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SZOCIOLÓGUS ÉS ORVOSOK ÉRTÉKELIK A PANDÉMIA TAPASZTALATAIT

Hivatalosan kereken egy éve 
élünk együtt a vírussal

Egy évvel a koronavírus romániai megjelenése után sokkal tapasztaltabbak 
az orvosok, az egészségügyi alkalmazottak, de teljes körű rutinra nem tud-
tak szert tenni, hiszen továbbra is kiszámíthatatlan a betegség lefolyása. 
Röviden felidézzük az elmúlt év „vírustörténéseit”, és orvosokkal vesszük 
számba a tapasztalatokat. Ugyanakkor a lapunknak nyilatkozó szociológus 
szerint a járvány legsúlyosabb társadalmi következményei közé tartozik 
a munkaerőpiaci bizonytalanság, az anyagi helyzet miatti aggodalom, az 
elmagányosodás. A pandémia okozta változások kihangsúlyozták a nemek 
közti egyenlő tlenségeket, a többletterhek főként a nőkre hárultak.

Téli-nyári „vírushóemberek”. Egy éve még riadalmat okoztak, de ma már szinte senki nem lepődik meg védőruhás mentősök láttán

Púdermentes
pragmatizmus
Tíz éve annak, hogy Kelemen 
Hunort először választották az 
RMDSZ elnökévé a szövetség 
nagyváradi kongresszusán. Mi-
lyen jellegű politika jellemezte az 
utóbbi évtized RMDSZ-ét, miben 
változott a magát érdekképvi-
seleti szervezetként defi niáló 
formáció, miért stabil a jelenle-
gi vezető pozíciója? Minderről 
Pászkán Zsolt politikai elemzőt 
kérdeztük.  3.»

Érkezhet a járvány
harmadik hulláma
Miközben egészségügyi szakembe-
rek arra fi gyelmeztetnek, hogy va-
lószínűleg Románia sem kerülheti 
el a koronavírus-járvány harmadik 
hullámát, Florin Cîțu miniszterel-
nök nyugalomra int. A kormányfő 
szerint a brit mutánst ellenőrzés 
alatt tartják Romániában, így 
jelen állás szerint nem szükséges 
további korlátozó intézkedések 
bevezetése. 5.»

Úgy kell a támogatás,
mint a levegő
Egy évvel azt követően, hogy 
Romániában is felütötte a fejét a 
koronavírus, és – nem sokkal a 
járvány begyűrűzése után – a bu-
karesti hatóságok szigorú korlá-
tozásokat vezettek be, mentőövet 
kap az óvintézkedéseket legjob-
ban megsínylő HoReCa-ágazat. A 
szintén bajba jutott idegenvezető-
ket is megsegíti az állam. 15.»

Új premier a 
szatmári színházban
Egy világtól elzárt írországi falu 
kiskocsmájának közössége tün-
dérmesékkel, rémmesékkel érzé-
kelteti félelmeit, álmait, kétségeit 
A gát című darabban, amelyet 
pénteken mutat be a szatmárné-
meti Harag György Társulat. Az 
előadás rendezője Ovidiu Caița, a 
szatmári román társulat művésze-
ti igazgatója.  16.»

 » Egy évvel 
ezelőtt, február 
26-án azonosí-
tották az első 
koronavírus-fer-
tőzöttet Románi-
ában. Azóta sok 
minden megvál-
tozott.
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Jakab Gábor plébános: Isten papjaként
nem lehet nyugdíjba menni 17.»
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