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JÚLIUSTÓL IGÉNYELHETIK A VENDÉGLÁTÓSOK, SZÁLLÁSADÓK A TÁMOGATÁST

Késve, de érkezik a kormány
által ígért „borravaló”

Másfél évvel a korlátozó intézkedések bevezetése után végre kérheti az álla-
mi támogatást a járvány miatt leginkább bajba került HoReCa ágazat, a ven-
déglátósok, szállásadók, idegenvezetők. Ez azonban korántsem jelenti azt, 
hogy idén pénzt is látnak belőle. A gazdasági tárca bejelentette: június 29-én 
megnyitják az elektronikus platformot, ahol regisztrálhatnak az érintett vál-
lalkozók, míg a pénzt jövő júniusig folyósítják. László Endre, a székelyföldi 
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) klaszter elnöke a Krónikának 
elmondta: szűkült a jogosultak köre, hiszen a vállalkozók egy részének bevált 
a 2020-as év. Debreczeni László adószakértő szerint minden vállalkozás meg-
kapja a neki járó összeget, ha megfelel a kiírási feltételeknek. A cégvezetők 
ennek ellenére arra panaszkodnak, hogy megkésett a támogatás. 4.»

Befürödtek? Sok turisztikai, vendéglátóipari vállalkozás arra panaszkodik, túl későn jut hozzá a juttatáshoz, így önállóan kell orvosolnia gondjait

Parkolási gondok
Marosvásárhelyen
Miközben Marosvásárhely két 
hatalmas magánkórháza napon-
ta betegek százait szolgálja ki, 
legalább ugyanannyi személy-
nek keseríti is meg az életét. Az 
egymás szomszédságába épült 
Nova Vita és TopMed parkoló-
hiánya a szomszédos kisutcák 
lakóinak a mindennapjaira is 
kihat.  2.»

Toronymagas árak
az építőiparban
Meredek ütemben drágultak az 
elmúlt hónapokban Romániában 
az építőipari termékek, amelyek 
ára olyannyira elrugaszkodtak, 
hogy már nem meglepő, ha csak 
24 órás stabil árajánlatot vállal-
nak a forgalmazók. Tanácsot a 
szakemberek sem tudnak adni, 
szerintük csak annak nem válto-
zik az értéke, amit már megvásá-
roltunk. 15.»

Viccé vált a beígért
reformforradalom
Szinte minden kormányzati 
tevékenység alárendelődött a 
pártokon belüli és pártok közötti 
pozíció- és forrásharcnak, s ez 
eddig a politikai vicc kategóriájá-
ba sorolta a választási kampány-
ban beharangozott reformforra-
dalmat – így összegezte a Florin 
Cîţu vezette kormány első fél évét 
a Krónikának nyilatkozó szakér-
tő.  5.»

Ősbemutató a
Filmszereda szemlén
Nyírő József műve alapján 
készült az a kisfi lm, amelynek 
ősbemutatóját a Filmszereda 
Székelyföldi Mozgókép Fesztivál 
keretében tartották Csíkszere-
dában szerdán. Az alkotás egy 
trilógia elsőként elkészült része, 
a bemutatón az alkotók beszéltek 
a Most már jöhetsz, Jézuska című 
moziról. A Filmszereda vasárna-
pig tart. 16.»

 » A vállalkozók 
egy része nem 
tud pályázni a 
támogatásra, 
hiszen keveset, 
vagy egyáltalán 
nem csökkent 
a forgalmuk, és 
akad, aki jobban 
teljesített.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Lazításokról és enyhe
gyerekpénzemelésről
döntött a kormány

Véget ért a magyar tündérmese,
erdélyiek is szurkoltak   az Eb-n
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