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Bűnvádi eljárás indult a keresz-
telés közben megfulladt suce-
avai csecsemő ügyében. Miután 
a pópa az ortodox egyházi ritu-
álénak megfelelően egész testét 
belenyomta a medence vízébe, 
a baba túl sok vizet nyelt, víz 
került a tüdejébe.

 » KRÓNIKA

G ondatlanságból elkövetett 
emberölés vádjával indult 
bűnvádi eljárás az ellen az 

ortodox pap ellen, akinek keze kö-
zött, keresztelés közben megfulladt 
egy csecsemő Suceaván. A hathetes 
kisbaba azután lett rosszul, hogy a 
pópa az ortodox egyházi rituálénak 
megfelelően egész testét belenyomta 
a keresztelőmedence vízébe. A kis-
gyereket súlyos állapotban a megyei 
sürgősségi kórházba szállították, 
de hétfőre életét vesztette. A Digi24 
hírtelevízió beszámolója szerint az 
incidens vasárnap délután történt, 
amikor a csecsemőt a megyeszék-
hely egyik ortodox templomában 
megkeresztelték. Az alámerítés után 
lett rosszul, így a szülők kihívták a 
mentőket. A helyszínre érkezett ro-
hammentősök szerint a baba túl sok 
vizet nyelt, víz került a tüdejébe, így 
az újjáélesztés után súlyos állapot-
ban kórházba szállították.

Dan Teodorovici, a megyei kór-
ház szóvivője szerint  a csecsemő 
az intenzív osztályra került, ahol in-
tubálni kellett, hétfő reggelre azon-
ban életét vesztette. Doru Budeanu 
suceavai esperes a helyi sajtónak 
úgy nyilatkozott, hogy a keresztelő 
az ortodox egyház előírásai szerint 
zajlott, a kisbaba egész testét a víz 
alá nyomták. Hozzátette, beszélt a 
szertartást végző pappal is, aki azt 
mondta, hogy a csecsemő a szertar-
tás alatt végig és utána is sírt. Ami-

kor a pap azt látta, hogy elbágyad, 
hívta az 112-es sürgősségi hívószá-
mot – mondta a Monitorul de Suce-
ava lapnak az esperes. Ionuț Epu-
reanu rendőrségi szóvivő szerint a 
kisbaba hétfőre virradóra, éjjel egy 
óra körül hunyt el. Az ügyben a ren-
dőrség gondatlanságból elkövetett 
emberölés vádjával indított eljárást.

Néhány évvel ezelőtt egyébként 
egy Iași megyei településen vesztette 
életét egy csecsemő, amikor a görög-
keleti szertartás szerinti keresztelőn 

AZ ÚJJÁÉLESZTÉS UTÁN SÚLYOS ÁLLAPOTBAN KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK A SUCEAVAI BABÁT, DE HÉTFŐ REGGELRE ÉLETÉT VESZTETTE

Újabb csecsemő lett ortodox keresztelés áldozata

Az ortodox egyházi rituálé szerint a baba egész testét belenyomják a keresztelőmedence vízébe
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a pap háromszor a víz alá merítet-
te az egy hónapos gyermeket. Ne-
gyedórával a szertartás után, még 
a templomban a baba rosszul lett, 
leállt a légzése és szívműködése, 
és noha többen – a lelkész és a ki-
érkező rohammentősök – megpró-
bálták újraéleszteni, nem tudták 
megmenteni az életét. Miközben a 
boncolás során nem sikerült meg-
állapítani a halál okát, és az ügyet 
a rendőrség vizsgálta, az egyház ál-
láspontja szerint a lelkész az előírá-
sok szerint vezette le a keresztelőt. 
Marian Timoft e, a moldvai érsekség 
szóvivője akkor közölte, a történtek 
ellenére ragaszkodnak az egyházi 
kánonban előírt alámerítéshez. Kö-
zösségi fórumokon azonban sokan 
barbár szokásnak nevezték, hogy 
pár hónapos gyerekeket teljesen a 
víz alá nyomnak, szerintük más fe-
lekezetekhez hasonlóan az ortodox 
papoknak is csak egy kevés vizet 
kellene önteniük a megkeresztelen-
dők fejére. Hasonló esetre korábban 
Nagyszebenben és a Moldovai Köz-
társaságban is volt már példa, de 
lelkészeket eddig nem vontak fele-
lősségre. Viszont az alsó-dunai or-
todox érsekség harminc napra eltil-
totta a papi szolgálattól azt a brăilai 
pópát, aki néhány éve keresztelési 
szertartás közben igen durván bánt 
egy csecsemővel. Az ügyben a me-
gyei rendőr-főkapitányság is vizsgá-
latot indított.

 » A szertar-
tást végző pap 
szerint a csecse-
mő a keresztelés 
alatt végig és 
utána is sírt.

 » KRÓNIKA

M íg mások otthon várják a járvány 
végét, egy magyar család világ 

körüli útra indult – írta a Reuters. A 
Hvg.hu portál által idézett beszámo-
lóból kiderül, hogy tavaly június végén 
Horvátországból indultak el a Teatime 
nevű vitorlással, azóta körülhajózták 
Olaszországot, elhagyták Spanyolor-
szágot és a Földközi-tengert, a kará-
csonyt pedig már a karib-tengeri Mar-
tinique szigetén töltötték. Csodálatos 
élménynek nevezte az utat Bősze Do-

monkos, aki a Reuters hírügynökségnek 
kiemelte: több időt tölthet a gyerekeivel 
így, mint amikor az irodából járt haza 
munka után. Az IT-szektorban dolgozó 
férfi  a hajón rendezte be irodáját. Fele-
sége több mint egy évtizede vitorlázik, 
számára is hatalmas szabadságot adott 
a kaland. A pár két, 6 és 8 éves kislánya 
távoktatásban tanul. A Teatime útja a 
járvány miatti korlátozásoktól függően 
is alakul, de jelenleg a csendes-óceáni 
régióba tartanak. Az érdeklődők a Sai-
lingteatime.com nevű blogon valós idő-
ben követhetik a Teatime útját.

Világ körüli útra indult egy magyar család

 » Az érdeklődők 
a sailingteatime.
com nevű blogon 
valós időben kö-
vethetik a Teatime 
vitorlás útját.

Kalandos vizeken. A magyar család jelenleg a csendes-óceáni régióba tart a Teatime nevű vitorlással

 » INNEN-ONNAN

Egy svéd ápolónő fi lmélménye egy lakatlan szigeten
Egy svéd ápolónőt, mozirajongót hívott meg egyetlen nézőként a 
Göteborgi Filmfesztivál. A 45 országból érkezett 12 ezer jelentkezőből 
kiválasztott Lisa Enroth egy távoli szigeten, egyedül nézheti meg az 
idei fesztivál filmjeit egy héten át. A koronavírus-járvány miatt, amikor 
a világ számos országában zárva vannak a filmszínházak, Skandinávia 
legnagyobb filmfesztiválja a Pater Noster-szigeten hoz létre egy izolált 
mozit egy világítótoronyban. A Svédország nyugati partjainál lévő 
apró, mindössze 0,81 négyzetkilométeres sziklás szigeten csupán egy 
világítótorony és néhány épület található. Enroth egy héten keresztül 
70 premiert nézhet a fesztiválon, amelynek idén a közösségi távolság-
tartás a fő témája.

Több nő vádolta meg Marilyn Mansont bántalmazással
Evan Rachel Wood színésznő és még legalább négy nő vádolta meg 
Marilyn Mansont szexuális, fizikai és lelki bántalmazással. Evan Ra-
chel Wood már korábban is beszélt arról, hogy bántalmazta az exe, de 
akkor nem nevezte meg, hogy pontosan kiről van szó. Hétfőn azonban 
egy Instagram-bejegyzésben bevallotta, hogy bántalmazója neve Brian 
Warner, akit a világ Marilyn Manson néven ismer. Ezután legalább 
négy másik nő írta ki a történetét az amerikai énekesről, melyek több-
nyire kínzásról, szexuális, fizikai és lelki bántalmazásról és fenye-
getésekről szólnak. Manson a hasonló őt ért vádakat már korábban 
tagadta, a mostani történetekre pedig még nem reagált.

Tizenévesek fedeztek fel új bolygókat 200 fényévre a Földtől
A Naprendszertől mintegy 200 fényévre keringő bolygókat azonosított 
két középiskolás diák – számolt be róla az amerikai Forbes. A 18 éves 
Jasmine Wright és a 16 esztendős Kartik Pinglé a Harvard Egyetem 
mentorprogramjában vesznek részt, amely során kutatókkal együttmű-
ködve végezhetnek tudományos munkát. A páros az egyik legérdeke-
sebb csillagot, a TOI-1233-at és környékét vizsgálta. A csillag a kutatók 
szerint két okból is nagyon hasonlít a mi bolygórendszerünk Napjá-
hoz: szinte ugyanakkora méretű és hőmérsékletű. A TOI-1233 a Kentaur 
csillagképben helyezkedik el. A diákok a NASA híres bolygóvadász 
szondájának, a TESS (Exoplanet Survey Satellite) adatait elemezve 
bukkantak rá négy, eddig ismeretlen bolygóra. Hogy felfedezésüket 
megerősítsék, a fiatalok földi távcsövekkel is ellenőrizték számításai-
kat. A kutatók szerint a felfedezés legmeglepőbb része, hogy a diákok 
nem is egy, hanem rögtön négy exobolygót azonosítottak.




