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TILTAKOZNAK A KORLÁTOZÁSOK ELLEN AZ ÉTTERMEK TULAJDONOSAI 

Megrostálja a válság
a vendéglátóhelyeket

Ez az utolsó óra, az utolsó remény – ezt érzik a romániai vendéglátók és 
szállásadók, akik ma tiltakozó megmozduláson adnak hangot elégedetlen-
ségüknek. Az ágazat Krónikának nyilatkozó képviselői szerint Kolozsváron 
sok más városhoz mérten is rosszabb a helyzet, hiszen hónapok óta csak a 
teraszokon szolgálhatnak ki, a mindössze pár napos múlt heti nyitás pedig 
sokaknak nemhogy segített volna, de még inkább ártott. Számos étteremtu-
lajdonosnak anyagi veszteséget okozott a hatóságok következetlensége, hi-
szen feltöltötték a készletet, visszahívták kényszerszabadságról az alkalma-
zottaikat, és úgy vélik, az illetékesek politikai döntést hoztak, hogy Mircea 
Abrudean eddigi prefektus „győztesként” távozhasson Bukarestbe. 7.»

Fagyos hangulat. Tiltakozni készülnek a vendéglóhelyek üzemeltetői az ágazatukat sújtó válság miatt, Kolozsváron mindenki elégedetlen

„Félintelligens”
fanyomkövetők
Elméletileg nagyon hasznos 
lehetne a faanyag útjának nyomon 
követését biztosító rendszer, 
valamint az erdőfelügyelő, ám a 
tapasztalatok szerint soha nem 
volt akarat, hogy ezek – a lehető-
ségeket kihasználva – teljes ka-
pacitással és átláthatóan működ-
jenek – szögezte le a Krónikának 
Hans Hedrich aktivista, a segesvári 
Neuer Weg környezetvédelmi egye-
sület elnöke.  2.»

Rosszul lett
a katolikus érsek
Hirtelen rosszullét miatt a csíksze-
redai kórházba szállították tegnap 
Kovács Gergely gyulafehérvári 
római katolikus érseket. A tavaly 
súlyos koronavírus-fertőzésen 
átesett főpásztor egy kászon altízi 
temetésen lett rosszul, nem tudni, 
mi okozta a gyengélkedést, állapo-
ta stabil.  3.»

Már három
vakcinával oltanak
Háromra nőtt a koronavírus ellen 
alkalmazott vakcinák száma, mi-
után tegnaptól az AstraZeneca és 
az Oxfordi Egyetem által közösen 
kifejlesztett oltóanyagot is alkal-
mazzák. A kormány illetékesei 
eközben igyekeznek mindenkit 
megnyugtatni: nem tervezik a ko-
ronavírus elleni oltások kötelező-
vé tételét. 5.»

Művészek
járvány idején
Egyes képzőművészeket nemhogy 
elkedvetlenítette volna, de még 
inkább alkotásra ösztönzi az egy 
éve tartó járványhelyzet okoz-
ta korlátozott életmód, mások 
számára pedig bénítóan hat. Két 
erdélyi és egy magyarországi 
művészt kérdeztünk, akik elmond-
ták, valamennyiüknek hiányzik 
a közönség visszajelzése. Arról 
is beszéltek, hisznek a művészet 
tanító, gyógyító erejében, és ami-
ként egy koncert, úgy a képek sem 
élvezhetőek a képernyőn úgy, mint 
a valóságban.  8.»

 » „Hogy miért 
te is? Mert ele-
ged van abból, 
hogy betartod 
a játékszabá-
lyokat, ők meg 
nem” – áll a 
tiltakozó meg-
mozduláson való 
részvételre buz-
dító felhívásban. 
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Soós Zoltán: fel kellett számolni
a városházi rablógazdálkodást  4.»

Nagy-Britanniát felébresztette
a pandémia valósága  9.»
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