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VENDÉGEINEK HETVEN SZÁZALÉKÁT IS ELVESZÍTHETI KALOTASZENTKIRÁLY

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Padlóra küldte a vírus
a falusi turizmust

Van igény a „digitális”
vallási életre
Főleg középkorúak, túlnyomórészt nők követték a járvány miatt
az online térbe szorult egyházi
eseményeket, a közvetítésekre a
későbbiekben is igény mutatkozik. Az internetes istentiszteletek
lehetővé teszik a felekezetek közti
„átjárást” – derült ki a kolozsvári
Valláskutató Intézet által végzett,
Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején című kutatásból. A felmérés eredményeiről
Kiss Dénes vallásszociológus, a
kutatás vezetője beszélt a Krónikának. » 4.

Diszkriminált
betegek és patikák
Hátrányosan megkülönböztették
a pajzsmirigy-működési zavarban
szenvedő betegek, illetve a gyógyszertárak nagy részét, amikor csupán néhány kiválasztott nagyváros
egyes patikái között osztották szét
a külföldről érkezett Eutirox-adományt – állapította meg a Krónikának a Kovászna Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. » 16.

Vendégvárásra berendezkedve. A kalotaszegi település Észak-Erdély legfelkapottabb falusi szálláshelyévé vált, vetélytársai csak Székelyföldön vannak

A 15 ezer vendégéjszakát elérő kalotaszentkirályi falusi idegenforgalomban
is egyik napról a másikra omlott össze a nagy reményekkel kecsegtető foglalkozás az új típusú koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozások miatt.
A szemet gyönyörködtetően rendbe tett, leaszfaltozott Kolozs megyei településen működő, mintegy negyven panzió tulajdonosai egyelőre kivárnak, de
a turistaszervező szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legjobb forgatókönyv szerint is a tavalyi forgalomnak legfeljebb a harminc százalékára számíthatnak idén. Vincze Kecskés István, a kalotaszentkirályi falusi turizmus
főszervezője úgy véli, idén stratégiaváltásra lesz szükség, adottságaival pedig
a falu felkészült arra, hogy az eddiginél több hazai turistát fogadjon. » 17.
Hungarikummá nyilvánították
a csíksomlyói búcsút » 16.

»

2.

Tíz átkelő üzemel a magyar–román
határon, Nagylak továbbra is zsúfolt

»

A szépen
berendezett étkezde és a tiszta
vendégszobák
nemcsak Vincze
Kecskés Istvánéknál, hanem
a falu többi
vendéglátóinál is
árválkodnak.
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Támogatást ígérnek
a cégeknek
Továbbra is biztosítja a kormány a
kényszerszabadságon levő alkalmazottak támogatását azokon a
területeken, amelyeken még nem
indulhatott el az élet, de pénzeket
kaphatnak a cégek a visszatérő
alkalmazottak és az felvett munkanélküliek után is. A nyugdíjemelés
viszont kérdőjeles, az Európai
Bizottság nem is ajánlja. » 15,.

Ingyenmaszk
1,1 millió embernek
Mintegy 1,1 millió hátrányos helyzetű személy kap ingyenesen maszkot, a kormány 150 millió lejt utal ki
erre a célra – jelentette be Ludovic
Orban miniszterelnök. Egyébként
kiderült: nem mindenkinek és nem
minden esetben kötelező a maszkviselés zárt nyilvános terekben. Egy
irodában például nem kell viselni,
ha a munkatársak között tartható a
kétméteres távolság. » 5.
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