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Erdélyi intézmények, szervezetek, 
klubok kaptak magyar állami támogatást
Mintegy 16 milliárd forintos (47,5 millió 
euró) támogatást ítélt meg a magyar kor-
mány határon túli szervezetek, egyházak, 
sportegyesületek támogatására. A Ma-
gyar Közlöny december 27-i számában 
megjelent döntések értelmében számos 
erdélyi szervezet, intézmény, egyház 
részesült többlettámogatásban. Az 1990-
ben a névadó szülőfalujában, Csomakő-
rösön alakult Kőrösi Csoma Sándor 
Közművelődési Egyesület 214 millió 
forintot kapott a Kőrösi Csoma Sándor 
Dokumentációs Emlékközpont létreho-
zására. Az Orbán Viktor vezette kabinet a 
Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság 
fejlesztési és működési költségeire 165 
millió, míg a temesvár-belvárosi refor-
mátus egyházközségnek a temesvári 
forradalmi református templom felújí-
tására 30 millió forintot. A tusnádfürdői 
római katolikus plébánia beruházásának 
támogatására 108 millió forintot, míg a 
kolozsvári Házsongárd Alapítvány műkö-
désére és beruházásainak támogatására 
45 millió forintot különítettek el. Az 
élvonalban szereplő Sepsi OSK labda-
rúgóklub működésre és fejlesztésre 2,1 
milliárd forintot, míg a másodosztályban 
érdekelt FK Csíkszeredát és akadémiát 
is működtető Futball Club Csíkszereda 
Egyesület 2,7 milliárd forintot kapott. 
Egyébként a határon túli futballklubok 
közül a vajdasági Topolyán működő TSC 
2,5 milliárd, az eszéki labdarúgó-akadé-
mia egymilliárd, a lendvai futballklub 1,3 
milliárd, míg a komáromi KFC Komarno 
2,2 milliárd forintos magyar állami támo-
gatásban részesült.

Megszüntetné a kormány a bírákat
és ügyészeket vizsgáló osztályt
Elfogadta péntek esti ülésén a román 
kormány az igazságügyi miniszter által 
előterjesztett, az igazságszolgáltatásban 
elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló 
ügyészi osztály (SIIJ) felszámolását célzó 
memorandumot. Mindez még nem azt je-
lenti, hogy a kabinet felszámolja a kiren-
deltséget, erre külön törvénytervezetet 
kell a parlament elé terjeszteni. Ludovic 
Orban kormányfő kijelentette, helyesnek 
tartja a SIIJ felszámolását célzó javasla-
tot, mivel a kormány célkitűzése, hogy 
Románia megszabaduljon az igazságügyi 
együttműködési és ellenőrzési mecha-
nizmustól. Cătălin Predoiu igazságügyi 
miniszter korábban bejelentette, hogy 
kezdeményezi a SIIJ megszüntetését, 
döntését pedig az ügyészekkel és bírák-
kal folytatott egyeztetések következteté-
seivel, illetve a nemzetközi szervek által 
az ügyosztállyal kapcsolatban megfo-
galmazott bírálatokkal és javaslatokkal 
támasztotta alá.

Zsidókat késelt egy álarcos támadó
az Egyesült Államokban
Egy álarcos támadó megkéselt öt embert 
New York államban egy rabbi otthoná-
ban szombat késő este, majd elmenekült 
– közölte a rendőrség és egy zsidó szerve-
zet. A házban többtucatnyian ünnepelték 
a hanukát. A sebesültek mindannyian 
kórházba kerültek, kettejük állapota 
válságos – tudatta az Ortodox Zsidók Kö-
zügyi Tanácsa. A támadás Monsey-ben, 
New York városától ötven kilométerre 
északra történt. Egy rendőrkapitány 
egy-két órával később közölte, hogy a 
rendőrség talált egy gyanús járművet, 
és köröznek egy embert, akit a támadás 
elkövetésével gyanúsítanak. A rendőrség 
az eset hatására bejelentette, hogy inten-
zívebbé teszik a járőrözést a zsidók lakta 
kerületekben.

A BUKARESTI FLOREASCA KÓRHÁZBAN MEGPRÓBÁLTÁK ELTUSSOLNI A SÚLYOS INCIDENST

Megégett a műtőasztalon egy páciens
Átfogó hatósági vizsgálat indult 
Bukarestben egy súlyos kórházi 
incidens kapcsán, amelynek során 
műtét közben égési sérüléseket 
szenvedett egy páciens. Az egész-
ségügyi miniszter szerint az egy hét-
tel ezelőtt történt ügyet az érintett 
intézmény megpróbálta eltussolni.

 » ROSTÁS SZABOLCS

N yomozást indított a rendőrség a 
sajtóban nyilvánosságot kapott 
baleset ügyében, amelynek so-

rán egy nő égési sérüléseket szenvedett 
a műtőasztalon, a Floreasca kórházban 
– jelentette be szombaton a bukaresti 
rendőr-főkapitányság. A rendőrség hang-
súlyozta, hogy mindeddig senki nem 
nyújtott be panaszt az ügyben. Victor 
Costache egészségügyi miniszter aznap 
hozta nyilvánosságra, hogy vizsgálatot 
kezdeményezett a Floreasca kórházban, 
miután nem hivatalos úton a tudomásá-
ra jutott, hogy egy páciens állítólag meg-
égett műtét közben, és testfelülete 40 szá-
zalékán égési sérüléseket szenvedett.

Az incidenst Emanuel Ungureanu, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
parlamenti képviselője tárta a nyilvános-
ság elé. Az USR-s képviselő által a Face-
bookon megosztott információk szerint a 
rákban szenvedő pácienst Mircea Beuran 
sebész „gyújtotta fel” a műtőasztalon. Az 
ellenzéki politikus beszámolója szerint 
a baleset akkor történt, amikor a sebész 
nem megfelelő szert használt a bőrfelü-
let fertőtlenítésére, és az elektrokauter-
rel (elektrosebészeti eszköz) érintkezve a 
páciens bőre és a szerrel átitatódott steril 
felület lángra lobbant. Ungureanu meg-
osztotta a közösségi oldalon a kórház két 
asszisztensnőjének írott nyilatkozatát is, 
melyek szerint a lángoló pácienst egy vö-
dör vízzel oltották el. Egy orvosi asszisz-
tens nyilatkozatára hivatkozva a politikus 

azt állította, hogy a kórház vezetősége és 
a közegészségügyi igazgatóságtól érkezett 
ellenőrző csapat megpróbálta eltussolni 
az ügyet, és nem kértek írott nyilatkozatot 
Mircea Beuran sebésztől.

Mircea Beuran szombaton este cáfolta, 
hogy jelen volt a műtőben, amikor a pá-
ciens lángra kapott. A sebész úgy nyilat-
kozott, hogy az egyik munkatársa kérte a 
közreműködését az operációnál, és ő el is 
indult a kórházhoz, ám még nem érkezett 
meg az egészségügyi intézményhez, ami-
kor tájékoztatták a műtét közben történt 
incidensről. A sebész elmondása szerint 
utólag vette át a 66 éves beteget, akin egy 
másik műtőben hajtott végre operációt, 
majd a történtekről egyaránt tájékoztatta 
a páciens családját és a kórház vezetősé-
gét. Szerinte az általa mondottakat alátá-
masztják a térfi gyelő kamerák felvételei, 
valamint a kórházi feljegyzések is. Mircea 
Beuran egyébként 2003–2004-ben betöl-
tötte az egészségügyi miniszteri tisztsé-
get, és évekkel ezelőtt plágiumbotrányba 
keveredett.

Victor Costache egészségügyi minisz-
ter kifogásolta, hogy a tárca által működ-
tetett kórház nem nyújtott hivatalos tájé-
koztatást a balesetről, holott az incidens 
több mint egy héttel ezelőtt, december 
22-én történt. Megengedhetetlennek 
nevezte azt is, hogy számos kórházi al-
kalmazott nem volt hajlandó együttmű-
ködni a hatóságokkal. Az egészségügyi 
tárca ellenőrző bizottsága tegnap felke-
reste a Floreasca kórházban a megégett 
nőt, akinek állapota válságos. Horaţiu 
Moldovan államtitkár a látogatást köve-
tően elmondta, a tüzet az okozta, hogy a 
műtétnél használt elektromos kést egy-
szerre használták egy olyan biociddal 
(fertőtlenítőszer), ami kifejezetten ellen-
javallott, és szerinte ezzel az orvosoknak 
és az asszisztenseknek tisztában kellett 
volna lenniük. Miközben az ügyben az 
orvosi kamara is eljárást folytat, a történ-
tek miatt az égési sérüléseket szenvedett 
nő családja, valamint Emanuel Ungurea-
nu képviselő egyaránt büntetőfeljelentés 
megtételére készül.
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Á llatvédők szilveszteri petárdastopot, 
míg egy ellenzéki párt a petárdázás 

és a pirotechnikai eszközök teljes betiltá-
sát kezdeményezi Magyarországon. Seres 
Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület 
vezetője tegnap arra fi gyelmeztetett: a 
pirotechnikai eszközök durva hang- és 
fényhatásai az állatoknál „sokkos páni-
kot” okozhatnak. A házi kedvencek ilyen-
kor félelmükben akár támadhatnak is, de 
legtöbbjük ijedtében elszökik, elkóborol. 
A riadtan menekülő állatok néhány óra 
alatt öt-tíz kilométert, többtelepülésnyi 
távolságot is képesek megtenni. Az állat-
védő egyesület ezért azt tanácsolja, hogy 
a háziállat-tulajdonosok tegyenek az elér-
hetőségüket tartalmazó bilétás nyakörvet 
a kutyákra, macskákra, a kutyákban levő 
kötelező mikrochip pedig legyen állator-
vos által az adatokat tartalmazóan regiszt-
rálva, hogy ha az állatot megtalálja valaki, 
tudja, kit kell értesíteni. Azt javasolják: a 
kutyákat december 30. és január 2. között 
még a kijelölt sétáltatóhelyeken is foko-
zott óvatossággal, pórázon sétáltassák. 
A kutyatulajdonosok otthonukban bizto-

sítsanak kedvencüknek a közvetlen utcai 
hangoktól elszigetelt helyet, például belső 
szobát, udvarrészt, garázst. Ha az állatot 
beengedik a lakásba, akkor a sötétítőfüg-
gönyt húzzák el, a redőnyt eresszék le. A 
félősebb állatok számára pedig állatorvos 
által ajánlott nyugtatószerről is gondos-
kodhatnak.

Eközben a Lehet más a Politika (LMP) 
törvénymódosító javaslatot nyújt be a 
petárdázás és a pirotechnikai eszközök 
be tiltásáért. Az alakulat társelnökei, 
Schmuck Erzsébet és Kendernay János 
az MTI-hez tegnap eljuttatott közlemé-
nyükben azt írták: az emberek egész-
ségéért és a háziállatok biztonságáért 
kezdeményezik a tűzijáték és a petárda 
használatának teljes körű betiltását. Ki-
emelték: a szakszerűtlen használat miatt 
rendszeresen keletkeznek tüzek, amelyek 
jelentős anyagi és egészségügyi károkkal 
is járhatnak. A háziállatok pedig a zaj- és 
fényhatásoktól sokkot kaphatnak, emiatt 
megszökhetnek, és el is pusztulhatnak. 
Az ellenzéki politikusok szerint a nagy 
mennyiségben kilőtt rakéták ráadásul 
jelentősen hozzájárulnak a települési 
szmog kialakulásához.

Petárdastopot sürgetnek

A bukaresti orvosok súlyos hibát követtek el a rákbeteg nő műtétje közben

Felfüggesztettet kaptak
a csendőrverők

Felfüggesztett börtönbüntetést rótt ki a 
bukaresti 1. kerületi bíróság arra a hét 

férfi ra, akiket azzal vádoltak, hogy a 2018. 
augusztus 10-ei tüntetésen több ütést 
mértek egy fi atal csendőrnőre és annak 
férfi  kollégájára. A nem jogerős, szomba-
ton ismertetett bírósági ítélet értelmében 
a felfüggesztett börtönbüntetések 1 és 2 év 
és 8 hónap közötti időszakra szólnak.

Az Agerpres hírügynökség tájékozta-
tása szerint a legsúlyosabb büntetést 
Dumitru Daniel kapta, aki eltulajdonította 
a csendőrnő szolgálati fegyverét. Mind a 
hét vádlott köteles ugyanakkor közösségi 
munkát végezni, ennek időtartama 90-től 
120 napig terjed. Ezen túlmenően öt évig 
valamennyiüknek tilos részt venniük 
bármilyen közösségi rendezvényen, illetve 
szervezett vagy spontán tiltakozó akción. 
A vádlottak közül hárman 10 ezer euró 
értékű erkölcsi kártérítést kell fi zessenek 
Ştefania Nistor csendőrnek. A bíróság íté-
lete nem jogerős, fellebbezni lehet ellene. 
Mint ismeretes, 2018. augusztus 10-én, 
a diaszpóra által szervezett bukaresti 
tüntetésen több férfi  megvert egy csendőr-
nőt és az őt védelmezni próbáló csendőrt. 
(Krónika)




