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SZÁMOS VENDÉGLŐSNEK MENTŐÖVET JELENT A BELSŐ TEREK MEGNYITÁSA

Visszafogott örömmel
nyitják mától az éttermeket

Mindenképp mentőövet jelent a romániai vendéglátóipari egységeknek az 
a tény, hogy hosszas huzavona után mától végre megnyithatják benti he-
lyiségeiket is. A tegnapi statisztikák szerint egyelőre nincs olyan megye, 
ahol egységesen a zárva tartást kellene választani, ellenben számos olyan 
település akad, amely esetében a megyei katasztrófavédelmi bizottságok 
ezt elrendelhetik. A Krónikának nyilatkozó vendéglátósok között akad, aki 
amiatt aggódik, hogy a félház csak félbevételt jelent. Van ugyanakkor, aki 
szerint inkább kellemetlen veszteségként kell leírni az elmúlt időszakot, 
nem pedig katasztrófaként. 6.»

Tisztes távolság. Lekerülnek a székek az asztalról, a vendéglők többsége már régóta várja a mai nyitást

Csomortányi: eszi
a kis hal a nagyot
Bizakodva vág neki a helyhatósági 
választásoknak az Erdélyi Magyar 
Szövetség, amely 2200 jelöltet 
indít a szeptemberi megméretteté-
sen, Csomortányi István társelnök 
szerint köztük korábbi RMDSZ-es 
politikusokat. Az RMDSZ-szel 
egyébként egyetlen helyszínen 
sem történtek előzetes tárgyalá-
sok.  2.»

Új határátlépési
szabályok
Bár mától ismét határátlépési 
szigorításokat vezetnek be Ma-
gyarországon, a Romániából 
érkezők továbbra is beléphetnek az 
anyaország területére legfeljebb 24 
órára az államhatártól számított 30 
kilométeres távolságon belülre. A 
magyar hatóságok további kivételes 
eseteket is felsoroltak.  3.»

Eseménydús hetet
ígér a Főtér Fesztivál
Az idei Főtér Fesztivál alappillérei a 
párbeszéd, a kapcsolat és az együtt-
lét. Mindezek úgy lesznek jelen a 
jövő héten szervezendő Nagybányai 
Magyar Napokon, hogy igazodnak 
a világjárvány okozta helyzethez: 
kevesebb, de annál tartalmasabb 
programsorozat, az eddig offl  ine 
kézműves vásár helyett online vá-
sár lesz, és külföldi előadók helyett, 
csak erdélyi fellépők színesítik a 
fesztivált.  12.»

Koronahatás:
ősszel is nyaralunk
A nyári turisztikai szezon idén 
szeptember végéig tart – vetíti 
előre legfrissebb elemzésében 
a Travelminit.ro szállásfogla-
ló oldal. A belföldön utazók 
már eddig is több mint 23 000 
vendég éjszakát foglaltak le az 
ősz első hónapjára. A kedvenc 
üdülőhelyek közé a Fekete-tenger 
és a gyógyfürdők sorolhatók, de 
több erdélyi város is nagy nép-
szerűségnek örvend.  7.»

 » Az utóbbi 
időben sokat vál-
toztak a fogyasz-
tói szokások, így 
az ágazat még 
messze áll attól, 
hogy visszatérjen 
a rendes kerék-
vágásba – nyilat-
kozta lapunknak 
egy étterem-tu-
lajdonos.
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Tanévkezdés: a teljes
bizonytalanság iskolapéldája  4.»

Kudarcba fulladt a bukaresti
a kormánybuktatási kísérlet  5.»

Díjazták az erdélyi szellemi élet
jeles alkotóit  9.»
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