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NEM FENYEGET ÉLELMISZERHIÁNY, DE MEG KELL TANULNI SORBAN ÁLLNI 

Új szabályokra kényszerít
mindenkit a koronavírus

Számtalan módon befolyásolja mindennapi életünket az egyre inkább terjedő 
koronavírus-járvány, melynek nyomán hétfőtől Romániában sürgősségi álla-
potot rendeltek el, de számos más európai ország is szigorú óvintézkedéseket 
foganatosított. A hétvégi bevásárlási láz után a lakosság nagy része kezdi 
megérteni a „Maradj otthon!” felhívás fontosságát, tegnap például csak páran 
lézengtek Kolozsvár belvárosában, és a máskor egymást érő gépkocsik száma 
is megcsappant. Azoknak, akik halaszthatatlan dolguk miatt mégis kimerész-
kedtek a házból, új szabályokkal kellett szembesülniük: a gyógyszertárak-
ban, boltokban, bankokban, de még a bevásárlóközpontokban is korlátozták 
a bent tartózkodó személyek számát. Miközben a kormány felfüggesztette a 
nyugdíjasok gyógykezeltetését, az egyház és a civil szféra az idősek segítsé-
gére siet. Eközben egyre több ország korlátozza még az eddigieknél is jobban 
polgárai mozgását, az EU pedig a külső határai lezárására készül.

Mindennapos látvány. Az intézmények, boltok és a lakosok egyaránt alkalmazkodni kénytelenek a kór terjedése követelte új feltételekhez

Megmentenék
a tanévet a diákok
Nem szabad befagyasztani a 
tanévet, a záróvizsgákat nem kell 
elhalasztani, és el kell törölni a 
jegyek törvény által meghatá-
rozott minimális számát – java-
solják az Országos Diáktanács 
képviselői. A tanügyminiszter 
tegnap cáfolta a befagyasztást. 
Közben továbbra is tanárokat 
keresnek a magyar nyelvű tévéis-
kola beindításához.  3.»

Nem kell fi zetnie
a polgármesternek
Jogerősen elutasította a bíróság 
annak megállapítását, hogy mek-
kora összegű pénzbírságot kell 
fi zetnie Korond polgármesterének 
a „Községháza” felirat eltávo-
lításának késlekedése miatt. 
A jogászok szerint ezzel a bírság 
megállapítása okafogyottá vált. 
Ugyanakkor Katona Mihály arra 
is számít, hogy esetleg ezzel még 
nem zárult le az ügy.  2.»

Vendéglátás: eljött
a kajarendelés kora
Nem várják meg a hatósági 
kor látozást, önként zárnak be 
az éttermek. A hatósági szigor 
várhatóan az ételt házhoz szállí-
tók iránti kereslet megugrásához 
vezet. Az étteremvezetők arra 
biztatják vendégeiket, hogy ren-
deljenek online maguknak ételt, 
ezáltal is hozzájárulva, hogy az 
ágazatban tevékenykedők a jár-
vány lecsengéséig ne menjenek 
csődbe. 6.»

Jövőre halasztották
a labdarúgó-Eb-t
Jövőre halasztották az idén 
nyárra tervezett labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokságot. A korona-
vírus-járvány miatt az Európai 
Labdarúgó-szövetség az összes 
futballmérkőzést felfüggesztette, 
így a kontinensviadal márciusi 
pótselejtezőit sem rendezik meg 
jövő héten.  11.»

 » Az európai 
határok bezárá-
sával párhuza-
mosan a Román 
Vasúttársaság 
(CFR) törölte 
több, Bulgáriá-
ba, a Moldovai 
Köztársaságba és 
Magyarországra 
tartó nemzetközi 
járatát.
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Több ezer román torlódott fel
az osztrák–magyar határon  5.»

Elhunyt Szilágyi Aladár nagyváradi
író, helytörténész, publicista  8.»

Péter László szociológus: nem kész
a társadalom az életmódváltásra  9.»
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