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Bezártságban kellenek
a belső erőtartalékok

A járványügyi helyzet okozta körülmények közt az imádságon túl a vi-
lágos gondolkodás is lényeges, valamint hogy az ember megtalálja azt, 
amivel hasznosan le tudja magát foglalni – vallották lapunknak többen 
a kijárási tilalom okozta bezártságról. Amit azonban kreatív módon is ki 
lehet használni, a böjtnek pedig éppen ez az egyik meghívása: próbáljunk 
meg visszalépni kissé, befelé fordulni. Közben mindenki a legjobb tudása 
szerint igyekszik segíteni másokon ebben a nehéz helyzetben – mondták 
el a Krónika által megszólaltatott lelkészek, politikusok, a kulturális élet 
területén tevékenykedő személyiségek.  4.»

Egyedül, mégis közösen. Mindenki a legjobb tudása szerint igyekszik segíteni másokon a rendkívüli járványügyi helyzetben 

Önként vonult 
karanténba az érsek
Személyes hangvételű videóüzenet-
ben tájékoztatta híveit Kovács Ger-
gely gyulafehérvári római katolikus 
érsek, hogy önkéntes karanténba 
vonult Gyulafehérváron, mivel 
március elején Rómában járt. „Ne 
engedjük, hogy a félelem, a pánik 
erőt vegyen rajtunk!” – üzente a 
főpásztor, aki jól van, nincsenek 
betegségre utaló tünetei.  3.»

Nincs győzelmi
mámor Kínában
Túl van-e Kína a járványon, 
milyen most a mindennapos élet 
Vuhanban? Mit kellene Európá-
nak követnie a kínai járványhely-
zet kezeléséből, és mi az, amit 
semmiképpen sem? Lépéselőny-
be kerülhet-e gazdasági téren 
Kína a járványhelyzettel nehezen 
megbirkózó Egyesült Államok-
kal szemben? Salát Gergely, a 
legismertebb magyarországi 
Kína-szakértő nyilatkozott a 
Krónikának. 6.»

„Garázsba zárt”
technikai sportok
A koronavírus-járvány miatt el-
rendelt szükségállapot a technikai 
sportokat is „karanténba zárta”. 
A szatmárnémeti terepmotoros, 
Gyenes Emánuel jelenleg csak 
otthonában tud készülni, a válság 
pedig bizonytalanná tette mind 
az idei szezont, mind a jövő évi 
Dakar-részvételt.  11.»

Védelmet várnak
a kórházi dolgozók
 „Nagy segítség, hogy az egész-
ségügyben dolgozók családtagjait 
óvják a szállás biztosításával, de a 
legfontosabb az lenne, ha az alkal-
mazottakat védenék a fertőzéstől” 
– szögezte le Vasile Neagovici, a 
Sanitas egészségügyi szakszervezet 
Kovászna megyei szervezetének 
elnöke, amikor a 4-es katonai 
rendelet vonatkozó előírásairól 
kérdeztük. 2.»

 » Az ember 
csak akkor tud 
másokat erő-
síteni, hogyha 
benne megvan a 
lelkierő.
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Szabadabb mozgás az időseknek
– Nem emelkedhetnek a rezsidíjak

Román Mónika pszichológus
a karantén lelki hozadékairól  9.»
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Hatásos a fuvarozók lobbija,
elmaradhat a kormányzati fék  7.»




