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Harmadfokú hőségriadót rendel-
tek el több erdélyi megyében. A 

meteorológusok szerint a riasztás ma 
és holnap érvényes Krassó-Szörény, 
Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy 
és Máramaros megyére.

A nappali csúcshőmérsékletek 39 
és 41 Celsius-fok között alakulnak 
az említett térségek nagy részében, 
északnyugaton pedig 35 és 38 fok 
között. Az éjszakai hőmérséklet pe-
dig nem csökken 20-24 Celsius-fok 
alá. Ugyanebben az időszakban 
narancssárga hőségriadó lesz ér-
vényben az ország délnyugati és 
középső részében. Olténiában 37–39 
Celsius-fok lesz a legmagasabb hő-
mérséklet, míg Erdélyben 35–37 

Celsius-fok, és éjszaka nem lesz hű-
vösebb 20–22 foknál. A meteoroló-
gusok kánikulára vonatkozó elsőfo-
kú fi gyelmeztetést is kiadtak, amely 
az egész ország területére érvényes 
ma és holnap. A kényelmetlenség-
érzet fokozott lesz, a páratartalom 
átlépi a 80-as kritikus küszöbérté-
ket. Erdély keleti részében, Munté-
niában, Dobrudzsában, Moldvában 
a csúcshőmérséklet 33 és 37 Celsi-
us-fok között alakul.

A meteorológiai szolgálat ugyan-
akkor arra is fi gyelmeztet, hogy a 
hegyvidéken, illetve szórványosan 
az ország többi régiójában is délután 
és este továbbra is hangsúlyos lég-
köri instabilitásra lehet számítani, 
felhőszakadások, viharok, jégesők 
várhatók, írta az Agerpres.

Harmadfokú hőségriadó lépett érvénybe erdélyi megyékben

Mindkét irányban feloldották a 
karanténkötelezettséget Ma-
gyarország és Románia között. 
Eközben az anyaország felaján-
lotta a szomszédos országok-
nak, hogy júliustól a közös ha-
tárok mentén élők is felvehetik 
a koronavírus elleni védőoltást 
Magyarországon.

 » KRÓNIKA

M inden korlátozást feloldottak 
a magyar–román határon 
a két ország állampolgárai 

számára, ezzel visszaállt a járvány 
előtti állapot – tájékoztatott Magyar-
ország kolozsvári főkonzulátusa. 
„A mai naptól karantén nélkül tud 
utazni Romániából Magyarországra 
és Magyarországról Romániába min-
den magyar, magyar–román, illetve 
román állampolgár! Ezzel visszaállt a 
koronavírus előtti állapot a határon. 
Jó utazást kívánunk, tudjuk, hogy 
már nagyon sokan várták ezt a be-
jelentést!” – áll a kolozsvári magyar 
diplomáciai képviselet közösségi ol-
dalán tegnap közzétett bejegyzésben. 
A közleményben ugyanakkor arra is 
felhívják a fi gyelmet, h ogy Magyar-
országon a szolgáltatások igénybe-
vételéhez továbbra is szükség van 
vagy védettségi igazolványra (plasz-
tikkártya), vagy román oltási igazo-

lásra. A koronavírus-járvány miatt a 
magyar kormány tavaly szeptember 
elsejétől állította vissza ideiglenesen 
Magyarország teljes schengeni belső 
határszakaszán a határforgalom-el-
lenőrzést és a határőrizetet. Ezt azóta 
többször meghosszabbították, leg-
utóbb június 23-áig.

Oltást is ajánl Magyarország
Magyarország eközben felajánlja a 
szomszédos országoknak, így Ro-
mániának is, hogy júliustól a közös 
határok mentén élők is felvehetik a 

koronavírus elleni védőoltást Magyar-
országon. A kormányközleményben 
azt írták: ezzel Magyarország tovább 
növeli a járvány elleni védettségét, és 
a magyar lakosság, valamint a külho-
ni magyarok védelme érdekében ki-
terjeszti a védettek körét közvetlenül a 
magyar határok mentén élőkre is, füg-
getlenül attól, hogy magyar vagy nem 
magyar állampolgárok. A felajánlás 
a szomszédos országok meghatáro-
zott – a magyar határral szomszédos 
– közigazgatási egységeinek szól. Az 
oltásra az ott élő 18 év feletti magyar 

MINDKÉT IRÁNYBAN FELOLDOTTÁK A KARANTÉNKÖTELEZETTSÉGET MAGYARORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖTT

Visszaállt a normalitás a román–magyar határon

Régi rend. Ismét a megszokott szabályok szerint lehet átlépni a román–magyar határt

Hűsítő permet. Záporok, zivatarok is enyhítik majd a következő napokra jósolt kánikulát
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és nem magyar állampolgárok is 
jogosultak, akik kijelölt határát-
kelőhelyeken léphetnek majd be az 
országba, és kijelölt oltópontokon 
vehetik majd fel az oltást júliustól. 
Regisztrációjuk az oltóponton fog 
történni. A vakcinák között nem vá-
logathatnak, csak a felajánlott vak-
cinákra lesznek jogosultak. Az oltás 
további részleteiről a kellő időben 
tájékoztatást fognak adni. 

Négy megye lakosai jogosultak
Románia számára Temes, Arad, 
Bihar és Szatmár megye lakosai-
nak, Ukrajna számára Kárpátalja 
lakosainak, Szerbiában a nyugat-
bács kai, az észak-bácskai, és az 
észak-bánsági körzetnek, Horvát-
országban Muraköz, Kapron ca-
Körös megye, Verőce-Drávamente 
megye és Észak-Baranya megye 
lakosainak, Szlovéniában a Mura 
menti régiónak, Ausztriában Őrvi-
déknek (Bur gerlandnak), Szlová-
kiába a pozso nyi, nagyszombati, 
nyitrai, besztercebányai, kassai 
kerületeknek szól a felajánlás. Fel-
idézték emellett azt is, hogy a TAJ 
nélküli külhoni magyar állampol-
gárok és magyar igazolvánnyal 
rendelkezők folyamatosan tudnak 
regisztrálni a www.vakcinainfo.
gov.hu honlapon, és az érvényes 
regisztrációjuk után automatiku-
san tudnak oltásra időpontot fog-
lalni a www.eeszt.gov.hu portálon.

 » Románia 
esetében Temes, 
Arad, Bihar és 
Szatmár me-
gye lakosainak 
biztosítanák a 
magyarországi 
vakcinát.




