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TÖBBEN MEGHALTAK A BUKARESTI MATEI BALȘ JÁRVÁNYTANI INTÉZETBEN

Ismét romániai kórházban 
pusztított halálos tűzvész

Újabb kórházi tűz követelt emberéleteket Romániában: pénteken kiégett a 
koronavírusos betegeket kezelő bukaresti Matei Balș járványtani kórház négy 
kórterme. A tűzvész nyomán heten meghaltak. Az ügyészség gondatlanságból 
elkövetett emberölés gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben. Zakariás 
Zoltán, a képviselőház egészségügyi bizottságának tagja a Krónikának el-
mondta: a tragédiák, a kórháztüzek a hazai egészségügy strukturális megvál-
toztatásának szükségességére irányítják rá a fi gyelmet.  5.»

Beteg egészségügy. Ismét emberéleteket követelt egy kórházban pusztító tűzvész, amely újra rávilágított a rendszerszintű problémákra

Újabb halasztás a
vakcinahiány miatt
Nincs elegendő oltóanyag, így a 
koronavírus elleni oltási kampányt 
koordináló testület úgy döntött: 
további, több tízezer ember 
beoltását halasztja el. Eközben 
Magyarország a kétmillió orosz 
vakcina után újabb ötmillió oltást 
vásárolt, ezúttal a kínai Sinop-
harm vállalattól.  4.»

Marosvásárhely:
leépítés a városházán
Az előzetes számítások szerint 
évi nagyjából hárommillió eurót 
tud megspórolni a marosvásár-
helyi önkormányzat a tervezett 
elbocsátásokkal. Soós Zoltán pol-
gármester azt mondja, a hasonló 
méretű városok szervezeti felépí-
tését és a helyi igényeket vette 
fi gyelembe, amikor úgy döntött, 
megválik több mint háromszáz 
városházi alkalmazottól. Az új 
szervezeti diagramban városme-
nedzseri poszt is szerepel. 6.»

Újra önállóvá tennék
a Várad lapot
Folytathatja szerkesztői munká-
ját a megyei könyvtár alkalmazá-
sában az intézményi önállóságá-
tól megfosztott Várad kulturális 
folyóirat két alkalmazottja – dön-
tött csütörtökön a Bihar Megyei 
Tanács. Az RMDSZ azt szeretné, 
ha a Várad és a Familia folyóirat 
visszanyerné önállóságát. 9.»

Kiállás a jogsértések
orvoslásáért
Diszkriminatív az elkobzott javak 
visszaszolgáltatását szabályozó 
romániai törvények végrehajtása 
a magyarokat érintő ügyekben. 
Egyebek mellett ezt is nehezmé-
nyezi a budapesti Kisebbségi Jog-
védő Intézet, amely az európai 
fórumokon is fellép a jogsérté-
sek orvoslása érdekében. A KJI 
kiemelten fontos ügyei között 
szerepel Beke István és Szőcs 
Zoltán pere is.  3.»

 » Vlad Voicu-
lescu miniszter 
szombaton kö-
zölte: a tragédia 
miatti egyik első 
intézkedés egy, 
a páciensek biz-
tonságát szolgáló 
országos alap 
létrehozása lesz.
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Meglepően kellemes
oltástapasztalatok Élesden  2.»

Idejében fel kell készülni 
Románia „öregkorára”  7.» Nemzeti régiók: „bezöldült” 

Spanyolország is  3.»
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