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FÉL ÉVEN BELÜL IMMUNIZÁLNÁK A LAKOSSÁG 60–70 SZÁZALÉKÁT

Romániában is kezdetét vette 
a COVID-19 elleni beoltás

Az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan Romániában is kezdetét vette teg-
nap az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni összehangolt beoltása. Első-
ként a bukaresti Matei Balș Járványtani Intézet egyik asszisztense kapta meg a 
védőoltást, majd az ország további kilenc egészségügyi intézményének mun-
katársa. Románia ezentúl várhatóan hetente kap 140–150 ezer dózist tartalma-
zó új vakcinaszállítmányt, a hatóságok fél éven belül szeretnék elérni a lakos-
ság közel 70 százalékának immunizálását. Florin Cîţu miniszterelnök közölte, 
a vakcina biztonságos, mindenkinek jut belőle ingyen, és nem foganatosíta-
nak korlátozást azokkal szemben, akik nem oltatják be magukat.  6.»

Első beoltott. Mihaela Anghel bukaresti ápolónő februárban részt vett az első igazolt romániai fertőzött kezelésében

Egyre több
a petárdázó kiskorú
Karácsony előtt is sokan tapasztal-
ták, hogy gyerekek, fi atalok sűrűn 
petárdáznak a településeken. 
Szilveszter közeledtével szintén 
gyakori, hogy kis robbanó golyók-
kal szórakoznak. A kereskedőknek 
nem lenne szabad pirotechnikai 
eszközöket eladniuk kiskorú-
aknak, a rendőrség ellenőrzi a 
tűzijátékok árusítását.  2.»

Csak a gyerekpénz
emelése biztos
Egyelőre csak a gyermekpénz 
húsz százalékkal történő növe-
kedése tűnik biztosnak a jövő 
évtől, az új kormány nem tervezi a 
minimálbér és a nyugdíj jelentős 
emelését. Florin Cîțu miniszter-
elnök mindenesetre már előre-
bocsátotta a közalkalmazottak 
bérének befagyasztását.  5.»

„Többet nyertem,
mint veszítettem”
A székelyudvarhelyi származású 
Vajda Szidónia mindent elért a 
sakkban, amit szeretett volna. 
Testvéreivel együtt a kilencvenes 
évek elején csodagyerekeknek 
számítottak Székelyudvarhelyen, 
uralták a romániai gyerek-, majd a 
felnőttmezőnyt is. Magyarországra 
kerülve tovább folytatódott a sike-
rek sorozata, noha ez nem mindig 
járt örömmel – egyebek közt ez is 
kiderül a Vajda Szidóniával készült 
interjúnkból.  10.»

Népszerű
a Mini Erdély Park
Noha a járvány miatt csak a bel-
földi turizmusra hagyatkozhattak 
az utóbbi időszakban a szejkefür-
dői Mini Erdély Park ötletgazdái, 
őket is meglepte, hogy nyár végi 
nyitásuk óta mintegy ötvenezren 
nézték meg a kiállított, történelmi 
szempontból jelentős építmények 
kicsinyített mását. A Székelyudvar-
hely melletti makettparkban jelen-
leg tereprendezés zajlik.  12.»

 » Valeriu 
Gheorghiţă 
katonaorvos: a 
60–70 százalé-
kos közösségi 
immunizálás 
révén a vírus 
terjedése jelen-
tősen lecsökken, 
és szóba kerül-
het a korlátozó 
intézkedések 
megszüntetése. 
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Gyűlnek az aláírások:
karnyújtásnyira a székelyek sikere
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Tóth László főkonzul: mindenkinek
előnyös a gazdaságfejlesztés  4.»




