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Színes világ2021. január 4.
hétfő12

Kisfi úk és kislányok egyaránt 
születtek január elsején. Az 
egészségügyi intézmények tájé-
koztatása szerint a babák és az 
anyukák is jól vannak.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

L eányanya adott életet 2021 első 
újszülöttjének Romániában: a 
15 éves kiskorú édesanyja lett. 

Maria Olaru, a botoşani-i Mavromati 
megyei sürgősségi kórház szülészeti 
és nőgyógyászati osztályának orvo-
sa szerint a Maros megyei lakhelyű 
anya természetesen szült – közölte 
az Agerpres hírügynökség. Mint ír-
ták, a gyermek 2340 grammos súllyal 
született, és az orvosok semmiféle 
rendellenességet nem észleltek. „Az 
anya és a gyermek is egészséges” – 
mondta az idézett forrás szerint az 
orvos. A gyermekanya és kislánya 
továbbra is orvosi felügyelet alatt 
marad.

Kislányok az új év elsőszülött 
babái Csíkszéken
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban az év első babája janu-

ár elsején 1 óra 32 perckor született. 
Természetes úton jött világra, 3330 
grammos testsúllyal, a csíkcsicsói 
Balló család első gyermekeként, és 
az Orsolya nevet kapta. Édesanyja, 
Balló Emília és a baba is jól van. Az 
év első csíkszeredai babája január 
elsején 2 óra 34 perckor született a 
kórházban. Császármetszéssel jött 
világra, 3190 grammos súllyal, a 
csíkszeredai Gál család első gyer-
mekeként, és a Réka nevet kapta. 
Édesanyja, Gál Mária és a baba jól 
van.

A csíkszeredai kórházban 2020-
ban összesen 1355 kisgyermek szü-
letett, több mint 2019-ben, amikor 
1291 gyermek jött világra az egész-
ségügyi intézményben. A tavaly 
született gyermekek közül 650 
lány és 705 fi ú. A 2020-ban világ-
ra jött babák között 13 ikerpár van 
és egy alkalommal hármas ikrek 
is születtek a kórházban. Tavaly a 
legtöbb baba augusztusban szüle-
tett, akkor 148-an jöttek világra, a 
legkevesebben pedig februárban, 
amikor 66 születés volt a kórház-
ban – olvasható a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház tájékoz-
tatásában.

Két kislány született
Székelyudvarhelyen
Két kisbaba jött világra az év első 
napján a székelyudvarhelyi városi 
kórházban, mindketten kislányok. 
Január elsején koradélután született 
meg Székelyudvarhelyen az év első 
babája: László Éva kereken 3000 
grammos súllyal jött világra 13 óra 
36 perckor. A kislány és édesanyja 
jól vannak – tájékoztatott a városi 
kórház újszülött osztályának mun-
katársa. Az év első napján még egy 
további szülést vezettek le az intéz-
ményben, az év második babája is 
kislány.

Kisfi ú született elsőként
Gyergyószentmiklóson
Január 2-án, 9 óra 55 perckor szü-
letett a 2021-es év első kisbabája a 
Gyergyószentmiklósi Városi Kórház 
szülészeti osztályán. A kis Restás 
Mihály a gyergyószentmiklósi csa-
lád negyedik gyermeke, ő is és az 
édesanya, Restás Angéla is jól van-
nak. Korábbi években fényképet is 
készítettünk az év első újszülöttjé-
ről, de ez most a látogatási tilalom 
miatt nem volt lehetséges. Segítsé-
günkre volt azonban a kórház szü-

KISKORÚ SZÜLT ELSŐKÉNT 2021-BEN AZ ORSZÁGBAN, A GYERMEKANYA ÉS KISLÁNYA ORVOSI FELÜGYELET ALATT MARAD

Egészséges babák születtek az év első napján

Balló Emília és kislánya, Orsolya, valamint Gál Mária és babája, Réka is jól van

A negatív teszteredménynek köszönhetően közös fotó
készülhetett a gyergyószentmiklósi babáról és anyukájáról
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lészeti osztálya, kérésünkre kész-
ségesen elkészítették a képeket az 
újszülöttről. Ugyanakkor később 
megérkezett a jelenlegi helyzet-
ben kötelező koronavírus-teszt 
eredménye is: negatív, így ennek 
köszönhető, hogy a baba és anyu-
ka együtt is lefényképezhető volt.

Kislányok és kisfi ú az új év
elsőszülöttjei Vásárhelyen
Három kislány és egy kisfi ú az új 
év első szülöttjei Marosvásárhe-
lyen. A sürgősségi kórház szülé-
szeti osztályán az év első óráiban 
két kislány született, a 4 kilog-
rammos Villő Abigél és a vártnál 
korábban érkezett Emilia, aki az 
intenzív terápiás osztályra került, 
ahol megfi gyelés alatt tartják. 
A Maros Megyei Klinikai Kórház 2. 
számú szülészetén is ketten látták 
meg a napvilágot az év első nap-
ján: Andrei, aki az édesanya kilen-
cedik gyereke, illetve egy kislány, 
Rebeka.

 » A csíksze-
redai kórház-
ban 2020-ban 
összesen 1355 
kisgyermek szü-
letett, több mint 
2019-ben, ami-
kor 1291 gyer-
mek jött világra 
az egészségügyi 
intézményben. A 
2020-ban világra 
jött babák között 
13 ikerpár van és 
egy alkalommal 
hármas ikrek is 
születtek a kór-
házban.

 » KRÓNIKA

A román közszolgálati televízió szil-
veszteri műsorában „kifi gurázta 

a járványt” és a terjedését fékezni hi-
vatott hatósági intézkedéseket – véli 
a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
és a Szabadság, Egység Szolidaritás 
Párt alkotta USR–PLUS képviselője, 
Iulian Bulai. Az alsóház kulturális 
bizottságának elnöki tisztségét is 
betöltő törvényhozó állásfoglalást 
kér az üggyel kapcsolatban az Orszá-
gos Audiovizuális Tanácstól (CNA). 
Egy szombati Facebook-bejegyzésben 

Bulai azt írta, miután a román kor-
mány – szerinte elhibázott döntéssel 
– mintegy 40 millió eurót fi zetett a 
magán médiaorgánumoknak, hogy 
tájékoztassák a lakosságot a védelmi 
intézkedésekről, a közpénzből fi nan-
szírozott TVR 1 szilveszteri műsora 
kifi gurázott mindent, ami a járvány-
nyal kapcsolatos: a védőmaszkokat, 
oltásokat, veszélyt, védekezést, fi zi-
kai távolságtartást. „Tette mindezt 
olyan emberekkel, akik az összees-
küvés-elméletek hívei. Ennél kontra-
produktívabb nem is lehetett volna” 
– fogalmazott a képviselő. Hozzátet-

te, februárban, amikor elkezdődik a 
parlament rendes ülésszaka, „nagy-
takarításba” kezdenek a köztelevízió-
nál, Doina Gradea elnök-vezérigazga-
tónak távoznia kell a tisztségéből.

Tegnap Bulai egy újabb Face-
book-bejegyzésben azt írta, holnap 
„informális megbeszélést” folytat 
majd a parlamentben a CNA elnöké-
vel, Monica Gubernattal „a hatóságok 
üzeneteit eltorzító kommunikációról 
és információkról, valamint a köz-
egészségügyi intézkedések kommu-
nikálásában nyújtott támogatásról”. 
Reagált a TVR szilveszteri műsorára a 

CNA egyik tagja, Dorina Rusu is, aki 
szerint a testület majd megvizsgálja 
a köztelevízió szóban forgó műso-
rát. „A szórakoztató műsoroknak is 
ugyanúgy tiszteletben kell tartaniuk 
a vonatkozó törvényeket, mint bármi-
lyen más műsornak. A TVR műsora 
esetében nemcsak arról van szó, hogy 
elhangzott néhány rossz vicc a válság 
kezelésében résztvevő hatóságokkal 
kapcsolatban, hanem arról, hogy a 
köztelevízió kigúnyolta a járványügyi 
szabályokat, sőt: ezek be nem tartásá-
ra buzdította az embereket” – muta-
tott rá a testület munkatársa.

Kivizsgálhatják a köztelevízió járványt „kifi gurázó” műsorát

 » „A szórakoz-
tató műsoroknak 
is ugyanúgy tisz-
teletben kell tar-
taniuk a vonatko-
zó törvényeket, 
mint bármilyen 
más műsornak” 
– mondta a CNA 
egyik tagja.




