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A TELEPÜLÉSEK FERTŐZÉSI SZINTJÉHEZ KÖTHETIK A JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEKET

Ráta szerinti szigorítások,
hétvégi korlátozások jöhetnek

A fertőzés mértékéhez kötnék az egyes településeken bevezetendő további 
szigorításokat a koronavírus elleni küzdelem jegyében az országos katasztró-
favédelmi operatív törzs illetékesei. A csütörtökön fölmerült javaslatok között 
szerepel a település elhagyásának tilalma 3 ezrelékes fertőzöttség fölött, de 
a hétvégi boltzár és a kijárási korlátozás kezdetének előre hozatala is. Azt is 
bejelentették, hogy húsvétkor hívek jelenlétében tarthatják meg a feltámadási 
misét. Ezzel egy időben a nagyenyedi városvezetés tiltakozásának hatására 
csütörtökön enyhébb korlátozásokról született döntés, így a Fehér megyei tele-
pülésen nem vezetik be a bukaresti hatóságok által javasolt karantént.

Szigor. Hétvégente korábbi boltzár és előre hozott kĳ árási korlátozás jöhet, a hatóságok fokozottan ellenőriznek 

A végzősök tanéve
nem változik
A nyolcadikosok és a tizenkette-
dikesek az eredeti tanévszerkezet 
szerint folytatják tanulmányaikat, 
a többiek vakáción lesznek április 
2. és május 4. között – közölte csü-
törtökön Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter, miután egyeztetett a 
szülők és diákok képviselőivel. 
Tananyagpótló órákra nem lesz 
szükség, ugyanis félévi dolgozato-
kat nem írnak a tanulók.  2.»

EMSZ: elég volt 
a zászlóbírságokból!
Törvénymódosító javaslatot dolgoz 
ki az Erdélyi Magyar Szövetség 
(EMSZ) annak érdekében, hogy 
a romániai nemzeti kisebbségek 
– beleértve az erdélyi magyarsá-
got – szabadon használhassák 
jelképeiket, zászlóikat, továbbá 
szélesíthessék nyelvhasználati jo-
gaikat. Az EMSZ társelnökei közöl-
ték: az RMDSZ hatalomra kerülése 
ellenére az alakulat nem érzi magát 
kormányon.  3.»

Vissza kellene térni
az élő színházhoz
Üdvös lenne, ha mielőbb újra 
visszatérhetnének a színházak 
a közönségükkel való igazi, élő 
kapcsolat folytatásához – vallják 
a március 27-i színházi világ-
nap apropóján erdélyi magyar 
teátrumok vezetői. Elmondták, 
a művészet nagyon megsínyli a 
pandémiát, Romániában pedig a 
kultúra ellen „oltják be” a politi-
kai szereplőket.  16.»

Tisztelgés a fekete
március hősei előtt
Emlékművet avatnak szombaton 
Marosszentgyörgyön az 1990 márci-
usában történt tragikus események 
magyar és roma áldozatainak, 
sebesültjeinek és meghurcoltjai-
nak tiszteletére. A 31 évvel ezelőtti 
román–magyar összecsapások 
után az állami hatóságok sok 
békésen tüntető vagy a települését 
megvédeni szándékozó személyt, 
köztük számos maros szentgyörgyit 
meghurcoltak.  17.»

 » Négy ezrelé-
kes fertőzési ráta 
fölött pénteken, 
szombaton és 
vasárnap már 
este 8 órára előre 
hoznák a kĳ árási 
korlátozás kez-
detét.
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Biciklis futárkodás: szabadság,
laza időbeosztás  6.»
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