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MINDENHOL KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS, ÉJSZAKA KĲ ÁRÁSI TILALOM JÖN

Újabb szigorú korlátozásokkal 
szorítanák vissza a járványt

Az ország minden településén kötelezővé válik az utcai maszkviselés, és éj-
szakai kijárási korlátozást vezetnek be – erről döntött a kormány a hétvégén a 
koronavírus-járvány terjedése miatt. Az oktatás mindenhol csakis online zaj-
lik majd, a zárt térben működő piacokat bezárják, az üzletek pedig csak este 
kilenc óráig tarthatnak nyitva. Az intézkedés 30 napig lesz érvényben.  4. 5.»

Szigorítottak. Nappal mindenhol csak maszkban, éjszaka csak indokolt esetben lehet majd az utcán tartózkodni

Hosszabbításban
bízik az SZNT
Hat hónap alatt sikerült behozni 
újabb közel nyolcvanezer aláírást 
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
által a nemzeti régiók egyenlősé-
géért indított polgári kezdemé-
nyezéshez, és további két tagál-
lamban teljesült a területi feltétel. 
Ez viszont még mindig nem elég, 
a kezdeményezők a járványügyi 
helyzet miatt újabb hosszabbítás-
ban reménykednek.  3.»

Egyre jobban nyílik
a bérolló
Jövőre nagyjából 45 százalékkal 
magasabb lesz a bruttó átlagbér a 
közszférában, mint a magánszek-
torban az Országos Stratégiai és 
Előrejelző Bizottság friss prognó-
zisa szerint. A közalkalmazottak 
bruttó átlagfi zetése idén 6836 lej, 
jövőre 7141 lej lesz. A magáncégek 
alkalmazottainak idén a bruttó át-
lagbére 4715 lej lehet, jövőre pedig 
5078 lejre nő. 7.»

Kikerült a vesztegzár
alól két település
Véget ért a karantén Kolozs megye 
két emblematikus, magyar telepü-
lésén, Széken és Tordaszentlászlón, 
ahol október 24-étől rendelték el a 
korlátozó intézkedést a koronaví-
rus-járvány gyors terjedése miatt. 
Mircea Abrudean prefektus a Króni-
kának elmondta, a járvány-
ügyi helyzet kedvező alakulása 
miatt nem hosszabbította meg a 
pénteken hajnalban 5 órakor lejáró 
vesztegzárat.  6.»

Fesztiválsláger és
kávédal a legszebb
Online gálaest keretében jelentet-
ték be szombaton a Legszebb Erdé-
lyi Magyar Dal pályázat nyerteseit: 
a 25 év alatti kategória első díját a 
csíkszeredai Kvab zenekar Ágyban 
kávé zeneműve kapta, a 25 év feletti 
kategória első helyezettje A Csajod 
kolozsvári zenekar Az első tartalék 
című szerzeménye lett.  12.»

 » Az oktatás 
mindenhol kizá-
rólag online zajlik 
majd, a cégeknek 
is át kell térniük a 
távmunkára.
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Joe Biden megnyerte 
az amerikai 

elnökválasztást  5.»

Az egész nemzetnek veszteség
Szőcs Géza halála  9.»
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