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HIÁBA KÉRIK A LAKOSSÁGOT, HOGY OLTASSA BE MAGÁT, HA NINCS MIVEL

Infl uenza elleni vakcina 
helyett csak ígéretet kapunk

Bár az egészségügyi minisztérium kétszer annyi, infl uenza elleni oltóanyagot 
vásárolt, mint egy évvel korábban, a háziorvosoknál még mindig várólis-
tákon „vesztegelnek” az ingyenvakcinára jogosultak, a gyógyszertárakban 
pedig nem lehet megvásárolni az oltóanyagot. A lapunk által megszólaltatott 
háziorvos és gyógyszerész arról számolt be, ígéreteket kaptak, hogy hamaro-
san érkezik ingyenes és megvásárolható oltóanyag is. Szakemberek szerint 
novemberben még nem késő, ha beoltatjuk magunkat infl uenza ellen.  4.»

Hiába kampányolnak az infl uenza elleni oltás mellett. A háziorvosok keveset kaptak, és már a legtöbb gyógyszertárból is kifogyott a vakcina

Vesztegzár 
Nagybányán
Tegnap vesztegzár alá helyezték 
Nagybányát, ahol 6,47 ezreléken 
állt a fertőzöttségi mutató. A 
Bányavidék központja 14 napig 
lesz elszigetelve a külvilágtól a 
koronavírus-járvány visszaszorítá-
sa érdekében. Közben Szeben me-
gyében meghaladta a 7 ezreléket 
tegnap a fertőzöttségi arány, és a 
többi erdélyi megyében is romlik a 
helyzet.  3.»

Vízválasztó lesz 
2021 a bankoknak
Az idei év nehéz, a jövő esztendő 
még nehezebb lesz – hangsú-
lyozta Fatér Gyula, az OTP Bank 
Románia vezérigazgatója egy teg-
napi sajtóbeszélgetésen, amely-
nek témáját a banki szektor által 
a koronavírus-világjárvány idején 
tapasztalt kihívások képezték. 
Szó  esett arról is, hogy folyama-
tosan „tanul magyarul” a bank, 
mint ahogy a román gazdaság 
várható alakulásáról is.  7.»

„A kormánynak fel
kell kötnie a gatyát”
Jó egyezségnek tartja Winkler 
Gyula európai parlamenti képvi-
selő az Európai Parlamentnek és 
az Európai Tanácsnak a következő 
hétéves költségvetésről kötött 
politikai megállapodását. A 
Krónika megkeresésére elmondta, 
Románia jól jár a megnövekedett 
költségvetéssel, ám a választások 
után megalakuló kormánynak „fel 
kell kötnie a gatyáját”.  6.»

Vírusos „érvágás” 
a tétmeccs előtt
Szurkolók és valószínűleg szövet-
ségi kapitánya nélkül kénytelen 
megvívni az év legfontosabb 
mérkőzését Magyarország lab-
darúgó-válogatottja. A pozitív 
koronavírustesztje miatt elkülöní-
tett Marco Rossi csapata Izlandot 
fogadja ma az Európa-bajnoki 
pótselejtezők döntőjében.  11.»

 » Novemberre 
még nem kaptak 
oltóanyagot, de 
attól tartanak, 
hogy erre a 
hónapra is csak 
a szükségletek 
töredékét kapják 
meg. 
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Kenéz Ferenc költő frissen kapott
díjáról, két hazájáról  9.»

Szőcs Gézával
egy lényeglátó
ember távozott
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