletre kerül sor a vallásszabadság 
erdélyi kihirdetésének 451. évfordulóján. Az 
ünnepi istentisztelet zárja le azt a jubileumi 
esztendőt, amely során a Magyar Unitárius 
Egyház fennállásának, valamint a hit és 
lelkiismereti szabadság kihirdetésének 450. 
évfordulóját ünnepelte. Az ünnepi isten-
tisztelet keretében a marosvásárhelyi 
unitárius egyházközségek ifjúsági egyle-
tének tagjai előadják a szabadságról szóló 
verses, zenés műsorukat, amellyel az 
elmúlt esztendő  elején nagy sikerrel sze-
repeltek. Az istentisztelet után a templom 
belső udvarán a résztvevők megkoszorúz-
zák Dávid Ferenc egyházalapító unitárius 
püspök mellszobrát.

Gyertyagyújtás a doni 
áldozatok emlékére 
A Don-kanyari offenzíva 76. évfordulójára 
emlékezve a Marosvásárhelyi 23.Határvadász 
Hagyományőrző Csoport és az EMKE Maros  

megyei szervezete megemlékezést szervez 
január 13-án, vasárnap 18 órakor a marosvá-
sárhelyi római katolikus temetőben, a Don-ka-
nyari áldozatok emlékművénél.

• RÖVIDEN 




