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SZABADBAN IS KÖTELEZŐ A MASZK A FERTŐZÖTTEBB TELEPÜLÉSEKEN

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Görögkatolikus
ünnep Szatmárban

Oltottakra nem vonatkoznak
a hatósági megszorítások

Kétszáz éves felújított templomának felszentelését ünnepelte
a Szatmár megyei Nagypeleske
görögkatolikus közössége. A
pénteki egyházi ünnepségen
részt vett többek között Kocsis
Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, és a magyar kormány
képviselői is. » 2.

Iohannist idegesíti
Trianon emlegetése
Klaus Iohannist „idegesítik” a
magyarországi hivatalosságok
Trianonról szóló kijelentései,
ugyanakkor a román államfő
szerint Erdélyt „nem ellopták” a
románok, hanem önrendelkezésük révén egyesült Romániával.
Iohannist egy hétvégi acheni
konferencián reagáltatták Áder
János szavaira. » 6.

PINTIFOTÓ:
ATTILA

Tragédiához vezettek
a mulasztások

Maszkot fel! A 6 ezrelékes fertőzöttségi arányt meghaladó településeken kötelezővé vált a védőmaszk viselése a szabadban is

További szigorításokat vezetett be a bukaresti kormány a koronavírus-járvány
újabb hullámának megfékezése érdekében: szombaton elfogadott határozatában ismét kötelezővé tette a védőmaszk viselését, illetve korlátozza a beoltatlanok kijárását a fertőzöttebb településeken. Ezentúl a szabadban is védőmaszkot kell viselni közterületen azokon a településeken, ahol több mint
6 ezrelékes a fertőzöttség, az éjszakai kijárási korlátozásokat ugyanakkor
kiterjesztették mindenkire, aki nem kapta meg legalább tíz napja a koronavírus-elleni oltást, vagy nem esett át a fertőzésen. A negatív koronavírusteszt
már nem nyújt felmentést a beoltatlanokra érvényes kijárási és gyülekezési
korlátozások alól. Szombaton az ország számos nagyvárosában tüntettek a
járványügyi intézkedések ellen. » 5.

Az önálló egyetem igényét
tükrözi a Sapientia » 3.

Gyerekfoglalkoztatót avattak,
új óvoda épül Fehér megyében

»

Csak azokban az iskolákban térnek át
teljes mértékben
online oktatásra,
ahol az osztályok
50 százalékában
fertőzéses eseteket diagnosztizáltak.

A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) a tavalyi és az idei
ellenőrzései során egyaránt
számos rendellenességet észlelt a
konstancai járványkórháznál – és
ezekért bírságokat is kiszabott –,
ahol a pénteken reggel bekövetkezett tűzvész során hét páciens
elhunyt. A kormányfő leváltotta
a kórházak számára működési
engedélyt kibocsátó hatóság
vezetőjét, és arra kérte Konstanca
polgármesterét, menessze a járványkórház menedzserét. » 6.

Újabb csúcson
Varga Csaba
Meghódította Nepálban a 8167
méter magas Dhaulagirit a nagyváradi Varga Csaba a hétvégén.
Ezzel a teljesítménnyel a legtöbb
nyolcezres hegycsúcsot – pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül – elérő élő
magyar hegymászóvá lépett elő. Az
alpinista 11 órás menetben ért el a
hatalmas hóban a csúcsra. » 12.

Incze Kriszta birkózó
első olimpiájáról, terveiről
»

4.

» 10.

