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A BEOLTATLANOK SZÁMÍTHATNAK SZIGORÍTÁSOKRA A SZAKÁRTŐ SZERINT

Elkerülhetetlennek tűnik 
a negyedik járványhullám

Az egyre több országban és egyre gyorsabban terjedő delta variáns miatt ma 
már elkerülhetetlennek tűnik, hogy hamarosan Romániába is begyűrűzzék 
a koronavírus-világjárvány negyedik hulláma. A Krónikának nyilatkozó 
egészségügyi elemző szerint annak súlyossága, a halálesetek száma viszont 
nagyban múlik azon, hogy mennyire nő meg a lakosság körében az oltako-
zási hajlandóság. Hiszen miközben az Európai Betegségmegelőzési és Jár-
ványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint akad olyan EU-tagállam, ahol 
már 70 százalék fölötti az átoltottság, Románia továbbra is a sereghajtók kö-
zött szerepel, a jelenlegi 28 százalékos átoltottság nagyon kevés, így sokan 
kerülhetnek veszélybe a járványhelyzet súlyosbodása esetén. Lorenzovici 
László ugyanakkor úgy véli, a gazdaság már nem bírna el egy újabb általá-
nos korlátozást, így inkább arra számíthatunk, hogy azokat fogják valami-
lyen módon szankcionálni, akik nem oltatták be magukat.

Alacsony az átoltottság. Küszöbön a negyedik hullám, Romániában pedig a lakosság alig 30 százaléka van beoltva koronavírus ellen

Igény a konzervatív
értékek képviseletére
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
álláspontját, miszerint a gyermekek 
szexuális neveléséről kizárólag a 
szülő dönthet, a román társadalom 
tekintélyes része osztja – jelentette 
ki lapunknak Vladimir Ionaș buka-
resti szociológus. A politikai elemző 
úgy fogalmazott, a gond ott kezdő-
dik, amikor az iskolákban tájékozta-
tás helyett megjelenik az ideológiai 
kampány, egy új normalitás előtérbe 
helyezése.  6.»

Félgőzzel indult be 
a székely turizmus
A korlátozások lazítása, a 
járványhelyzet enyhülése és 
a nyáriasra forduló időjárás 
ellenére még nem robbant be a 
turizmus a székelyföldi üdülőte-
lepüléseken. A foglalások száma 
ugyan növekszik, de a nyaralásra 
készülők közül sokan még mindig 
nem mernek előre tervezni, a 
szabadságuk megkezdése előtti 
napokban gondoskodnak szállás-
helyükről.  7.»

Kulturális tervek
Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyiek kulturális 
igényeit térképezi fel a város ve-
zetősége, a cél, hogy minél több 
réteget érjenek el. Új vezető áll a 
városban működő Erdélyi Művé-
szeti Központ (EMÜK), valamint 
a Kónya Ádám Művelődési Ház 
élén is, a vezetők fi atalosabbá, 
lendületesebbé tennék az intéz-
mények tevékenységét.  9.»

Erdélyieket is várnak
a zenei fl ashmobra
Erdélyi hivatásos és amatőr rock-
zenészek jelentkezését is várják a 
szeptember 11-én megrendezendő 
CityRocks – Közép-Európa legna-
gyobb rockzenekara Bonchidán 
elnevezésű eseményre. A több 
száz zenész részvételével tartan-
dó koncerten a rockzene olyan 
klasszikusainak dalai fognak 
felcsendülni, mint a Queen, Black 
Sabbath, Metallica, Tankcsapda 
vagy az Alternosfera.  12.»

 » „Erdélyben 
megyékre le-
bontva fájdalma-
san kimutatható 
az összefüggés 
az érettségi 
eredmények, az 
átlagbér, az egy 
főre eső GDP és 
az átoltottság 
között” – hívta 
fel a fi gyelmet 
Lorenzovici 
László. 
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Népszavazás lesz 
a marosvásárhelyi Azomureșnél
történt robbanás után  2.»

Új kezdet Kolozsváron –„Kerekedik”
az idei, 12. Kolozsvári Magyar Napok
programja  3.»
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Bethlen Gábor hazakerült
könyvei Nagyenyeden 4.
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