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MEGSÍNYLETTE AZ IDEGENFORGALOM AZ ELMÚLT BŐ TÍZ HÓNAPOT

Próbálják túlélni a járványt 
a turizmusból élők

A járvány miatt térdre kényszerült turizmusban is „körömszakadtáig” kell tarta-
ni a jó alkalmazottat – vallják egybehangzóan az ágazatban érdekeltek, legyen 
szó vállalkozókról, az alkalmazottak képviselőiről vagy az idegenforgalom-
ból élő települések vezetőiről. Egyelőre a legtöbben tartják is magukat ehhez, 
kihasználják a bukaresti kormány által biztosított támogatásokat, és abban 
reménykednek, hogy mielőbb újraindulhat a turizmus. A Krónikának nyilatko-
zó idegenforgalmi szakértő szerint a koronavírus elleni oltást igazoló okmány 
hozzájárul majd ahhoz, hogy könnyebben utazhassunk külföldön.

Túlélésre játszanak. A vendéglátásban tevékenykedő vállalkozások megtartanák alkalmazottaikat, sokan kihasználják az állami támogatást

Maroshévíz mint
magyar végvár
Bodor Attila személyében magyar 
alpolgármestere van a Hargita 
megyei Maroshévíznek. Rég 
nem volt ilyen, hiszen a román 
többség ritkán ad teret annak, 
hogy magyarok is meghatározó 
szerepet kaphassanak a város 
vezetésében. Bodor fontos célki-
tűzése, hogy az Kemény János-lí-
ceum bentlakása végre tető alá 
kerüljön.  2.»

Elkészült a szász
műemlékegyüttes
Elkészültek az egyik legjelen-
tősebb erdélyi szász műemlék, 
a szászkézdi erődtemplom ha-
rangtornyának felújítási munká-
latai. Az UNESCO-világörökség 
listáján is szereplő épületegyüt-
test újabb projekttel helyeznék 
előtérbe.  3.»

Hiányosságok
a kórházakban
A tavaly novemberi, Karácsonkőn 
bekövetkezett kórházi tűz nyo-
mán elrendelt vizsgálatokból 
kiderül: a pénteki halálos tűzvész 
helyszínén, a bukaresti Matei 
Balş-kórházban is számos rendel-
lenességet tapasztaltak. Eközben 
Florin Cîţu miniszterelnök arról 
kért információkat, mennyit való-
sítottak meg a novemberi tűzvész 
nyomán kidolgozott biztonsági 
ajánlásokból. 5.»

Ortodox keresztelés:
újabb csecsemőhalál
Bűnvádi eljárás indult a keresz-
telés közben megfulladt suce-
avai csecsemő ügyében. Miután 
a pópa az ortodox egyházi ritu-
álénak megfelelően egész testét 
belenyomta a medence vízébe, 
a baba túl sok vizet nyelt, víz 
került a tüdejébe. Az újjáélesz-
tés után súlyos állapotban kór-
házba szállították a csecsemőt, 
de hétfő reggelre életét vesztette. 

12.»

 » Akárcsak 
más ágazatok-
ban, a koronaví-
rus-járvány által 
leginkább sújtott 
turizmusban sem 
jellemző egyelő-
re a nagyszámú 
elbocsátás. 
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A jövőben is velünk maradnak
a pandémia szülte szokásaink  8.»

Lelkiséget is éppúgy kellene
tanítani, mint matematikát  9.»

 6., 7.
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