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EGYELŐRE NEM LESZ HIVATALOS ÜNNEPNAP ROMÁNIÁBAN MÁRCIUS IDUSA

Legyűrte a nacionalista
indulat március 15-ét

Nagy többséggel elutasította a bukaresti képviselőház tegnap az RMDSZ 
törvénytervezetét, amely március 15-ét a romániai magyar közösség ünne-
pévé nyilvánította volna. Bár Romániában a tatároknak is van hivatalos 
ünnepük, a nem magyar kisebbségi frakció tagjai közül egyedül a roma 
képviselő támogatta az előterjesztést, amelyet egyébként a jelenlegi jobb-
közép kormány a szociáldemokrata Mihai Tudose vezette kabinet „érveire” 
támaszkodva ellenzett. A román törvényhozók közül egy liberális honatya 
arra hivatkozva ellenezte a kezdeményezést, hogy március 15. a románok 
számára nem a román–magyar testvériséget jelképezi, és olyan, mintha 
„Magyarországon ünnepnappá válna december elseje”.  4.»

Hosszú menetelés. Az erdélyi magyarok ismét magukra maradtak, a román politikai osztály nem kívánt gesztust gyakorolni a közösség irányába

Tiltakozó mentősök,
vírusos kórházak
Nemcsak azok munkáját kell 
elismerni, akik „szerencséjükre” 
szállítottak koronavírus-fertő-
zötteket – hangoztatják a meg-
oldatlan gondok miatt tegnap 
országszerte tüntetéseket szerve-
ző mentősök képviselői. Eközben 
ismét felütötte a fejét a vírus a 
kolozsvári onkológiai intézetben, 
Kézdivásárhelyen pedig lezárták a 
sebészeti osztályt.  2.»

Politikai vita dúl a 
veszélyhelyzetről
Egyelőre nem tudni, meghosz-
szabbítják-e a jövő hét elején 
lejáró veszélyhelyzetet, mivel a 
Raed Arafat katasztrófavédele-
mért felelős belügyi államtitkár 
és az ellenzéki pártok között a té-
mában zajló egyeztetésen nem si-
került áttörést elérni. Az ellenzék 
elismeri ugyan, hogy bizonyos 
korlátozások szükségesek, de 
nem hirdetne az egész országra 
veszélyhelyzetet.  5.»

Kihasználják 
a cégek a mentőövet
Élnek a cégek a kormány mentő-
csomagja biztosította lehetősé-
gekkel, félő ugyanakkor, mi fog 
történni a gazdasággal, ha ezek 
az intézkedések megszűnnek – 
állapította meg Debreczeni Lász-
ló adószakértő. Rámutatott, már 
most is zárnak be gyárak, amikor 
aktívak a mentőcsomagok, ezért 
aggasztó, mi fog történni, ha ma-
gára marad a gazdaság.  6.»

Történelmi zászlók
egyedi tárlata
Eredeti formájukba visszaállított 
magyar történelmi zászlókból 
rendezett kiállítást a sepsiszent-
györgyi Lábas Házban a Balassi 
Intézet – Magyarország Kulturális 
Központjának sepsiszentgyörgyi 
fi ókja. A leginkább Erdélyhez kötő-
dő, analógiák alapján rekonstruált 
zászlók sorában látható többek 
közt Szent István, Károly Róbert, 
Hunyadi János, Bocskai István és 
Bethlen Gábor zászlója is.  9.»

 » Az RMDSZ 
szerint a javaslat 
leszavazása azt 
jelenti: a román 
politikusok a 
jelek szerint ú gy 
gondoljá k, eljö tt 
a pillanata a 
kö zö s é pí tkezé s 
leá llí tá sá nak.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Vendéglősök: az idegenforgalom
sírját ássa a román kormány  7.»

Pusztított a Homoród 
mentén az ár  3.»
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Összmagyar agrárpolitikában
gondolkodik a budapesti
agrárminisztérium 1–3.

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
0
10

9

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

/A
RC

HÍ
V




