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ORSZÁGSZERTE HÁROMEZER HÁZIORVOS IS BESZÁLL AZ IMMUNIZÁLÁSBA

Lanyhul az oltakozási kedv,
regionális lazítások jöhetnek

Ahogy a megszorítások, úgy a június elsejétől esedékes lazítások is jö-
hetnek regionálisan lebontva, az egyes települések átoltottsági rátájától 
függően – jelentette be Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős belügyi 
államtitkár. Ehhez ugyanakkor szükséges lenne az emberek oltakozási ked-
vének növelése, miután a hétvégén csökkent a napi oltások száma. Mától az 
országban 3035 új oltóközpont nyílik, miután az immunizálás a háziorvosi 
rendelőkben is elérhetővé válik, ahol az egydózisú Johnson & Johnson vak-
cinájával oltanak. Andrei Baciu, a Covid–19 elleni oltáskampányt koordiná-
ló bizottság alelnöke elmondta, minden beadott oltás egy lépéssel közelebb 
vezet a hétköznapi normalitás visszaállásához.

Romániában tegnap meghaladta a kétmilliót a mindkét dózissal beoltott személyek száma, összesen eddig 3,3 millió embert immunizáltak

Kolozsvár és 
Temesvár is „zöldül”
Féléves szigorú korlátozás után 
már a zöld forgatókönyvhöz kö-
zelít Kolozsvár, de Kolozs megyei 
szinten is egyre jobb az átoltottsági 
arány. Temesváron újabb oltási 
maratont hirdettek meg, itt szintén 
egyre csökken az új fertőzöttek 
száma. A kincses városban tegnap 
2,11 ezrelékre mérséklődött a fertő-
zöttek aránya.  3.»

A Nyeregben tartják
a csíksomlyói búcsút
A csíksomlyói hegynyeregben tart-
ják meg az idei pünkösdszombati 
búcsús nagymisét – jelentette be 
közösségi oldalán a csíkszeredai 
polgármesteri hivatal. A bejelen-
tést Korodi Attila, Csíkszereda 
polgármestere tette a város ön-
kormányzati testületének pénteki 
ülésén.  4.»

Magyarellenesség
Beregszászon
Fenyegető tartalmú, magyarel-
lenes falragaszok jelentek meg 
vasárnap, az ortodox húsvét haj-
nalán Beregszászon – adták hírül 
tegnap magyar és ukrán nyelvű 
kárpátaljai hírportálok. „Késhegy-
re a magyarokkal!” – volt olvas-
ható a plakátokon. Az ismeretlen 
fenyegetőzők egy hetet adtak arra, 
hogy a magyarok „elhagyják az 
ukrán földet”. Ellenkező esetben, 
mint írták, megmérgezik őket, 
„akár a patkányokat”. 5.»

Újratermelődik
a szegénység
Miközben Raluca Turcan mun-
kaügyi miniszter azon kesereg, 
hogy sok romániai munkavállaló 
a szegénységgel küzd, a szegény-
ség pedig gyakran generációról 
generációra „újratermelődik”,  
a lapunk által megszólaltatott 
szakértő szerint a politikumnak 
hatalmas a felelőssége a kiala-
kult helyzetben, hogy magasan 
képzett szakemberek növeljék a 
termelékenységet, ezzel pedig a 
magánszféra nagyobb fi zetéseket 
tudjon biztosítani. 7.»

 » A szolgálta-
tás elvégzését 
vállaló háziorvo-
sok beolthatják 
azokat a pácien-
seket is, akiknek 
a saját háziorvo-
sa nem vesz részt 
az oltáskampány-
ban. 

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Féltik a Körös-partot
a nagyváradi zöldek  4.»

9.»

Brazíliában kapott díjáról vall
Molnár Levente erdélyi színész

Szilágysági népviseletvarrás:
hagyomány és közösségépítés  12.»
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