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ROMÁNIA EGYES TÉRSÉGEI ZÖLD JÁRVÁNYÜGYI BESOROLÁST KAPHATNAK

Magyarországi tranzitútnál 
hátrány a magyar útlevél

Nincs lehetőségük igénybe venni a Magyarországon való tranzitáthaladást a 
csak magyar állampolgársággal rendelkezőknek vagy a magyar okmányokat fel-
mutató kettős állampolgároknak, akiknek így akkor is karanténba kell vonulni-
uk, ha például Romániából Ausztriába igyekeznének. A sajátos helyzetre horvát-
országi családi nyaralásra készülő kolozsvári olvasónk hívta fel a fi gyelmet, aki 
azt a tájékoztatást kapta, hogy magyar útlevél felmutatása esetén nem utazhat 
egyszerűen keresztül Magyarországon. Közben egy budapesti rendeletmódosítás 
nyomán egy állam bizonyos térségeit járványügyi szempontból az ország egészé-
től eltérően is besorolhatja a magyar országos tisztifőorvos. Elvben ez azt jelenti, 
hogy a kevésbé fertőzött erdélyi megyék zöldre válthatnak, azaz ezekből újra 
megnyílhat a karanténmentes utazás lehetősége Magyarországra. 15.»

Akadálypálya. A csak magyar állampolgárok vagy a magyar okmányokkal belépők nem kelhetnek át zavartalanul Magyarország területén

Romlásra ítélt
iskolatej
Óriási mennyiségű tej maradt kész-
leten, miután a koronavírus-jár-
vány miatt bezártak a tanintézetek, 
és ezáltal leállt az iskolatejprogram. 
A helyzetre Călin Dobra, a Temes 
megyei közgyűlés elnöke hívta fel a 
fi gyelmet egy Facebook-bejegyzés-
ben. A bánsági megyében például 
több mint 600 tonna, vagyis mint-
egy 3 millió doboznyi tejet tárolnak 
egy lerakatban.  3.»

Zöldre váltana
Kolozsvár
A következő tíz évben több mint 
száz zöldövezetet létesítene, és 
több mint 100 ezer fát ültetne Ko-
lozsvár önkormányzata a 2030-ig 
érvényes integrált városfejlesztési 
stratégia szerint. A „zöld Kolozs-
vár” tervről a lakosság véleményét 
is kikérik.  2.»

Elemzők: elérheti
az 5 lejt az euró
Pesszimista jövőképet vetítenek 
előre pénzügyi elemzők és a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) illetéke-
sei: csaknem 5 lejes euró, nyug-
díjemelés nélkül is 9 százalékig 
terjedő államháztartási hiány, 4,4 
százalékos gazdasági visszaesés, 
7,3 százalékos munkanélküliségi 
ráta várhat Romániára prognózisa-
ik szerint.  6.»

Karanténtörvény:
elhúzódó viták
Folytatódott a huzavona a 
bukaresti szenátusban a karan-
téntörvényről: halasztani kellett a 
felsőház plenáris ülését, miután 
a jogi bizottság a szerda esti látszó-
lagos megállapodás ellenére ismét 
vitázni kezdett a jogszabályról. A 
módosítások szerint az elkülönítés 
korlátozott ideig tartható fenn a 
közérdek védelmében úgy, hogy 
ne bontsa meg az egyensúlyt a 
közegészség védelme és a személyi 
szabadság tiszteletben tartásának 
követelménye között.  5.»

 » „Nincs lehe-
tőség magyar ál-
lampolgároknak 
igénybe venni 
a tranzitáthala-
dást” – érkezett 
a hivatalos meg-
erősítés lapunk-
hoz az ORFK 
kommunikációs 
szolgálatának 
sajtóügyeletéről.
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