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SZAKEMBEREK REMÉLIK, SARKÁRA ÁLL AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER

„Beadnák” a védőoltást
kötelezővé tévő törvényt

Politikusok és egészségügyi szakemberek is örvendetesnek tartják, hogy a 
szakminiszter immár prioritásként kezeli a védőoltások kötelezővé tételét. 
Ugyanis folyamatosan csökken a romániai lefedettség, emiatt pedig egyre 
nagyobb veszélyeknek van kitéve az egész lakosság. Az RMDSZ szakpo-
litikusai egyhangúlag támogatják a 2017-ben kidolgozott, ám azóta is a 
fi ókban porosodó oltástörvény elfogadását, akár felelősségvállalással is. 
Véleményük szerint mindenekelőtt el kell érni a 95 százalékos beoltottságot 
az egész lakosság körében, és csak utána lenne szabad engedményekben, 
kivételezésben gondolkodni. 3.»

Fájó következmények. Az oltási lefedettség csökkenésével olyan gyerekbetegség-járványok jelentek meg újra, melyek korábban teljesen eltűntek

„Gyermekpénz”:
késik a emelés
Noha Klaus Johannis államfő 
tegnap kihirdette a „gyermekpénz-
ként” emlegetett gyermeknevelési 
pótlék megkétszerezését előíró 
törvényt, annak végrehajtására 
azonban a liberális kormány 
szerint nincs költségvetési fedezet. 
Leghamarabb az idei év második 
felében nőhet 300 lejre, fogyatékkal 
élő kiskorúak esetében 600 lejre a 
gyermeknevelési pótlék.  6.»

Eljárás az aradi
rágcsálóirtás ügyében
Gondatlanságból elkövetett testi 
sértés, magánokirat-hamisítás, 
hamis magánokirat tudatos fel-
használása és mérgező anyagokkal 
való visszaélés gyanújával bűnügyi 
eljárást indított a rendőrség az 
aradi Adam Müller-Guttenbrunn-is-
kolában történt kártevőirtással 
kapcsolatban, miután a pénteki 
fertőtlenítést követően hétfőn 40 
gyerek kórházba került.  2.»

A magyar kultúra
ünnepe a Partiumban
Nagyvárad, Debrecen, Berettyóúj-
falu és Margitta közösen ünnepli 
a magyar kultúrát összesen több 
mint hetven eseménnyel január 
17. és 27. között. Nagyváradon 
vendégjátékkal lép fel a debreceni 
Csokonai Színház. A magyar kultú-
ra napját annak emlékére ünne-
peljük, hogy Kölcsey Ferenc 1823. 
január 22-én tisztázta le a Himnusz 
kéziratát.  9.»

Kártevő kárász
a Szent Anna-tóban 
A túlzott mértékben elszaporodott 
ezüstkárász és a zöld algák elterje-
dése miatt romlott a Szent Anna-tó 
vízminősége. A szakemberek sze-
rint egész éves munka szükséges 
ahhoz, hogy a halakat kitermeljék 
a tóból hagyományos, ősi magyar 
eszközökkel. Ugyanakkor a tóba 
bekerülő tápanyagmennyiséget is 
csökkentenék.  12.»

 » Magyaror-
szágon a legna-
gyobb az oltási 
lefedettség, 
de ott még az 
egyetemeken, a 
beiratkozásnál 
sem állnak szóba 
senkivel, amíg be 
nem mutatja az 
oltásnaplót, hogy 
minden vakcinát 
megkapott.
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Kevesebb magyar baba született
tavaly Kolozsváron  2.»

Kiverte a biztosítékot Dorin Florea
gyerekvállalásról tett ötletelése 4.»

Közel-keleti konfliktus: Románia
nem került Irán célkeresztjébe

8.»
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