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MEGUGROTT A FERTŐZÖTTEK SZÁMA A PARTIUMBAN ÉS A SZÉKELYFÖLDÖN

Karantén Szilágy megyei
városokban és Udvarhelyen

Vesztegzár alá kerül három Szilágy megyei város: Zsibón, Szilágycsehben és 
Zilahon az elmúlt 14 napban meghaladta a koronavírussal fertőzöttek száma 
a nyolc ezreléket. A lapunk által megszólaltatott elöljárók szerint a be nem 
tartott járványügyi szabályok vagy a sok teszt is hozzájárulhatott a magas 
fertőzöttségi rátához. Ugyanakkor a járvány terjedése, illetve a magas fertőzési 
arány miatt a néhány napos haladék után mégiscsak elrendelhetik a karan-
tént Székelyudvarhely esetében. Az országban tegnap megközelítette a nyolc-
ezret az egy nap alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma, és ismét 
megdőlt a napi elhalálozások, illetve az intenzív osztályon ápoltak számának 
rekordja is. A 24 óra alatt kimutatott pozitív esetek száma 7733.

A Szilágy megyei települések közül Zilahon is meghaladta a koronavírussal fertőzöttek száma a nyolcat ezer lakosra vetítve az elmúlt 14 napban

Online tanulás
menet közben
A tanfelügyelőségek ellenőrzik 
az online órákat, értékelhetik a 
tevékenységet, rámutatnak a po-
zitívumokra és a hiányosságokra, 
tanácsokat adnak, megoldásokat 
javasolnak – mondta el a Króni-
kának Kéry Hajnal Bihar megyei 
főtanfelügyelő-helyettes. Az 
illetékes arra is kitért, nem jó, ha 
a gyerekek reggel nyolctól délután 
két-három óráig képernyő előtt 
ülnek.  2.»

Csak araszolnak
az autóeladások
Ha új autó, akkor egyértelműen a 
Dacia a legnépszerűbb, de a romá-
niai lakosság nagy része továbbra 
is inkább külföldről behozott, 
használt gépkocsit vásárol. Az első 
tíz hónapban viszont jelentősen 
visszaestek az eladások a tavalyi 
szinthez mérten.  8.»

Ismét elfogadták
a Trianon-törvényt
Módosítás nélkül, döntő kamara-
ként ismét megszavazta tegnap 
a képviselőház azt a jogszabályt, 
amely román nemzeti ünneppé 
nyilvánítja a trianoni diktátum 
1920. június 4-ei aláírásának évfor-
dulóját, június 4-ét. A képviselőház 
175 támogató és 23 nem szavazattal, 
85 tartózkodás mellett szavazott 
ismét igennel a magyarellenes jog-
szabályra, amelyet az államfőnek 
immár ki kell hirdetnie. 5.»

Bécsre is lecsapott
az iszlamista terror
Iszlamista merénylők lövöldöztek 
hétfőn este Bécs belvárosában, a 
terrortámadásnak legalább négy 
halálos áldozata van, illetve az 
egyik támadót is sikerült lelőni. 
A likvidált elkövető albán szár-
mazású, Bécsben született, és ott 
nőtt fel, de a hatóságok az Iszlám 
Állam szimpatizánsaként tartották 
nyilván. Korábban Szíriába is sze-
retett volna kiutazni.  5.»

 » A lakóhely 
indokolt el-
hagyására is 
vonatkozhatnak 
a Szilágy me-
gyei városokban 
bevezetendő 
intézkedések.
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Kelemen Hunor szerint
fontosabb az összefogás
üzenete a matematikánál 

Tompa Gábor: a színház ne ismerjen
se cenzúrát, se tabut  9.»

 4–5.

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

12.

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
0
2
13

 6–7.




