
Tovább nőtt a sárgaságos megbetegedések szá-

ma Gyergyószentmiklóson. A szakember szerint 

sokkal nagyobb odafigyelésre van szükség a 

személyes higiénia terén. A városi kórház szakosz-

tályán lévő ágyszám egyelőre elegendő a hepatitisz 

A vírussal fertőződött személyeknek, még senkit 

nem kellett továbbküldeni. Az elmúlt időszakban 

49-re emelkedett a megbetegedettek száma.

3.

Nőtt a sárgaságos esetek száma

Higiénia, kézmosás – erre figyeljünk fokozottan

A megelőzésre fokozott figyelmet kell fordítani
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Mennyit költünk 
Bálint-napra?

Ma van nagyböjt 
első napja

6.9.

A virágárusok a Valentin-
nap nagy nyertesei, de az 
éttermek, az ajándékbol-
tok, a mozik és az éksze-
részek sem panaszkod-
hatnak.

Ma van a húsvétot meg-
előző negyvennapos böjt 
első napja, hamvazószer-
da. Nagybetűs ünnepe 
ez a római katolikus egy-
háznak.

Márciustól emelhetik 
az orvosok fizetését

Jelentősen nő az orvosok és 
asszisztensek fizetése március-
tól. Az egészségügyi miniszter 
bejelentése szerint 70-től 173 
százalékig terjed a tervezett bér-
emelés mértéke, így szakágtól 
függően akár havi 4000 eurót is 
kereshetnek egyes orvosok. 3.
Alkotmányossági 
kifogás iskolaügyben
Alkotmányossági kifogást emelt 
kedden két jobboldali ellenzéki 
párt a marosvásárhelyi római 
katolikus gimnázium újraala-
pításáról szóló törvényterve-
zet ellen, az óvás előterjesztői 
pedig nacionalista szólamokkal 
támadták Magyarországot, az 
RMDSZ-t és az azzal együttmű-
ködő bukaresti szociálliberális 
kormánykoalíciót. 5.
Kockázatos virtuális 
valutába fektetni

Az Európai Bankhatóság (EBA), 
az Európai Értékpapír- és 
Piacfelügyeleti Hatóság (ESMA), 
valamint az Európai Biztosítá-
si és Nyugdíjfelügyelet (EIOPA) 
felhívása szerint a jelenleg 
hozzáférhető virtuális valuták 
olyan digitális értékmegtestesí-
tők, amelyeket nem jegybank-
ok bocsátottak ki, így nem is áll 
mögöttük jegybanki vagy egyéb 
közhatósági garancia, és jogi 
státusuk alapján nem is számíta-
nak valutának vagy pénznek. 5.
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A közvilágítás modernizálása, 
új óvoda építése, egy tájház 
kialakítása, aszfaltozás, jár-
daépítés – ezek a nagyobb 
tételek, amelyek szerepelnek 
Gyergyócsomafalva önkor-
mányzatának idei fejlesztési 
tervei között. Az elfogadás 
előtt álló beruházási lista 
szerint 2,9 millió lejjel számol 
a községvezetés, amelynek 
egyik hangsúlyos tétele a jár-
da-, egy másik az óvodaépítés.

Döntőbe jutott a magyar 
férfi gyors korcsolya váltó 
a pjongcsangi téli olimpia 
keddi versenynapján. A Liu 
Shaolin Sándor, Liu Shaoang, 
Knoch Viktor, Burján Csaba 
összeállítású csapat az elő-
döntős futamban a dél-ko-
reaiak mögött másodikként 
ért célba, az amerikaiakat 
és a japánokat megelőzve. A 
gyergyói Lőrincz-Sára  Tímea 
61. lett sífutásban.

Fejlesztések CsomafalvánDöntős a magyar férfi váltó

Részletek a 10. oldalon
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