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SAJÁTOS SZEZONRA KELL KÉSZÜLNIÜK AZ ERDÉLYI SZÁLLÁSADÓKNAK

Ki kell használni a lakosság 
nagy utazási hajlandóságát

Hasznukra tudják fordítani az erdélyi és partiumi szállásadók azt a 
tényt, hogy a koronavírus-világjárvány sem szegte a lakosság utazási 
kedvét, és a  Covid–19 elleni vakcina megjelenése nyomán a tavasszal, 
illetve a nyáron még többen terveznek útra kelni – vallják a Krónikának 
nyilatkozó szakemberek. Szerintük az ágazatban tevékenykedő vállalko-
zóknak most nem panaszkodniuk kell, hanem a rendelkezésre álló álla-
mi támogatások lehívására és az új kihívásokra való felkészülésre kell 
összpontosítaniuk. 6.»

Szebb napokat várnak, de addig is túl kell élni. A támogatások lehívására biztatják a szakemberek az idegenforgalomban vállalkozókat

Nem oltásellenesek
a szkeptikusok
Várakozó állásponton van, mér-
legel, de leginkább gyötrődik a 
romániai társadalom mintegy fele 
az oltással kapcsolatos, egymásnak 
ellentmondó információk miatt – 
állapította meg lapunknak Sántha 
Ágnes szociológus. Az egyetemi 
oktató szerint a járványhelyzet 
is arra int: nem lehet elég korán 
nekilátni az egészségfejlesztésnek 
és -nevelésnek.  2.»

Hatóságok: jól halad
az oltási kampány
Folyamatos az érdeklődés a koro-
navírus elleni oltás iránt, így – an-
nak ellenére, hogy az EU-s szállít-
mányok nem a megfelelő ütemben
érkeztek – Romániában jól halad az 
oltás az illetékesek szerint. Mind-
azonáltal ha nem sikerült nagy-
ságrendekkel növelni a naponta 
beoltottak számát, nehezen lesz 
elérhető 10,4 millió ember immuni-
zálása szeptemberig. 5.»

Felfelé kúszik
az üzemanyag ára
Drágulással kezdték az idei évet az 
üzemanyagok, az árak szépen-las-
san visszakúsztak a 2020 eleji, 
tehát a koronavírus-világjárvány 
begyűrűzése előtti szintre. Mint 
az üzemanyagár-monitoron is 
láthatjuk, ma ritka az olyan töltőál-
lomás Romániában, ahol a benzin 
és a gázolaj ára ne haladná meg 
az 5 lejes pszichológiai küszöböt, 
ahol valamivel alacsonyabb is az 
árszint, alig néhány banival marad 
el az 5 lejtől. 7.»

„Éheznek” a nézők
a moziélményre
A helyi vonatkozású, helyi színé-
szek szereplésével készült fi lmekre 
nyitottak leginkább a sepsiszent-
györgyi Művész mozi látogatói, 
emellett egyértelműen érezhető, 
hogy a nézők ki vannak éhezve a 
moziélményre – mondta lapunk-
nak Lázár-Prezs mer Endre prog-
ramfelelős. A fi lmszínház magyar 
fi lm napokat tart, a sorozat január 
28-ig várja a közönséget. 8.»

 » „Nem sírni 
kell, hanem ki-
használni minden 
lehetőséget, a 
rövidített mun-
kaidőtől kezdve 
a forgalomkiesés 
alapján nyújtott 
támogatásig” – 
tanácsolják.
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Megnyílt a székelyvarsági
ülőliftes sípálya  3.»

A határlezárások, korlátozások
ellenére működik a nemzetközi
önkéntesprogram  4.»
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