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Újabb halálos áldozatokat
követelt az infl uenza
Százhatvankettőre nőtt az 
infl uenza miatt elhunyt bete-
gek száma – közölte tegnap az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
fertőző betegségeket monitorozó 
központja. A vírus két legutóbbi 
halálos áldozata egy 44 éves, 
illetve egy 76 éves férfi , mindket-
ten Krassó-Szörény megyeiek. 
A két férfi t A típusú infl uenzával 
diagnosztizálták, de más beteg-
ségekben is szenvedtek, és nem 
voltak beoltva grippé ellen.

Erdély-szerte felmelegszik 
az idő a következő két hétben
Jelentős felmelegedés várható a 
következő napokban, helyenként 
akár 21 Celsius-fokos nappali 
csúcshőmérséklettel; elszórt 
csapadékra ma, valamint a 8-a 
és 17-e közötti időszakban van 
kilátás – derül ki az Országos 
Meteorológiai Intézet (ANM) 
következő két hétre szóló előre-
jelzéséből. Erdélyben és Márama-
rosban a tegnapi 14 fokos átlagos 
csúcshőmérsékletet ma és holnap 
enyhe lehűlés követi, 10-11 fokos 
nappali maximumok várhatók, 
majd felmelegszik az idő, 7-e és 
9-e között 16-19 fokig kúszik nap-
pal a hőmérők higanyszála.

FÖLDRENGÉSEKRE FELKÉSZÍTŐ KAMPÁNYT INDÍTOTTAK AZ 1977-ES TRAGÉDIA 42. ÉVFORDULÓJÁN

Jótanácsokat adnak katasztrófa esetére

Majdnem négyszáz, különösen omlásveszélyes épületet tartanak nyilván Bukarestben 

Lakossági felkészítő és tájé-
koztató kampányt indított el a 
katasztrófavédelem az 1977-es 
földrengés évfordulójának 
apropóján. A hatóságiak a 
különböző katasztrófahelyzetek 
esetére – például árvíz, lavina, 
földrengés, tűzvész, földcsu-
szamlás – nyújtanak útmuta-
tást a lakosságnak.

 » KISS JUDIT

N em remegek a földrengés-
kor (Nu tremur la cutremur) 
címmel indított tájékoztató 

és felkészítő jellegű kampányt az 
Országos Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség (IGSU) az 1977-es, nagy 
erejű földrengés 42 évfordulóján. 
1977. március 4-én a Richter-skála 

szerinti 7,2-es erősségű földmozgás 
rázta meg Romániát, a katasztró-
fa 1578 halálos áldozatot követelt, 
több ezren megsérültek, több tíze-
zer lakás rongálódott vagy semmi-
sült meg. Az IGSU Facebook-olda-
lán tegnap tett közzé egy animációs 
fi lmet, amelyből kiderül, mit kell 
tenni egy erőteljesebb földmozgás 
idején. „Mindenkinek meg kell 
tanulnia az alapvető önvédelmi 
szabályokat és intézkedéseket. Az 
együttműködő viselkedés minden 
sürgősségi esetben életmentő le-
het” – üzeni a katasztrófavédelem. 
Elérhető a Fiipregătit.ro honlap is, 
amely különböző katasztrófahely-
zetek esetén – például árvíz, lavina, 
földrengés, tűzvész, földcsuszamlás 
– nyújt útmutatást a lakosságnak. 
Bukarestben csaknem 9000 ember 
lakik abban a szám szerint 349, kü-
lönösen omlásveszélyes épületben, 
amely szinte bizonyosan össze fog 

dőlni a következő erős földrengés-
ben – közölte tegnap Gabriela Firea 
főpolgármester.

Az elöljáró ismertette az omlás-
veszélyes épületek megerősítését 
célzó önkormányzati erőfeszítése-
ket – írta az MTI. Elmondta, a sok 
száz veszélyeztetett épület közül 
az utóbbi 28 évben alig 20-at sike-
rült felújítani. A 349, piros körrel 
is megjelölt,  omlásveszélyes épü-
leten kívül 361 második kategóri-
ába, illetve 111 harmadik kategó-
riába sorolt veszélyeztetett épület 
található Bukarestben, amelyek 
súlyos szerkezeti sérüléseket 
szenvednének egy a Richter-skála 
szerinti 7-es erősséget meghaladó 
földrengésben. Firea rámutatott: 
az életveszélyes lakások tulajdo-
nosai eddig pénzhiány miatt nem 
voltak hajlandók hozzájárulni az 
épületek felújításához, de szerinte 
ez az akadály elhárult azzal, hogy 
a főváros önkormányzata most 
már átvállalja a költségek jelen-
tős részét. Azoknak a családok-
nak, amelyekben az egy főre eső 
jövedelem nem éri el a 2090 lejes 
minimálbért, semmit sem kell vál-
lalniuk a különösen omlásveszé-
lyes lakóépület megerősítésének 
költségeiből, de azoknak a csalá-
doknak is csak a rájuk háruló költ-
ségek felét kell – 25 évre elosztott, 
kamatmentes törlesztőrészletek-
ben – visszafi zetniük, amelyek-
ben az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a 9000 lejt. Az omlás-
veszélyes épületek rehabilitálását 
célzó programot eddig 146 épü-
letre terjesztették ki, ezek közül 
az utóbbi két évben tízet sikerült 
biztonságossá tenni – mondta a 
főpolgármester. A történelmi fel-
jegyzésekre alapozva a szeizmo-
lógusok azt valószínűsítik, hogy 
Bukarest térségét évszázadonként 
legalább kétszer rázza meg nagy 
erejű földmozgás.

 » „Minden-
kinek meg kell 
tanulnia az alap-
vető önvédelmi 
szabályokat és 
intézkedéseket. 
Az együttműködő 
viselkedés min-
den sürgősségi 
esetben életmen-
tő lehet.”
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 » ANTAL ERIKA

Bár a vizsgaszesszió már több mint 
két hete befejeződött, továbbra 

sem rendeződött a Marosvásárhelyi 
Orvosi, Gyógyszerészeti Tudomány- 
és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) 
magyar tagozatán tanuló diákok osz-
tályozásának helyzete, miután a je-
gyek csupán egy része került be az 
elektronikus naplóba. „Sem pozitív, 
sem negatív értelemben véve nem 
történt változás” – válaszolta tegnap 
lapunk érdeklődésére Szilágyi Tibor 
professzor. Az egyetem magyar tago-
zatának vezetőségi tagja hozzátette, 
mindenképpen meg kell oldódnia a 
helyzetnek, hiszen a hallgatók nem 
maradhatnak lezáratlanul. A volt rek-
torhelyettes megerősítette, amit ko-
rábban is mondott, miszerint a diákok 
ismerik a jegyeiket. „Megoldódik vala-
hogy ez az állapot, valamerre el kell, 
hogy mozduljon a helyzet” – fogal-
mazott a professzor. Annak ellenére, 
hogy Ecaterina Andronescu tanügymi-

niszter februári kolozsvári látogatásán 
kijelentette, hogy ellátogat Marosvá-
sárhelyre, ezt még nem tette meg. Szil-
ágyi Tibor szerint az egyetem dolgozói 
és hallgatói egyaránt várják, hogy a 
tárcavezető segítsen abban, hogy a 
szemben álló felek – a felsőoktatási 
intézmény román és magyar vezetői – 
közös nevezőre jussanak.

Amint arról beszámoltunk, decem-
berben olyan döntést hozott a Maros-
vásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai Egyetem 
román vezetősége, hogy a magyar és 
az angol tagozaton is egységes tan-
anyagból vizsgáztathatják diákjaikat a 
tanárok, vagyis a román tárgyakat kell 
magyarra, illetve angolra lefordítani-
uk, és azokat kell számonkérniük a 
diákoktól. Ezt a magyar tanári kar úgy 
értékelte, hogy munkájukat semmibe 
veszi az egyetem vezetősége, leminő-
síti őket fordítókká. Emellett a magyar 
tanárok a közös vizsgarendszert azért 
is problémásnak tartották, mert kö-
telezi a közös bibliográfi a használa-

tát, és kizárja az oktatásból a román 
nyelven nem elérhető magyar nyelvű 
szakkönyveket. A magyar oktatók ezt 
méltatlannak tartották, többségük 
pedig aláírásával nyomatékosította, 
hogy nem fogadja el ezt a vizsgáztatá-
si módot. Azonban a magyar nyelven, 
a magyar tanárok által leadott tan-
anyag alapján megrendezett vizsgák 
eredményeit a vezetőség nem fogadta 
el, és megakadályozta, hogy azokat 
beírhassák az elektronikus naplóba. 
A magyar oktatók tüntetést is szervez-
tek, a rektorral is próbáltak szót érteni, 
meggyőzni az igazukról – mindeddig 
hiába. Szabó Béla professzor, a ma-
gyar tagozat vezetője korábban el-
mondta, kitartanak az elhatározásuk 
mellett, és nem vesznek részt a szen-
átus munkájában. Leonard Azamfi rei 
rektor éppen ezt kifogásolta, szerinte 
az egyetem vezetőségének magyar 
tagjai nem vettek részt azon a szená-
tusi ülésen, ahol többek között a vizs-
garendszerről is döntés született, most 
pedig éppen ez ellen tiltakoznak.

Tovább tart a patthelyzet a marosvásárhelyi orvosin

 » Szilágyi 
Tibor professzor, 
az egyetem ma-
gyar tagozatának 
vezetőségi tagja 
elmondta, min-
denképpen meg 
kell oldódnia a 
helyzetnek, hi-
szen a hallgatók 
nem maradhat-
nak lezáratlanul. 

Kártérítést ítéltek meg
kórházi fertőzés miatt

P recedens nélküli ítélet született 
a romániai egészségügyben: 50 

ezer lej kártérítést kap egy nő, aki 
a nagyváradi sürgősségi megyei 
kórházban kapott súlyos fertőzést 
szüléskor. A páciens még 2013-ban 
szült császármetszéssel a Körös-parti 
egészségügyi intézményben. Előtte 
nem voltak egészségügyi problémái, 
de a beutalás idején elvégzett analí-
zisek kimutatták, hogy staphylococ-
cusfertőzést kapott. Állapota csak 
öt hónappal a szülés után kezdett 
javulni, miután egy másik kórházban 
megműtötték.

A nő 2016-ban beperelte a váradi 
kórházat. Mint ügyvédje a Digi 24 
hírtelevíziónak elmondta, a fertőzés 
nagyon veszélyes volt, megtámadta 
a belső szerveit is. „Egy édesanyáról 
beszélünk, aki akkor szült. Akadá-
lyoztatva volt a szoptatásban, s még 
abban is, hogy ölbe vegye a gyerme-
két” – magyarázta. A bíróság két év 
elteltével jogerősen 50 ezer lej kártérí-
tés kifi zetésére kötelezte az egészség-
ügyi intézményt. Egy február elején 
készült, múlt héten közzétett felmérés 
szerint a kórházi fertőzések is szere-
pelnek a három legfőbb gond mellett, 
amelyek az emberek eszébe jutnak 
a romániai egészségügy kapcsán a 
kenőpénz és a pénzhiány mellett. A 
három évvel ezelőtt Bukarestben, a 
Colectiv nevű szórakozóhelyen bekö-
vetkezett tűzvész halálos áldozatainak 
jelentős része sem a tűzben halt meg, 
hanem később, kórházi fertőzések 
nyomán. (Krónika)
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