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ROMÁNIA IS HOZZÁJÁRULHATOTT A JÁRVÁNY NYUGAT-EURÓPAI TERJEDÉSÉHEZ

A vírus mutációjától függ
az ötödik hullám súlyossága

Az immunizálatlan gyermekek és az oltatlanok még mindig nagy száma mi-
att robbanhatott be ismét a koronavírus-járvány Nyugat-Európában a Kró-
nikának nyilatkozó szakértők szerint. Felhívják a fi gyelmet: a korlátozások 
célja továbbra is csökkenteni az egészségügyi rendszerre nehezedő nyo-
mást, illetve minimalizálni az emberveszteséget. Imre Mihály kutatóorvos 
szerint nem kizárt, hogy a nyugat-európai helyzet épp a romániai negyedik 
hullám következménye. Rámutatott: az oltatlan gyerekeket védeni kell, erre 
pedig megvannak a jól bevált eszközeink, a maszkviselés, kézfertőtlenítés 
és távolságtartás. Hangsúlyozta, „a vírus is utazik”, és amíg a világ minden 
egyes régiójában nem fogjuk elérni a nyájimmunitást, kevés az esélye, hogy 
csillapodjon a járvány. 9.»

Vannak hatékony eszközök. Szakemberek szerint az oltás mellett a maszkviselés, fertőtlenítés és távolságtartás továbbra is fontos marad

Kapós a román
állampolgárság
Az elmúlt csaknem tizenegy 
évben 746 695 moldovai állam-
polgár szerezte meg vagy kapta 
vissza a román állampolgárságot 
– derül ki az igazságügy-minisz-
térium adataiból. Ilyen körül-
mények között hatványozottan 
érthetetlen, egyes nacionalista 
hangadók miért háborognak még 
ma is a romániai magyarok kettős 
állampolgár státusa hallatán. 
Közben az elmúlt öt évben csu-
pán 1800-an mondtak le román 
állampolgárságukról. 3.»

„Kormányváltás”
a parlamentben
Elkezdte a berendezkedést a PNL, 
a PSD és az RMDSZ alkotta új 
koalíció: tegnap a hatalomátvé-
tel nyitányaként Marcel Ciolacu 
PSD-elnököt a képviselőház, 
Florin Cîțut, a PNL első embe-
rét pedig a szenátus elnökévé 
választották meg. A felsőház 
elnöki tisztségét eddig birtokló 
USR jelezte: alkotmánybíróság-
hoz fordul Anca Dragu házelnök 
leváltása miatt. 5.»

Lövétei Lázár Lászlóé 
a Helikon díja
A székelyföldi vendégmunkások-
ról szól Lövétei Lázár László költő 
legújabb kötete, az idén napvilá-
got látott Feketemunka. A költő-
nek hétfőn este adták át a Helikon 
folyóirat idei Kemény Zsigmond 
Irodalmi Díját Kolozsváron Ma-
gyarország kolozsvári főkonzulá-
tusának dísztermében, ünnepélyes 
keretek között.  8.»

Karácsonyra 
megdrágul a sertéshús
Az idei év végéig 20 százalékkal 
fog drágulni a sertéshús az ága-
zatban tevékenykedő vállalkozók 
szerint. Az ok: a tomboló sertés-
pestis mellett az állattartással járó 
kiadások drasztikus megemelke-
dése. 6.»

» „A gyereke-
ket mindenképp 
védeni kell. 
Felnőttként csak 
úgy tudom védeni 
a gyerekemet, ha 
beoltatom ma-
gam és betartom 
az óvintézkedé-
seket” – magya-
rázta Imre Mihály 
kutatóorvos.
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Nyáltesztek az iskolákban
december elejétől   2.»

Két évig húzhatja
a „szorongó” nagykoalíció  4.»

Családbarát kormányprogram
körvonalazódik  7.»
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