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SZÁMOS TÉREN SEGÍTSÉGET KAPHATNAK A CSALÁDBAN BÁNTALMAZOTTAK

Hamarosan kiépül 
a titkos védettház-hálózat

A védett házak hálózatának kiépítése hatalmas lépés annak érdekében, hogy a 
bántalmazottak nehéz időszakban megfelelő segítséget kapjanak, illetve önálló-
suljanak – mondta a Krónikának Csép Éva Andrea. A parlamenti képviselő sze-
rint szükség lenne arra is, hogy a program mintájára a helyi önkormányzatok, a 
települések is létrehozzanak hasonló lakásokat a családon belüli erőszak áldoza-
tai számára, illetve állami támogatást kapjanak a bántalmazottakat védő alapít-
ványok is. Sürgős intézkedésekre van szükség, hiszen 2009 és 2016 között 1374-en 
veszítették életüket Romániában a családon belüli erőszak áldozataként.  4.»

Védelemre szorulnak. A bántalmazottak túlnyomó többsége csak akkor kér segítséget, amikor már nagyon nagy a baj

Az RMDSZ is
kormányt buktatna
Bizalmatlansági indítványt 
nyújtott be tegnap az ellenzék 
a kormány ellen. Arra hivatkoz-
nak, hogy a május 26-i euró-
pai parlamenti választáson a 
nagy többségben az ellenzékre 
szavazó polgárok voksukkal 
már „megszavazták” a bizal-
matlansági indítványt. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök közölte: 
az úzvölgyi történések miatt a 
szövetség is támogatja az indít-
ványt.  5.»

Regáti magyarok
anyanyelvközelben
Újratanulják anyanyelvüket a 
galaci és brăilai magyar gye-
rekek, felnőttek a Fehér Holló 
Médiaklub Egyesület projektjé-
nek keretében. Szabó Csaba, a 
szervezet elnöke a kezdeménye-
zés jelentőségéről, a missziós pe-
dagógus személyre szabott tanfo-
lyamjairól beszélt lapunknak. Az 
oktatás június 16-án kezdődik, 
a projekt teljes költségvetését a 
szervezet biztosítja.  2.»

Nem javult a helyzet
a Colectiv után
Nem elég, hogy három és fél 
évvel a Colectiv-tragédia után a 
romániai kórházak nem tudnak 
ellátni egyetlenegy súlyos égési 
sérültet sem, a hozzátartozóknak 
kiszámlázzák a Bécsbe szállí-
tás költségeit. A helyzetre egy 
temesvári nő esete irányította rá 
a fi gyelmet. 8.»

Önmagát okolja a
lemondott tanácsos
Nem maradt visszhang nélkül 
Furó Judit marosvásárhelyi 
RMDSZ-tanácsos visszalépése az 
önkormányzati testületből. „Csu-
pán magamat hibáztatom amiatt, 
hogy nem voltam eléggé erélyes, 
amikor láttam, hogy döntéseink 
nem feltétlenül a szakmaiságot 
követik, inkább pártérdekek 
alapján születnek. Akkor kellett 
volna harcba szállnom” – mond-
ta a Krónikának Furó. 4.»

 » Pszicholó-
giai, szakmai és 
jogi tanácsadást 
kaphatnak a 
bántalmazottak, 
hogy önálló 
életet kezdhes-
senek.
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Se szeri, se száma a magyarellenes
megnyilvánulásoknak  3.»

„Elkártyázták” 
a háziorvosok türelmét  8.»

Délutáni oktatással
szórványban vonzóbb a magyar iskola
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