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SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE EGY LEUKÉMIÁVAL DIAGNOSZTIZÁLT ÖTÉVES SZOVÁTAI KISFIÚNAK

Beteg gyermeknek gyűjtenek
Gyűjtés indult a szovátai öt-
éves Szakács Kádár Richárd 
számára, akit leukémiával 
diagnosztizáltak október 
elején. A szovátai lakosok, 
és a környező települések 
lakosai összefogtak, mert 
felismerték, hogy a három-
gyerekes családnak minden 
segítségre szüksége van.

 » SZÉKELYHON

L eukémiával diagnosztizáltak 
egy ötéves szovátai kisfi út, 
Szakács Kádár Richárdot, 

akinek megsegítésére közösségi 
összefogás indult. A Székelyhon-
nak a kisfi ú édesapja, Szakács 
Kádár Vilmos és az adománygyűj-
tést vállaló Grünesz Csaba nyilat-
kozott. Szakács Kádár Richárdot 
három héttel ezelőtt diagnoszti-
zálták leukémiával, és jelenleg 
a Marosvásárhelyi Sürgősségi 
Klinikai Kórházban kezelik. „Ri-
chárd jelenleg nagycsoportba jár 
az óvodába, vidám, társaságked-
velő fi úcska. Nagyon oda van a 
vonatokért és a robotokért. Két 
testvére van, Patrik, aki három 
éves és Brigitta, ő 11 hónapos. 

Richárd mindig nagyon jól egye-
zett velük, ő egy szerető bátyus. 
Figyel a kicsikre mindig” – mond-
ta az édesapa. Az ötéves gyerek 
megbetegedése miatt nehéz hely-
zetbe került a család. Az édesapa 
főnöke, Grünesz Csaba úgy érez-
te, hogy kötelessége segítenie a 
családon, ezért adománygyűjtést 
szervezett: „A kisfi ú apukája ná-
lam dolgozik taxisofőrként. Úgy 

éreztem, kötelességem segíteni 
nekik, ezért megpróbáltam leg-
alább az anyagi terhet levenni 
a vállukról. Adománygyűjtésbe 
kezdtünk, a hír nagyon gyorsan 
terjedt, az emberek azonnal se-
gítőkészek voltak. Több lehető-
ség is van az adományozásra, 
létrehoztam egy magánszámlát, 
kimondottan Richárd számára”– 
mondta Grünesz Csaba. A szová-

taiak közül sokan álltak a kisfi ú 
és családja mellé, több szervezet 
is segíti őket, éttermek, szalonok, 
de cégek is felajánlották, hogy 
egyes szolgáltatások árát a kisfi ú 
kezelésére fordítják. Grünesz Csa-
ba a véradományozást is próbálta 
minél jobban megszervezni. Több 
autó is indult Szovátáról Maros-
vásárhelyre és elvitte vért adni 
az önkénteseket. „Richárdnak 
hirtelen 100 ember ajánlotta fel, 
hogy vért ad, ezért megpróbáltuk 
felosztani, hogy hetente 5-6 sze-
mély menjen, mert úgy ajánlot-
ták, így a legjobb. Minden héten 
mennek autók, kisbuszok, viszik 
az embereket segíteni”– mondta 
Grünesz. Richárd édesapja arról 
is mesélt nekünk, hogy kisfi a 
hogyan éli meg ezt az időszakot. 
„Az életvidám gyerek a betegség 
miatt kicsit megváltozott, már 
nincs annyi energiája és jókedve, 
de harcol. Bizakodóak vagyunk” 
– mondta az édesapa. Aki támo-
gatni szeretné a beteg kisgyerme-
ket és családját, megteheti a kö-
vetkező számlaszámon: Grünesz 
Csaba Ferdinánd magánszámlája 
Richárd számára: RO32 RZBR 
0000 0600 0853 1549 (lej) Továb-
bi lehetőség: RICHARD - ASOCI-
ATIA L.A.B.ELETMENTO KUPA-
KOK Swift -kód: RNCBROBU.

Richárd életvidám kisgyerek, de a kórházi kezelés megviseli

H I R D E T É S

 » INNEN-ONNAN

Megöltek, majd elégettek
egy nőt Giurgiu megyében
Kilencven százalékban össze-
égett nő holttestére találtak a 
rendőrök Giurgiu megyében, 
Ghimpaţi és Valea Plopilor 
település között egy mezőn. 
A rendőrségi nyomozás folya-
matban van – írja az Agerpres. 
A Giurgiu megyei rendőr-főka-
pitányság tájékoztatása szerint 
október 30-án este 22:30-kor 
telefonhívás érkezett, mi-
szerint az országúton tüzet 
észleltek. A helyszínre siető 
tűzoltók vették észre, hogy 
emberi holttest ég. A helyszín-
re kiszálló operatív csoport 
vezető ügyésze megállapítot-
ta, női holttestről van szó, 
amelyet törvényszéki orvosta-
ni vizsgálatnak vetnek alá.

Akciófi lm a vírusjárványról
A vírusjárványról készült 
amerikai akciófi lm Adam 
Mason rendezésében. 
A Songbird című mozit 2021-
ben tervezik bemutatni, de 
az előzetese már megnézhető 
a világhálón. A főszerepet 
K. J. Apa játssza, a fi lmben 
feltűnik Demi Moore, Bradley 
Whitford, Alexandra Dadda-
rio, Paul Walter Hauser, Craig 
Robinson. A történet szerint 
agyromboló kórokozóvá válik 
a koronavírus, az emberisé-
get négy év kijárási tilalom 
sújtja, lágerek, okostelefonos 
alkalmazások rabja lesz.




