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ISMÉT TETŐZIK A JÁRVÁNY, NAPRÓL NAPRA TÖBB A FERTŐZÖTT

Karantén vár a Romániából 
Magyarországra beutazókra

Kéthetes karantén vár szerdától a Magyarországra belépő magyar és román 
állampolgárokra a budapesti kormány tegnap bejelentett döntése értelmé-
ben, az anyaországi hatóságok ugyanis szigorították a határbelépést, Romá-
nia pedig a sárga jelzéssel besorolt országok közé került. Az elkülönítés alól 
az jelent kivételt, ha a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két ne-
gatív koronavírus-tesztet tud hitelt érdemlően felmutatni a Magyarországra 
beutazó. Bár tegnap némileg csökkent, továbbra is magas az egy nap alatt 
regisztrált koronavírusos esetek száma Romániában, ahol szombaton az 
eddigi rekordot jelentő 698-cal emelkedett az újonnan azonosítottak száma. 
A képviselőház elfogadta ugyan a fertőzöttek elszigetelését lehetővé tévő 
jogszabályt, ám a szenátus erre a hétre halasztotta a végszavazást.  5.»

Egészségügyi „vasfüggöny”. Szerdától ismét karanténba kell vonulnia kell annak, aki Magyarországra utazik Romániából

Kozma Mónika
visszalép
Már nem Kozma Mónika az 
RMDSZ marosvásárhelyi ta-
nácsosjelölti névsorának 
listavezetője, mivel a politikus 
lemondott a szövetség helyi 
szervezetének választmányi elnö-
ki tisztségéről. Kozma Mónika 
az egyeztetések és a valódi viták 
nélkül hozott döntésekkel indo-
kolta visszalépését.  3.»

Tisztább lesz 
Szentgyörgy levegője
Hatékony és környezetkímélő 
forgalmat terveznek Sepsiszent-
györgyön: fejlesztik a tömegközle-
kedést, ösztönzik a gyalogos és bi-
ciklis forgalmat, elsősorban uniós 
és kormányzati pénzekből akarják 
fejleszteni a várost – közölte Antal 
Árpád polgármester.  7.»

Varga Miklós lép fel
Arad megyében 
Varga Miklós énekes a főszereplő-
je annak az előadásnak, amellyel 
a tervek szerint számos Arad 
megyei településen turnézik a 
nyár folyamán az Aradi Kamara-
színház. A szabadtéri előadásokat 
felsorakoztató karaván szomba-
ton kezdődött Simonyifalván. 
Varga Miklós elmondta, örömmel 
dolgozik az aradi társulattal, és 
fontosnak tartja, hogy a szórvány-
ban is megőrizzék magyarságukat 
a határon túliak. 9.»

Újraindul a magyar
vízilabdaélet
Számottevő játékos- és csapat-
mozgás közepette, a Magyar 
Kupa viadalaival folytatódik a 
koronavírus-járvány miatt már-
ciusban félbeszakadt élet a világ 
legerősebb vízilabda-bajnok-
ságában, a magyarországiban. 
A minden szinten címvédőnek 
számító Ferencváros ezúttal is fa-
voritnak számít, ám az élmezőny 
kiegyenlítettebbnek tűnik, mint 
eddig. 10.»

 » A romániai 
karantén elren-
deléséről minden 
esetben indok-
lással ellátott 
határozatot kell 
kibocsátania a 
közegészségügyi 
igazgatóságnak 
a törvénytervezet 
szerint.
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Sabin Gherman a magyar–román
együttélésről, Erdélyről  4.»

Ismét gyűjthet 
aláírásokat az SZNT  2.»
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