
MÉGIS BEVEZETHETIK FELTÉTELKÉNT AZ ALACSONY FERTŐZÖTTSÉGI RÁTÁT

Máris változtathatnak az 
iskolanyitási játékszabályon

Alig telt el az első tanítási nap az új járványügyi előírások szerint, az oktatási mi-
niszter javasolni fogja, hogy 3 ezrelék alatti fertőzöttségi ráta esetén valamennyi 
tanintézet megnyithasson. A minden bizonnyal a nagy tiltakozási hullám nyo-
mán „kiötlött” intézkedés ezen a héten még nem lép életbe. A tegnaptól alkalma-
zott átoltottsági feltétel szerint Kovászna megye az országos sereghajtó. 3.»

Iskolába jelentkeznek. Hatásos lehet a tiltakozóhullám, országszerte megnyílhatnak az iskolák 3 ezrelékes fertőzöttségi ráta alatt

Kérdéses egy 
székely atomreaktor
A folyók vízhozama nagyban
meghatározza, hogy hol épül 
meg a román–amerikai straté-
giai együttműködés keretében 
bejelentett tizenkét, kis méretű 
moduláris atomreaktor. Egyelőre 
annyi biztos, hogy az elsőt sze-
retnék már 2028-ig tető alá hozni.  

6.»

Kormányalakítás
feszültségekkel
Miközben mind a PSD, mind a 
PNL az esetleges nagykoalícióról 
döntött, a két párt között és a li-
berális párton belül is feszültség 
uralkodik. A PSD nem fogadná 
el miniszterelnöknek Florin Cîţu 
PNL-elnököt egy közös kormány-
ban, míg a PNL-en belül jelentős 
azok aránya, akik a PSD helyett 
az USR-rel kormányoznának.  

5.»

Drasztikusan 
megdrágult a tűzifa
Azoknak is mélyebben a zsebük-
be kell nyúlniuk, akik fával fűtik 
ki otthonukat, a földgáz és a vil-
lanyáram mellett ugyanis a tűzifa 
ára is jelentős mértékben meg-
emelkedett a tavalyhoz képest. 
Jó hír viszont, hogy a parlament 
a tűzifa áfájának a jelenlegi 19 
százalékról 5 százalékra történő 
csökkentését tervezi, ami hozzá-
vetőleg tízszázalékos árcsökke-
nést eredményezhet.  7.»

» Módosító 
javaslatot fogal-
maznak meg a 
a vidéki iskolák 
problémájának 
megoldása érde-
kében.
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Turistákra vár Sebesvár 
felújított erődítménye  4.»

Ha késve is, de megkapják
a méhnyakrák elleni oltást  8.»

Visszatér az angol úr Kolozsvárra:
márciusban Sting-koncert  12.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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