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ÚJABB KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTTEK – BEIKTATTÁK A RÉGI-ÚJ KORMÁNYT

Szükségállapotot hirdetett 
Klaus Johannis államfő

Szükségállapot lép érvénybe mától Klaus Johannis államfő rendelete nyo-
mán a Romániában és világszerte is súlyosbodó koronavírus-helyzet miatt. 
A kormány arra kéri a polgárokat, halasszák el az utazásokat, és minél ke-
vesebbet érintkezzenek egymással. Eközben a kormánynak és a Nemzeti Li-
berális Párt vezérkarának egy időre házi karanténba kellett vonulnia, mivel 
kiderült, hogy a párt egyik szenátora elkapta a fertőzést. Ilyen előzmények 
után, fokozott elővigyázatosság mellett, rendkívüli körülmények között sza-
vazott a parlament bizalmat a Ludovic Orban vezette régi-új kormánynak, 
miután az államfő pénteken ismét ő kérte fel kormányalakításra.

Kemény lépés. Az államfő a járvány elleni küzdelemhez szükséges új erőforrások kiutalása érdekében hirdetett szükségállapotot

A szeparatizmus
vádjától a pogromig
A fekete március eseményei 
mindmáig elhintették a kétely, a 
kö lcsö nö s bizalmatlansá g magvá t, 
amely jelentősen fé kezte a vá ros 
gazdasá gi-szellemi fejlődé sé t, ké t 
egymá ssal szinte teljesen pá rhuza-
mos tá rsadalmat teremtve – vallja 
Novák Csaba Zoltán történész, 
szenátor, aki szerint az ügyész-
ségnek fel kellene göngyölítenie a 
szálakat.  2.»

Segítség
koronaví rus idején
„Nem hagyjuk cserben ezekben 
a pillanatokban a gazdaságot” – 
szögezte le a hétvégén Florin Cîţu 
pénzügyminiszter. Bejelentette, a 
kormány a cégek megsegítését cél-
zó intézkedéscsomagot fogad el. 
A lakosságot közben a helyi adók 
befi zetési határidejének kitolásá-
val tervezik segíteni. A bankok a 
hitelek törlesztésének felfüggeszté-
sével sietnek a polgárok segítségé-
re.  6.»

Árnyalni az 1848-ról
alkotott képet
„Azt szorgalmazom, hogy tanul-
junk meg úgy ünnepelni, hogy 
közben ne csupán egy frázisokra, 
illúziókra épülő képünk legyen a 
forradalomról, hanem legyen része 
az ünnepléseknek az önvizsgálat, 
a szakmaiság is” – mondta el 
a Krónikának T. Szabó Levente, 
a Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem bölcsészkarának docense, 
irodalomtörténész, a 19. századi 
irodalom oktatója.  9.»

Lebénította a
sportéletet a járvány
Nem lép pályára március 26-án Ma-
gyarország lasbdarúgó-válogatottja 
Bulgáriában, és az Európa-bajnok-
ság pótselejtezője mellett további 
sporteseményeket is elhalasztot-
tak a koronavírus-járvány miatt. 
Románia Izland elleni találkozóját 
a hétvégi hírek alapján zárt kapuk 
mögött rendezik, de a kontinentális 
szervezet keddi tanácskozásán ezt 
is elhalaszthatják. 11.»

 » Az államfő 
szerint a rend-
kívüli jogrend 
révén újabb erő-
forrásokat lehet 
majd kiutalni 
a koronavírus 
előidézte válság 
kezelésére.
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Csendes ünnepi főhajtás
március 15-én  3.»

A gyalogútról hazatérő Pengő Zoltán
elégedett azzal, amit elért  7.»

Elmarad Varga Csaba hegymászó
Mount Everest-expedíciója  12.»
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