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MÓDOSÍTANI KÉSZÜLNEK A HATÓSÁGOK A KARANTÉNSZABÁLYZATOT

Temesvári harc a járvánnyal
és a bukaresti döntéshozókkal

Országos botránnyá dagadt a temesvári vesztegzár megszüntetéséről szóló dön-
tés, ugyanis a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője, Raed Arafat vasár-
nap este felülbírálta a megyei vészhelyzeti bizottság határozatát, és 72 órával 
meghosszabbította az eredetileg aznap éjfélig hatályos karantént. A fővárosi 
intézkedés újabb nyilatkozatcunamit váltott ki. Alin Nica, a Temes Megyei Ta-
nács elnöke szerint Bukarest sohasem „értette” Temesvárt, és vizsgálják annak 
lehetőségét, hogy bírósági úton támadják meg az „önkényes” döntést. Eköz-
ben a karanténszabályok módosításának lehetőségéről egyeztettek tegnap az 
egészségügyi hatóságok. Az is kiderült: akár újabb megszorító intézkedéseket 
is eredményezhet a koronavírus-járvány harmadik hulláma.

Kié ott a tér? Több temesvári politikus elítélte, hogy a román fővárosban felülírják a helyi járványügyi döntéseket

Szecessziós épületet
bontanának le
A földdel tenné egyenlővé a város 
kevés szecessziós műemlékének 
egyikét Beszterce polgármestere, 
hogy parkolóhelyeket hozzon létre 
az épület helyén. A terv ellen nyílt 
levélben tiltakoznak a kulturális 
élet képviselői.  3.»

Keményebb fellépés
az átverés ellen
A tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat visszaszorításában lehet 
szerepe, ha kötelezik a kereske-
dőket a még pontosabb, átlátható 
tájékoztatásra, ezzel lehetőséget 
teremtve a fogyasztónak, hogy 
eldöntse, valós, vagy sem az 
árcsökkentés, kedvező-e számára 
az ajánlat – értékelték egybe-
hangzóan lapunknak szakértők a 
bukaresti kormány által tervezett 
módosítási javaslatokat. 6.»

Inkább csodáljuk és
óvjuk a vadvirágot
Nagyon sok ritka vagy nagy 
populációkkal már csak Romá-
niában termő növény- és virágfaj 
vált veszélyeztetetté amiatt, hogy a 
lakosság – hobbiból vagy kereske-
delmi célból – nagy mennyiségben 
letépi, csokorba gyűjti. Fenesi 
Annamária ökológus, egyetemi 
adjunktus lapunknak elmondta, 
kevés növényfaj élvez törvényes vé-
dettséget Romániában, holott még 
több értékes, ritka és veszélyeztetett 
faj szorul védelemre, ugyanakkor a 
természetvédelem terén nagy fele-
lősség hárul az emberekre. 9.»

A gyermeklapok
küldetése
László Noémi főszerkesztő szeret-
né, ha sikerülne kereteiben egysze-
rűsíteni a Kolozsváron megjelenő 
Napsugár és Szivárvány gyer-
meklapokat még akkor is, ha ez a 
kínált mennyiség rovására megy. 
A nemrég kinevezett főszerkesztő 
a Krónikának elmondta, a hagyo-
mányok mellett idomulni kell a 21. 
század új formáihoz, a lapok az 
olvasással ismerkedő gyerek világ-
látását kívánják alakítani. 8.»

 » Alin Nica 
megyei tanácsel-
nök a temesvári 
emberek „kicsúfo-
lásának” nevezte 
a vesztegzár 
meghosszabbítá-
sát eredményező 
„durva politikai 
beavatkozást”, 
amely „dacol” egy 
kialakított megyei 
struktúrával.  
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Tájékoztató kampány
indult a kéregetés
visszaszorítására
Marosvásárhelyen  3.»

Lakat kerül a szabályszegő
szórakozóhelyekre  7.»
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