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PRÓBÁLJÁK MEGMENTENI AZ IDÉNYT AZ UTAZÁSSZERVEZŐK

Bizonytalanság alakítja 
az idegenforgalmat

Rendhagyó az idei ősz a turizmusban, hiszen az utazásszervezők abban 
bíznak, hogy még szeptemberben is folytatódik a későn elrajtolt nyári 
idény. Igaz, inkább csak belföldi célpontok jönnek szóba, és a hétfőn rajto-
ló tanév miatt sok család számára azok is nagyjából csak hétvégén. Ehhez 
viszont arra is szükség lenne, hogy megnyithassanak végre a gyógyfürdők, 
wellnessközpontok. Az is újdonság ugyanakkor, hogy miközben a korábbi 
években ilyenkor már érkeztek az első foglalások, a téli síutak iránt egyelő-
re nincs érdeklődés a bizonytalanság miatt.  6.»

Még nem tudni, hogyan tovább. Ha nincs lehetőség a beltéri medencék, spák használatára, hamarosan turisták nélkül maradhat Félixfürdő is

Egészségesnek nem
kell orvosi igazolás
A tanfelügyelőségekhez fordul-
tak a háziorvosok, hogy előb-
biek közöljék az érintettekkel, 
nincs szükség semmiféle orvosi 
igazolásra tanévkezdés előtt, ha 
a pedagógus és a gyerek egész-
séges. Az egymásnak ellentmon-
dó információk, félrevezetések, 
a naponta változó tényállások 
ismeretében azt javasolják, 
hogy mindenki várja meg az 
iskolakezdést, utána pedig kide-
rül, mire van szükség  4.»

Koronavírusos a
gyulafehérvári érsek
Megfertőződött a koronavírus-
sal Kovács Gergely gyulafehér-
vári érsek. Augusztus vége óta 
meghűlésre gyanakodtak, de 
mivel fokozatosan romlott a ka-
tolikus egyházi vezető állapota, 
elvégezték a koronavírustesztet, 
amely kedden pozitív lett. Kovács 
Gergely katolikus érsek imát kért 
híveitől. 2.»

A gyalogosoké lesz
Kolozsvár
Osztott térré (shared space) ala-
kul Kolozsvár belvárosának egy 
része a Farkas utca és a környező 
mellékutcák felújításával. 
A polgármesteri hivatal által kiírt 
licitet elnyerő cégnek vissza kell 
adnia a környék eredeti, közép-
kori hangulatát. 3.»

Tătaru: beteg 
az egészségügy
A romániai kórházak 80 százalé-
kának nem megfelelő a me-
nedzsmentje – jelentette ki Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter, 
aki szerint a koronavírus-világ-
járvány megmutatta a valóságot: 
az egészségügyi rendszer „teljes 
egészében beteg”. „Ismertük, de 
nem ismertük el” az egészségügy 
valós helyzetét – fogalmazott 
Nelu Tătaru egészségügyi tárca-
vezető.  2.»

 » „Hatalmas 
segítség len-
ne a belföldi 
turizmusnak, ha 
megnyithatnak 
a wellnessköz-
pontok” – vallják  
érintettek. 
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