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TÍZ BETEG ELHUNYT, HETEN MEGSÉRÜLTEK A PIATRA NEAMŢ-I TRAGÉDIÁBAN

Tűzvész pusztított
a karácsonkői kórházban

Az egész országot megrázó szerencsétlenség történt a hétvégén a moldvai Kará-
csonkőn (Piatra Neamț), amikor a koronavírusos betegeket ápoló megyei kór-
ház intenzív osztályán tűzvész keletkezett, amelynek következtében tíz ember 
életét vesztette, heten válságos állapotban vannak. A sérültek egyike a betegek 
segítségére sietett ügyeletes orvos, aki testfelülete 40 százalékán megégett, őt 
tegnap katonai repülőgéppel Belgiumba szállították. Az eddigi információk 
szerint egy infúziós fecskendőpumpa gyulladt ki az osztályon, átterjedt egy 
nővér köpenyére, majd a lángok villámgyorsan beborították a kórtermet. Az 
ügyben a főügyészség indított nyomozást gondatlanságból elkövetett emberö-
lés gyanújával, vizsgálják azt is, hogy milyen körülmények között költöztették 
le egyik emeletről a másikra az osztályt a tragédia előtt nem sokkal. 5.»

Korom és halál. Az eddigi vizsgálatok szerint infúziós fecskendőpumpa gyulladt ki, és emiatt keletkezett tűz az intenzív osztályon

Karantén Szebenben, 
Kolozsvár kivár
Nem menekülnek a karanténtól 
az erdélyi nagyvárosok: mától 
vesztegzár alá vonják Nagyszebent, 
és Gyulafehérváron is javasolták a 
vesztegzár bevezetését a hatóságok. 
Kolozsváron ellenben kivárnak, bár 
a fertőzöttségi arány a 9 ezrelék-
hez közelít. A kincses város híres 
éjszakai életének a hétvégén alig 
találtuk nyomát, a plázák ellenben 
dugig voltak.  4.»

Romániai ellenállás
kételkedéssel
A járványkezelést célzó újabb 
korlátozások elleni tiltakozás nem 
látványos utcai tüntetések, hanem 
egyfajta általános politikairend-
szer-tagadás formájában jelent-
kezik Romániában – véli Horváth 
István. A szociológus szerint a ta-
vaszi helyzethez képest a mostani 
abban más, hogy sokak számára 
személyes vagy közvetlen hozzá-
tartozók élethelyzetén keresztüli 
megtapasztalás történt.  7.»

Erdély: centrum
vagy periféria?
A kultúra, a könyv, az irodalom, 
a költészet került refl ektorfénybe 
a 26. alkalommal, ezúttal online 
tartott Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásáron. A virtuális esemény-
sorozat számos fórumbeszélgetést, 
könyvbemutatót, a vers köré épülő 
színházi eseményt vonultatott fel. 
Szó esett arról is, mit jelent Erdély-
ben a 100 évnyi transzilvanizmus, 
illetve mi jön utána.  9.»

Búcsút vettek
Szőcs Géza költőtől
„Szőcs Géza megtanította, a 
hatalmat arra kell használni, hogy 
a legnagyobb dolgokat vigyék vele 
véghez” – mondta Orbán Viktor mi-
niszterelnök az életének 67. évében 
elhunyt Szőcs Géza Kossuth-díjas 
erdélyi költő piliscsabai búcsúzta-
tásán. Elhangzott, Szőcs Géza kö-
tetei paradigmaváltást jelentettek 
a romániai magyar költészetben, 
inspirálta a fi atalabb és az idősebb 
generációkat egyaránt.  12.»

 » Az intenzív 
osztályt helyhi-
ány miatt, logisz-
tikai okokból 
alakították ki az 
egyik emeleten, 
majd költöztet-
ték át másikra, a 
koronavírus-fer-
tőzöttek számá-
nak megugrása 
miatt kellett 
terjeszkedniük.
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Felavatták Bethlen Gábor
szobrát Marosvásárhelyen  3.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

7.

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
0
2
2
1




