
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2020. AUGUSZTUS 7–9.,
PÉNTEK–VASÁRNAP
XXII. ÉVFOLYAM, 150. SZÁM 
12 OLDAL + 8 OLDAL MELLÉKLET
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

AZ ÚJRATERVEZÉS JELLEMZI AZ ESEMÉNYSZERVEZŐ CÉGEK MINDENNAPJAIT

Rémálommá vált az
álomesküvők megszervezése

Sok esküvőszervező cég nem fogja megérni a jövő évet – vetítik előre pesszi-
mistán a Krónikának nyilatkozó érintettek, akik – sorstársaikkal egyetem-
ben – tavasszal még arra számítottak, hogy augusztus–szeptemberben már 
visszatér a „régi életstílus”, és újra lehetnek lagzik. Ehhez képest még most 
sem látszik a fény az alagút végén, a fi atalok nagy napjának megszervezése 
helyett most is azzal foglalkoznak, hogy 2021-ben találjanak egy szabad idő-
pontot. A párok valamivel könnyebben viselik a helyzetet, higgadtan igye-
keznek új alternatívát találni, illetve a szolgáltatók is nyitottak, közreműkö-
dőek, és a kialakult helyzet miatt nem kérnek el semmilyen többletdíjat egy 
esetleges átszervezés miatt. 15.»

A kilátástalan helyzet ellenére néhányan még hisznek idei esküvőjükben, viszont sok pár úgy döntött, csak 2021-ben mondja ki a boldogító igent

Felügyelet alatt
az erőszakos tanár
Elítéli a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem kolozsvári kara 
annak az oktatójának a cseleke-
detét, aki a napokban agyba-főbe 
verte barátnőjét, az áldozat emiatt 
súlyos sérüléseket szenvedett. 
Rendőrségi forrásból megtudtuk, 
hogy a férfi  ellen ütlegelés és 
egyéb erőszakos cselekmények 
miatt bűnvádi eljárás indult, az 
ügyészség pedig hatósági felügye-
let alá helyezte.  20.»

Jogi buktatók
a Transzkelemenen
Moldvai bürokratikus akadályok 
miatt veszített lendületéből a 
Kelemen-havasokban zajló útépí-
tés, ám Gheorghe Flutur Suceava 
megyei tanácselnök a Króniká-
nak úgy nyilatkozott, reményei 
szerint jövőre folytatódhat az 
Erdélyt Bukovinával összekötő, 
Transzkelemennek is nevezett 
útszakasz megvalósítása. 3.»

Járvány: optimista
a miniszterelnök
Ismét több mint 1300-zal növeke-
dett egy nap alatt a koronavírus-
sal diagnosztizáltak száma az or-
szágban, és újabb 45 halálesetről 
számoltak be a hatóságok. Ennek 
ellenére Ludovic Orban kormány-
fő szerint a hatóságoknak sikerült 
megállítaniuk az új esetek számá-
nak növekedését.  5.»

Bővítéssel menekült
meg a Dinamo
Jelentőségüket veszítették a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
alsóházi rájátszásában rende-
zett utolsó forduló eredményei, 
mivel a Román Labdarúgó-szö-
vetség tegnapi rendkívüli ülésén 
jóváhagyták a mezőnybővítést a 
következő idényre. Ez azt jelenti, 
hogy a Dinamo megmenekült a 
kieséstől, és még a sereghajtó 
Chindia is kap egy második esélyt 
az osztályozón.  19.»

 » Sokan 
kizárólag ebből 
a szektorból 
éltek, így bevé-
teleik konkrétan 
nullára estek, 
vállalkozások is 
mehettek tönkre 
csendben a hát-
térben.
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Vitatják az iskolakezdés
számára adott zöld jelzést  4.»

Magány és elszigetelődés,
film és valóság a TIFF-en  17.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

MA

HETI 
TÉVÉMŰSOR

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
0
15

0




