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HIÁBA KÉRIK A NYITÁST, A WELLNESSEK MÉG MINDIG ZÁRVA VANNAK

Létkérdéssé vált a beltéri
medencék megnyitása

Csőd szélére sodorja a gyógyfürdőket, ha záros határidőn belül nem engedé-
lyezik a beltéri medencék használatát – szögezték le a Krónika megkeresésé-
re az alkalmazottak jövőjéért is aggódó érintettek. Ha legalább szeptember 
15-étől megfelelő szabályozás mellett, szigorú óvintézkedésekkel nem nyit-
hatják meg a gyógykezelő és wellnessközpontok beltéri medencéit, kilátás-
talan helyzetbe kerül az ország több üdülőközpontja, hiszen hiába nyitottak 
a szállodák, az éttermek, a turistákat nem motiválja már semmi, hogy útra 
keljenek – összegezte a helyzetet Godra Árpád, a szovátai  Ensana Health Spa 
Hotels értékesítési igazgatója. A Maros megyei létesítmény is tagja a Románi-
ai Gyógyturisztikai Munkáltatói Szövetségnek  (OPTBR), amely a napokban 
kongatta meg a vészharangot, hogy ha a kormány nem lép, az ágazatban 
tevékenykedő vállalkozások 60 százaléka az év végéig csődbe megy. 4.»

Azok a boldog, szép napok... Rengeteget veszítenek a gyógyfürdők, ha az ősz beálltával sem nyithatják meg a benti medencéket, központokat

Vezetőváltás alvilági
találkozó miatt
Egy alvilági klán vezetőivel talál-
kozott titokban, ezért távoznia 
kellett tisztségéből Liviu Vasilescu 
országos rendőrfőkapitánynak. 
Vasilescu egy bűnözői csoportok 
közötti, az egyik klán vezérének 
halálával végződött összecsapás 
után kezdeményezett találkozót az 
egyik csoport vezetőivel. Utódjául 
egyelőre eddigi helyettesét nevez-
ték ki.  5.»

Hatalmas feladat elé
állítják a kicsiket
A nyár folyamán működő óvo-
dákban már megtapasztalhatták, 
mennyire nehéz betartatni a 
kicsikkel a járványügyi előírásokat, 
ám tanévkezdéskor sokkal több 
gyerekkel kell számolni, így gya-
korlatilag lehetetlen lesz minden 
téren megfelelni az elvárásoknak. 
Szakemberek egyfajta arany 
középút megtalálásában bíznak 
a szív, illetve a szabályok diktálta 
tettek között.  2.»

Vízi mozi
Nagyszebenben
A világjárvány okozta bizony-
talanságot jelképezi, hogy 
tavon ringatózó csónakokban 
és vízibicikliken ülve is nézhet 
fi lmeket a holnap szabadtéren 
kezdődő nagyszebeni Astra do-
kumentumfi lm-szemle közönsége 
– mondta el a Krónika megke-
resésére Kató Csilla, a fesztivál 
művészeti igazgatója. A 27. alka-
lommal szervezendő Astra két 
részre tagolódik: szeptemberben 
szabadtéren, októberben pedig 
online követhetik fi gyelemmel az 
érdeklődők.  9.»

Turnén a napfel kelők
kedvenc fesztiválja
A Tokos zenekar és barátai, a 
Koszika & The HotShots és a No 
Sugar lép színpadra a ma kezdő-
dő Double Rise-turné keretében. 
A járvány miatt elhalasztott 
fesztivált pótló koncertsorozat 
helyszínei: Torockó, Csíkszereda 
és Sepsiszentgyörgy.  12.»

 » A munkálta-
tók attól tarta-
nak, hogy ha 
nincs pluszszol-
gáltatás, nem 
lehet használni 
a benti meden-
céket, akkor a 
hideg idők beáll-
tával a szállodák 
is üresen állnak 
majd, és nem 
tudják kitermelni 
az alkalmazottak 
bérköltségét.  
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Román óvodára kötelezett a bíróság
egy magyar gyereket 3.»

Sokan hazatértek, majd ismét
külföldön vállaltak munkát  6.»
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Magyar orvosképzés
román tengerben 1., 3.
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