
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2020. MÁRCIUS 10., KEDD
XXII. ÉVFOLYAM, 46. SZÁM 
12 OLDAL
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

LÉGI FORGALMI STOP ITÁLIÁBÓL, ELMARADNAK A MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGEK 

Egymást követik a járványt 
megelőző intézkedések

Egymás után foganatosítják a rendkívüli intézkedéseket a román hatóságok 
a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. A bukaresti operatív 
törzs leállította a légi közlekedést Románia és a koronavírus-járvány által 
különösen sújtott Itália között, ahol több mint egymillió román állampolgár 
él, az Itáliából – valamint Dél-Koreából és Iránból – szárazföldön érkezőket 
karanténba helyezik. A kormány fontolóra vette az oktatás felfüggesztését 
is, lapzártánkig azonban nem született hivatalos bejelentés. A hatósági 
szigorítást és a közegészségügyi helyzetet fi gyelembe véve az RMDSZ nem 
szervezi meg március 15-i tömeges köztéri megemlékezéseit, ugyanígy ké-
szülnek eljárni más magyar szervezetek is. 4.»

Repülési tilalom. Hétfőn délben leállt a légi forgalom Románia és Olaszország között a járvány feltartóztatása érdekében

„Rendszerváltó” idők
Tordaszentlászlón
Asztalos István jelenlegi alpol-
gármester nyerte az RMDSZ által 
szervezett előválasztást vasárnap a 
Kolozs megyei Tordaszentlászlón. 
A jelenlegi polgármester újrázni 
kívánó munkatársai utolsóként 
futottak be.  3.»

Potápi: fel kell nőni
a feladathoz
Potápi Árpád nemzetpoliti-
kai államtitkár szerint fel kell 
nőniük a feladathoz a külhoni 
magyar pártoknak, mert csupán 
a magyarságuk kevés lesz a siker-
hez. A politikust a Szlovákiában, 
de már Romániában is tapasz-
talt „átszavazásról” kérdeztük. 
A budapesti sajtóbeszélgetésen 
is téma volt a koronavírus. Mint 
kiderült, a járvány miatt nem 
javasolják a Határtalanul! tanul-
mányi kirándulások megtartását 
márciusban.  5.»

Hatalmas erdélyi
bérkülönbségek
Az ipar súlya az európai átlaghoz 
képest Kelet-Közép-Európában és 
ezen belül Romániában is jelen-
tős. Románián belül Erdélyben 
kiemelkedő az ipar jelentősége 
mind a bruttó hazai termékhez 
(GDP) való hozzájárulás, mind 
pedig az iparban foglalkoztatot-
tak részaránya szempontjából 
– derül ki az Erdélystat erdélyi 
statisztikai intézet legfrissebb 
elemzéséből.  6.»

Veszély is rejtőzhet
a TikTok mögött
Egyre nagyobb teret hódít – külö-
nösen a fi atal korosztály körében 
– a közösségi média egyik legújabb 
trendje, a TikTok. Bár sokan még 
nem igazán vannak tisztában azzal, 
hogy mire jó ez a mobilalkalmazás, 
kis túlzással kijelenthető: népsze-
rűsége manapság a Facebookéval 
és az Instagraméval vetekszik. 
Szakember segítségével jártuk 
körül, hogy mi a közösségi felület 
sikerének titka, illetve milyen koc-
kázatokat rejt magában. 12.»

 » Az önkor-
mányzatok, 
politikai alakula-
tok, társadalmi 
szervezetek 
országszerte 
lemondják vagy 
elhalasztják a 
nagy létszámú 
közönséget 
igénylő program-
jaikat. 

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Nyakunkon
a gazdasági
világválság?  6.»

A kortárs irodalmat népszerűsítő
olvasójáték  9.»

Látványos otthon készül
a Sepsi OSK-nak  11.»
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