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SZAKÉRTŐKKEL ARRÓL, MIÉRT NEM KÉRI SOK ERDÉLYI MAGYAR A VAKCINÁT

Kapósabb az álhír, mint 
a koronavírus elleni oltás

Alacsony az oltási hajlandóság és fokozott a fogékonyság az álhírek iránt az 
erdélyi magyarság körében. Utánajártunk a miérteknek és a következmé-
nyeknek. A lapunknak nyilatkozó szakemberek szerint az oltakozási kedvet 
vizsgálva kiderül, hogy egyértelmű a különbség város és vidék között, az 
alacsony átoltottság viszont nem nyújt elegendő védelmet, holott a járvány 
negyedik hulláma elkerülhetetlen. Ami pedig az álhíreket illeti, a megkér-
dezett szociológus szerint krízishelyzetben futótűzként terjednek. Az össze-
esküvés-elméletek gyártói gyors, egyértelmű magyarázatokat gyártanak 
arra, hogy mi miért történik, nem törődve azzal, hogy az állítás nem igaz, 
nem bizonyítható, hiszen ezek formális szempontból megfelelnek 
a válságban megfogalmazódott pszichológiai igényeknek.   4–5.

Kevesen követik. Sokan inkább kivárnak, vagy nem is akarják a vakcinát, főként az erdélyi vidéki településeken alacsony az oltakozási kedv

Lazításokról döntött
a kormány 
A koronavírus-járvány miatt 
bevezetett korlátozások újabb 
lazításáról döntött csütörtök esti 
ülésén a kormány. Ezek értelmé-
ben eltörlik a beltéri maszkvise-
lést a munkahelyeken a beoltot-
tak számára, ha egy irodában 
legtöbb öten tartózkodnak, és a 
nyilvános rendezvények résztve-
vőinek engedélyezett számát is 
növelték.  15.»

Új hidegháborús
terep Minszkben
Hogyan tovább, Fehéroroszor-
szág? Keményebb diktatúra jön, 
avagy egyet hátralép a belarusz 
elnök? Mit lép Moszkva? A 
lapunknak nyilatkozó szakértő 
szerint az Európai Unió lehető-
ségei korlátozottak, hiszen úgy 
kellene büntetni Lukasenkát, 
hogy közben ne lökjék teljesen 
Putyin karjaiba.  6.»

A gazdákon spórol
a minisztérium
Kongatják a vészharangot a ro-
mániai mezőgazdasági érdekvé-
delmi szervezetek a gondokkal 
küszködő agrárágazat miatt. 
Több dél-romániai megye gaz-
dái szerdán a parlament előtt 
tüntettek traktorokkal. Könczei 
Csaba mezőgazdásszal, az 
RMDSZ háromszéki parlamenti 
képviselőjével az agrárstratégia 
különböző vetületeiről beszél-
gettünk.  16.»

Vetélkedőgyőztesek a
Kemény-kastély őrei
Kultúránk továbbadásának 
fontossága, hagyományaink 
megőrzése ösztönzi évről évre 
a marosvécsi Kemény-kastély 
őreit, hogy folytassák a kihí-
vásokkal, újdonságokkal teli 
versenyt – mondták lapunknak 
az Örökségünk Őrei vetélkedőt 
megnyerő szászrégeni csapat 
vezetőtanárai.  20.»

 » „A vidék-vá-
ros megköze-
lítésből lehet 
értelmezni a 
megyék közötti 
különbséget az 
oltási hajlandó-
ság szempont-
jából” – muta-
tott rá Horváth 
István.
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Tovább húzódik 
a Batthyáneum-per  3.»

A világon bárhol vállalható
színvonalú az István, a király  20.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

MA

HETI 
TÉVÉMŰSOR

5
9
4
8
4
9
4

1
1
0

0
4

9
2
1
1
0
1




