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A VÁLLALKOZÓK SZERINT KÉSŐBB ÉREZHETIK MEG A RECESSZIÓ HATÁSÁT

Felemásan alakul a gazdaság
újraindítása az enyhítések után

Több ágazatban várakozáson felül indult újra a forgalom a koronavírus-jár-
vány miatt kihirdetett szükségállapotot váltó veszélyhelyzetben a korláto-
zások – részleges vagy teljes – feloldásával, azonban a szolgáltatók attól 
tartanak, a gazdasági válság hatása néhány hónap múlva csapódik le, a 
megszűnő munkahelyek és a megcsappant jövedelmek hatással lesznek a 
tevékenységükre. Ugyanakkor az óvintézkedések is visszavetik a forgalmat, 
legyen szó fogászati klinikáról vagy étteremről. A gazdaság különböző ága-
zatainak képviselőivel beszélgettünk az újrakezdés tapasztalatairól. 7.»

Nem onnan indultak a fogászatok, ahol leálltak, ráadásul a kötelező húszperces szellőztetési és fertőtlenítési szünetek is jövedelemkiesést okoznak

Hitelből fejlesztenék
Kolozsvárt
Helyi érdekeltségű fejlesztésekre 
fordítaná a kolozsvári önkormány-
zat azt a 300 millió lejes kölcsönt, 
melyet 15 éves futamidővel készül 
felvenni. A közbeszerzési kiírás 
szerint a kincses város vezetése 
július 14-éig várja a pénzintézetek 
ajánlatait, a hitelt pedig a szerző-
dés aláírásától számított 180 hóna-
pon belül fi zetné vissza.  2.»

Tanórák sátrakban,
konténerekben?
Megtörténhet, hogy a diákok 
ősztől váltásban járnak majd 
iskolába, vagy pedig a taninté-
zetek udvarán felállított konté-
nerekben, sátrakban vesznek 
részt a tanórákon – jelentette ki 
hétfő este Monica Anisie román 
tanügyminiszter.  3.»

Új műfajú bemutató
a kincses városban
Új műfajú, a járvány okozta kény-
szerhelyzetben készült produkciót, 
színházi-fi lmes performanszot 
mutat be ma online térben a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház. 
Mark Ravenhill kortárs brit szerző 
darabja alapján készült POOL (no 
water) című, Radu Nica rendezte 
előadás több is, kevesebb is, mint 
a színház vagy akár a fi lm, nem 
helyettesíti az élő színházat, de új 
távlatokat nyithat – hangzott el a 
produkciót beharangozó sajtótájé-
koztatón. 9.»

Kisebb séta a Mini
Erdély Parkban
Részletekben nyitná meg a 
Szejkefürdőn épülő Mini Erdély 
Parkot júliusban a Székelyföldi 
Legendárium csapata, amelynek 
munkáját jócskán hátráltatta 
a járványügyi helyzet. Fazakas 
Szabolcs ötletgazda elmondta, 
idén főként a belföldi turisták lá-
togatására számítanak, ezért nagy 
hangsúlyt fektetnek a többnyelvű 
tájékoztatásra. 12.»

 » „Idő kell, 
amíg helyrerázó-
dik minden. Nem 
úgy működik, 
hogy este beje-
lentik, holnaptól 
nyitnak a szállo-
dák, és másnap 
már útra kelnek a 
vendégek”.
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Eltávolították a legionárius jelképpel
ellátott Trianon-graffitit  3.»

További lazítások közepette
marad a veszélyhelyzet  5.»

Szerbia örül a vajdasági
gazdaságfejlesztési programnak 

8.»
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