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TERJEDNEK A KONTEÓK, NŐ A TUDÁS IRÁNTI BIZALMATLANSÁG

Vírustagadók, vírusrettegők
és a mindent átható félelem

A járványtéma azért is osztja meg ennyire a közvéleményt, mert szokatlan-
nak érezzük, hogy ennyire elnyúljon egy válság – nyilatkozta a Krónikának 
Hubbes László Attila egyetemi oktató, akit többek között arról faggattunk, 
hogy miért és hogyan jelennek meg világvége-híresztelések és összeeskü-
vés-elméletek a koronavírus-járvány kapcsán a közösségi médiában, illetve 
miként lehet megkülönböztetni a hírt az álhírtől. A Sapientia csíkszeredai 
kara társadalomtudományi tanszékének adjunktusa elmondta, nem min-
denki reszket valamilyen világot elpusztító járványtól, aki komolyan veszi 
az egészségügyi előírásokat, de a „vírustagadó” szemében vírusrettegő az, 
akin maszk van. Ugyanígy a pandémiát komolyan vevők szemében könnyen 
kerülhet a konteós vírustagadók sorába, akin nincs védőmaszk.

Mivel a COVID-19 a közvélemény számára láthatatlan ellenség, a hiányos tudás, az ismeretlen segíti a mítoszok, álhírek képződését

Sokan igénylik
a házszentelést
A járványügyi óvintézkedések be-
tartásával, maszkkal, a távolságot 
megtartva a hívek kérésére idén is 
megáldják a hajlékokat a katolikus 
papok. A Gyulafehérvári Római 
Katolikus Érsekség közölte, min-
den lelkipásztor bölcs belátására 
bízzák, hogy a házszenteléseket 
személyesen végzik-e el. Január 
10-én délben Kovács Gergely érsek 
online közvetítéssel, élőben végzi 
el a házszentelést.  2.»

Pótlékot kapnak
az egészségügyiek
Hosszas tárgyalási időszak és 
tiltakozás után eredményt ért el az 
egészségügyben dolgozók érdekvé-
delmi tömörülése két követelésük 
esetében: nő a bérpótlék értéke 
azok esetében, akik koronavírusos 
betegek közt dolgoznak, továbbá 
megkapják a 2500 lejes pótlékot 
azok a kórházi alkalmazottak is, 
akik Covid-gyanús páciensek közt 
dolgoztak. 3.»

Szakszervezet: kevés
a minimálbér-emelés
A bruttó minimálbér 2230 lejről 
2300 lejre történő emelését tervezi 
a kormány 2021-től, ezt azon-
ban a szakszervezetek keveslik, 
és tiltakozó akciókat helyeztek 
kilátásba. Florin Cîţu miniszterel-
nök és Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter a minimálbér bruttó 
emeléséről tárgyalt tegnap az 
országos érdekegyeztető tanács 
képviselőivel. 5.»

Online A fösvény
szilveszterkor
Bár online közvetítésre adaptált 
tévészínházi produkciót szeretett 
volna bemutatni a sepsiszentgyör-
gyi Tamási Áron Színház az év 
utolsó napján, a társulaton belüli 
vírusfertőzések és a december 
végére tolódott bemutató miatt ez 
a terv csak januárban valósulhat 
meg. Ehelyett szilveszterkor online 
közvetítik Molière A fösvény című 
komédiáját Bocsárdi László rende-
zésében.  7.»

 » A korona-
vírus-járvány 
a racionalitás 
kereteiből kilépő 
válaszokat vált 
ki sokakból, és 
ezek a reakciók 
többnyire vagy 
az apokaliptikus, 
vagy az összees-
küvés-mentalitás 
irányába mozdul-
nak el. 

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Működik az oltásregisztrációs
platform, késik az új szállítmány  5.»

Ködös ígérethalmaz
a Cîţu-kabinettől  6.»

Novák Károly Eduárd sportminiszter
küldetésnek tekinti mandátumát  11.»

 8–9.
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