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NÉGY FORGATÓKÖNYV MENTÉN KEZDŐDHET A MÁSODIK FÉLÉV

A diákok többsége hétfőtől
visszatérhet az iskolapadokba

Ahol a járványhelyzet lehetővé teszi, visszatérhet a második félévtől a 
jelenléti oktatás. Klaus Iohannis államfő tegnapi bejelentése szerint a 
korábban felvázolt négy forgatókönyvet alkalmazzák, így a legnagyobb 
fertőzöttségi rátával rendelkező településeken kívül az óvodák minden-
hol megnyithatnak, és az elemi osztályosok, illetve a végzősök is számos 
településen visszatérhetnek az iskolapadokba. Tegnap ugyanakkor a 
fi atalok biztonságáért aggódó országos diáktanács több problémára is 
felhívta a fi gyelmet. 9.»

Hamarosan megtelik zsibongással. Az ország legtöbb településén hétfőtől megnyithatják kapuikat az óvodák

Budapesti segélyek
a tűzkárosultaknak
Adományban részesültek a 
csíksomlyói tűzvész károsultjai, 
a főként egészségügyi fogyó-
anyagokból álló két kisbusznyi 
segélyszállítmányt a magyar 
belügyminisztérium társadalmi 
felzárkózásért és esélyteremtésért 
felelős főmunkatársai adták át 
tegnap a csíkszeredai Erőss Zsolt 
Arénában. A szakemberek a kézzel 
fogható segítség mellett a romak-
érdésben szerzett tapasztalataikat 
is felajánlották a helyzet rendezése 
érdekében.  2.»

Olcsóbb jeggyel
csábít a CFR
Jó hírrel köszöntött be február 
az utazni vágyóknak, a Román 
Vasúttársaság (CFR) ugyanis több, 
Erdélyben közlekedő szerelvényét 
is lefokozta, ezáltal az ezekre 
érvényes jegyek ára is jelentősen 
csökkent. Az állami vállalat szerint 
annak érdekében, hogy hozzáfér-
hetőbbé tegye a vonattal utazást a 
polgárok számára, február elsejé-
től kezdődően 25 szerelvényének 
módosítja az eddigi besorolását.  

4.»

Újabb 180 oltópont
nyílik országszerte
Közel kétszáz újabb oltópont nyílik 
az országban hamarosan, miu-
tán várhatóan mintegy 800 ezer 
AstraZeneca-vakcina is érkezik feb-
ruár hónap folyamán – jelentette 
be az oltási kampány koordinátora. 
Valeriu Gheorghiță azt is elmondta, 
hogy az újfajta vakcina esetében a 
héten dől el, pontosan mely korosz-
tályoknak ajánlják. 5.»

Működő erdélyi
„kormányablakok”
A régi megszokott ütemben mű-
ködik februártól az EMNT demok-
ráciaközpont-hálózata, amelynek 
tevékenysége számos ügyinté-
zéssel kibővült. A nemzeti tanács 
illetékesei szerint irodahálózatuk 
260 ezer erdélyi magyar honosítási 
dossziéját állította össze az elmúlt 
tíz évben.  9.»

 »  Azokon a 
településeken, 
ahol a járvány-
helyzet lehetővé 
teszi, az óvodá-
sok, iskolások 
fi zikai jelenléttel 
kezdhetik meg a 
második félévet.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: B

EL
IC

ZA
Y 

LÁ
SZ

LÓ

Eldőlt, mely erdélyi megyékben
lesz magyar prefektus  3.»

Kizárta soraiból Apjok Norbert
képviselőt az RMDSZ  4.»

Ingatlanfelértékelés:
haladékot kaptak a cégek  6.»
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