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EGY ÉV ELTELTÉVEL IGAZAT ADTAK AZ „ELŰZÖTT” HELYI VEZETŐKNEK

Jogerősen „helyre tették”
a marosvásárhelyi RMDSZ-t

Az eddigi történésekhez „méltó” fordulatot vett az állandóan forrongó ma-
rosvásárhelyi RMDSZ-szervezet ügye: egy évvel a tömeges felfüggesztések 
után a szövetség szabályzatfelügyelő bizottsága jogerősen elfogadta az „el-
űzöttek” óvását. Ugyanakkor Kovács Levente, a megyei szervezet ügyvezető 
elnöke most is úgy véli, nem tévedtek, legfeljebb „jogi hibát” követhettek 
el. Eközben a „győztesek” számára nem is annyira a döntés, mint sokkal 
inkább a kiközlésének időpontja jelentett meglepetést. A visszatért helyi, 
illetve a megyei vezetők közötti haddelhadd a marosvásárhelyi tanácsosi 
lista összeállítása kapcsán folytatódhat az RMDSZ-ben, mintegy három hó-
nappal az önkormányzati választások előtt. 8.»

Jól megférnek egymás mellett? Péter Ferenc megyei elnök, Kozma Mónika ideiglenes vásárhelyi vezető és elődje, Vass Levente parlamenti képviselő

Hazatérhetnek
a tünetmentesek
Mostantól nem kell 14 napig 
kórházban maradniuk azoknak, 
akik elkapták a koronavírust, de 
tünetmentesek, vagy csak enyhe 
tüneteik vannak. Az egészség-
ügy-miniszter tegnap aláírt rendele-
te értelmében tíz nap után hazame-
hetnek, pozitív kontrollteszt esetén 
négynapos házi elkülönítésbe. A 
rendelkezés célja a kórházak teher-
mentesítése.  5.»

Kezdődik a kilábalás,
de sok a koc kázat
A gazdaság helyreállása nagyban 
függ a járványhelyzet alakulásá-
tól – állapította meg Bálint Csaba 
makrogazdasági elemző, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) igazgatótaná-
csi tagja, aki a gazdaság alakulá-
sát elemezte a Krónikának, vázol-
va a kilátásokat. Ő maga amúgy 
bizakodó, meglátása szerint a 
2008–2009-es gazdasági válsághoz 
képest most hamarabb helyreáll a 
romániai gazdaság.  7.»

Regionális kórház:
pénzre váltott ígéret
Jóváhagyta az első részletet az 
Európai Unió a kolozsvári regioná-
lis kórház megépítésére – jelen-
tette be az Európai Bizottság, a 
47 millió eurós támogatás a teljes 
beruházás tíz százalékát teszi ki. 
A Szászfenesen épülő regionális 
kórház a legnagyobb és legkomp-
lexebb egészségügyi intézmény 
lesz Erdélyben.  4.»

Rangos zenei díj
gyergyói együttesek
A Petőfi  Zenei Díj legfontosabb 
kategóriáiban jelölték a Bagossy 
Brothers Company zenekart és a 
No Sugar együttest. Augusztus 13-
ig naponta egyszer lehet szavazni 
a gyergyószentmiklósi formációk-
ra, amelynek tagjai az elismerés 
jelentőségéről, a zeneművek 
mondanivalójáról beszéltek 
lapunknak.  12.»

 » Az elmúlt 
húsz évben a 
megyei RMDSZ 
minden egyes 
választási ciklus 
előtt megpróbált 
beleszólni a 
városi szervezet 
által javasolt 
személyek rang-
sorolásába.
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Előbb a román, és csak azután
a magyar utcamegnevezés  2.»

Méltánytalanságok
közoktatási
rendszere  3.»

A víz az úr: újabb károkat okoztak
a felhőszakadások Erdélyben  4.»
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