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Koronavírus-ellenszer
reményektől megvalósulásig

Rendkívül előrehaladott szakaszba jutott az amerikai Pfi zer-csoport által ki-
fejlesztett, koronavírus elleni védőoltás tesztelése: az Egyesült Államokban 
már év végén bevethetik, de már az Európai Unió is százmilliós tételeket 
foglalt le belőle. Ám „nem eszik olyan forrón a kását”: ha minden a tervek 
szerint halad, akkor is még sokat kell várni a Covid-vakcina tömeges beada-
tására – szögezte le a Krónikának Fejér Szilárd. A sepsiszentgyörgyi kutató 
ismertette a fejlesztés újszerű módszerét is. 2.»

Nehezen jön házhoz az oltás. Bizonyára még hosszú hónapokat kell várni a koronavírus elleni vakcina tömeges beadatására

Semmissé vált
DNA-bizonyítékok
A Bihar megyei törvényszék 
kizárta a Kiss Sándor volt megyei 
tanácselnököt is érintő peres 
eljárásból azokat a lehallgatási 
jegyzőkönyveket, amelyeket a 
Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 
készített nemzetbiztonsági okokra 
hivatkozva, így ezeket nem lehet 
ezentúl bizonyítékként felhasz-
nálni. Az ügy az elévülés küszö-
bén áll.   4.»

Szeben: lemondatnák 
a vírusos prefektust
A Szeben megyei prefektus és 
DSP-igazgató lemondását kérik a 
nagyszámú koronavírusos fertőzés 
nyomán kialakult válsághelyzet 
miatt. A közegészségügyi intézet 
nyilvánosan bocsánatot kért, miu-
tán egy elhunyt beteg hozzátarto-
zóinál érdeklődtek annak hogyléte 
felől. Közben ismét tízezer fölé 
ugrott az egy nap alatt koronaví-
russal diagnosztizáltak száma az 
országban, ismét rekordot döntött 
az intenzív osztályon ápolt súlyos 
esetek száma. 

Elkezdődött az online
vásárhelyi könyvvásár  
Online tartják a napokban a 26. 
kiadásához érkező Marosvásár-
helyi Nemzetközi Könyvvásárt, 
amely az irodalomra összponto-
sít: könyvbemutatókat, fórumbe-
szélgetéseket, színházi esemé-
nyeket is kínál a közönségnek. 

16.»

Sok idő és pénz
a telekvita pere
A költségek kikerülése miatt szü-
letett zsebszerződések bírósági 
úton történő hivatalossá tétele 
sokkal többe kerülhet, mintha 
ügyvéd vagy közjegyző jelenlété-
ben írták volna alá az adásvételt. 
A tulajdonjogi perekről szóló 
összeállításunkban pereskedő 
gazdát, jogászt és polgármestert 
is megkérdeztünk. 20.»

 » A járvány nem 
fog a következő 
néhány hónap alatt 
megoldódni, ma-
radnak a jól ismert 
óvintézkedések: 
a maszkviselés és 
a távolságtartás 
– hangsúlyozta a 
kutató.
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Megvédték a gyergyószentmiklósi
Városháza feliratot  15.»
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