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MEGSÍNYLI AZ ERDÉLYI IDEGENFORGALOM A MAGYARORSZÁGI SZIGORT

Újra padlóra küldték
a turizmust a korlátozások

A tavaszi teljes leállás után lassan éledező turizmust küldte újra padlóra, 
hogy több európai ország korlátozza a Romániából történő beutazást – vall-
ják egybehangzóan az ágazatban érintett vállalkozók. „Újra elkezdődött a 
negatív munka, azt tesszük, amit májusig: próbáljuk átütemezni a lefoglalt 
utakat, vagy intézzük a lemondásokat” – ábrázolta a pillanatnyi állást teg-
nap a Krónika megkeresésére László Endre, a Transilvanian Tourist Service 
utazási iroda vezetője. Rámutatott, Erdélyből a dél-romániai megyékhez 
viszonyítva kevesebben készültek Görögországba, de közülük is sokan eláll-
tak az utazástól, amikor bevezették a korlátozásokat. A magyarországi piac 
viszont szépen elindult, sokan tervezték oda a nyaralásukat. „Most lehúz-
hatjuk a redőnyt, hiszen sem Magyarországra nem mennek a turisták, sem 
onnan nem jönnek ide” – összegezte a turisztikai vállalkozó. 6.»

Szigor a határon. Magyarországi beutazás esetén nehezítő körülmény, hogy öt nap alatt két koronavírustesztet is el kell végeztetni

Tanévkezdés
vetésforgóval?
A „legjobb forgatókönyv” a tanév-
kezdésre az lehet, hogy a diákok 
egy része visszatér az iskolapadok-
ba, a többiek pedig online okta-
tásban részesülnek – jelentette ki 
Monica Anisie oktatási miniszter. 
Hangsúlyozta, a koronavírus-világ-
járvány miatt nagyon kevés esélyt 
lát arra, hogy ősszel a megszokott 
keretek között el lehessen kezdeni  
tanítást.  3.»

Sürgetik és vitatják
a karanténtörvényt
Tegnap is folytatódott a vita a 
karanténtörvényről a szenátus jogi 
bizottságában. Klaus Iohannis ál-
lamfő arra fi gyelmeztetett: emberé-
letekbe kerülhet, ha a PSD tovább 
hátráltatja a törvény elfogadását. 
A jogszabály tervezetét egyébként 
kifogásolja a Sanitas egészségügyi 
szakszervezet, mondván: többlet-
terheket ró az egészségügyi dolgo-
zókra, és „rendőrt akar kreálni” az 
orvosból. 2., 5.»

Szerbia: felgyűlt a
rengeteg frusztráció
Egy hete zavargásokról, tüntetések-
ről érkeznek hírek a Romániával 
szomszédos Szerbiából. Utánanéz-
tünk, valóban csak a járvány miatti 
újabb szigorítások ellenzői vonul-
tak-e utcára, vagy olyan ellenzékiek 
is, akiket zavar az Aleksandar Vucic 
államfő nevével fémjelzett jobbol-
dali Szerb Haladó Párt (SNS) friss 
választási sikere.  9.»

Esterházy hatása
az erdélyi írókra
Négy éve, július 14-én hunyt el 
Esterházy Péter, akinek az erdé-
lyi magyar irodalmi élettel való 
kapcsolatáról, életművének az 
erdélyi irodalomban tetten érhető 
hatásáról Selyem Zsuzsa irodalom-
történészt, írót, esszéírót kérdeztük. 
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
bölcsészkarának oktatója arra is 
kitért, a kolozsvári bölcsészkaron 
mit tanítanak a posztmodern ma-
gyar irodalom egyik legjelentősebb 
alakjának életművéről.  8.»

 » „Addig is ma-
radnak a belföldi 
utazások, és bí-
zunk benne, hogy 
az országon belül 
nem lesznek 
újabb korlátozá-
sok a különböző 
megyék lezárá-
sával” – összeg-
zett a turisztikai 
szakember. 
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„Vásárhelyibb” lesz
a Forgatag idei kiadása  3.» Turóczi Ildikó orvos: eredménytelen

a pánikkeltő járványstratégia  4.»

Drágulást hozhat
az Első otthon átalakítása  7.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
0
13

3




