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Konstanca: kicsit balkáni, 
kicsit ellentmondásos

Konstanca a Balkán része annak minden varázsával és hátrányával – ezt 
tapasztaltuk tengerparti nyaralásunk során. Kellemes és szemet kevésbé 
gyönyörködtető helyekkel egyaránt találkoztunk, összességében viszont jó 
élményekkel tértünk haza. Ami a jelenlegi járványügyi helyzetben pozití-
vum volt, hogy a kikötőváros plázsai hétközben egyáltalán nem zsúfoltak, 
tény viszont, hogy hétvégén már nagyobb a zsongás. A vendéglátóipari egy-
ségek pincérei is barátságosak, a maszk szakszerű használata viszont ritka, 
mint a fehér holló. Pedig – mint egy felmérésből is kiderül – a romániai 
lakosság csaknem fele nem tervez nyaralást, és közülük sokan azért nem 
indulnak útnak, mert tartanak a koronavírus-járványtól. 15.»

Nyaralás koronavírus-világjárvány idején. Olykor a rend őrei is kilátogatnak a tengerparti strandokra Konstancán

Megmenthető
kétmilliárd euró
Bár úgy tűnt, hogy Románia 
kétmilliárd eurót elveszít a még 
folyamatban levő európai uni-
ós ciklusban a rendelkezésére 
álló kohéziós alapokból, utolsó 
pillanatban sikerült megteremteni 
a lehetőséget, hogy az összeget 
átvigyék a következő időszakra. 
Erdélyi megyék is kaphatnak az 
alkalmon.  3.»

Két év alatt lehet
duplája a gyerekpénz
A gyerekpénz 20 százalékkal, a 
nyugdíj pedig 10–15 százalékkal 
nőhet szeptembertől a legfrissebb 
kormányzati bejelentések szerint. 
„Ha a gazdaság fellendítésére 
koncentrálunk, nem lehet elvárni, 
hogy a járvány előtti terveknek 
megfelelően költekezzen az állam” 
– szögezte le Klaus Iohannis ál-
lamfő is, jelezve, hogy nincs pénz 
az emelésekre. 6.»

Kitüntették a
veterán honvédeket
„Ha féltünk, ha nem, helytálltunk, 
a kötelességünket teljesítettük” 
– fogalmazott a Krónikának vitéz 
Bartha Mihály 96 éves veterán, az 
anno az Úz völgyébe vezényelt 11. 
székely határőr zászlóalj tagja, aki 
csütörtökön sepsiszentgyörgyi csa-
ládi házában vehette át a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje kitünte-
tést.  2.»

Hibrid terv gólyákkal
és végzősökkel
Több tanévkezdési forgatókönyv-
vel számol a kolozsvári Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem. Daniel 
David rektor szerint ha hibrid 
oktatást kell bevezetniük, csak 
az elsőéves és a végzős egyetemi 
hallgatók járnának be az egye-
temre, azaz csak velük zajlana 
részben hagyományos formában 
az oktatás, míg a többi évfolyam 
otthonról, online formában venne 
részt az órákon. 4.»

 » Innovatív 
megoldásokat is 
láttunk: voltak, 
akik a homokban 
körberajzolták a 
teret egyméteres 
távolságra maguk 
körül, ezzel is 
jelezve a fi zikai 
távolságtartás 
határait.
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Újabb járványrekord
– Ismét magyarozott Iohannis  5.»

Új helyszíneken, óvintézkedésekkel
rajtol a kolozsvári TIFF  17.»
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