
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2021. AUGUSZTUS 31., KEDD
XXIII. ÉVFOLYAM, 167. SZÁM 
12 OLDAL
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

AZ ALAPANYAGOK DRÁGULÁSA MIATT ELKERÜLHETETLEN AZ ÁREMELÉS

A minőséget és az árakat is
emelik a vendéglőkben

Új szelek fújdogálnak a romániai vendéglátóiparban: miután a korona-
vírus-világjárvány begyűrűzése után teret hódított a házhoz szállítás, az 
étterem-tulajdonosok nagy része ezentúl sem akar erről a bevált receptről 
lemondani. Az étlap módosítása is szerepel a tervekben, az infl áció miatt 
pedig azok is drágítani készülnek, akik eddig nem tették meg ezt. A Króni-
kának nyilatkozó szakemberek szerint is tetten érhető a változás a vendég-
látásban, ugyanakkor ők is elkerülhetetlennek tartják az áremelést.

Nincs más út. A Gault&Millau felmérése szerint a romániai éttermek 62 százaléka tervezi az étlap módosítását, 33 százalék pedig drágításra készül

Támogatják a szülők
a jelenléti oktatást
A szülők többsége támogatja, 
hogy jelenléti oktatással rajtol-
jon a tanév egy felmérés szerint, 
amely ugyanakkor arra is rávilá-
gít, hogy a koronavírus ellen be 
nem oltott felnőttek többsége 
gyerekének sem adatná be a 
vakcinát.  3.»

Diszkriminációs
bírság Băsescunak
Az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács ötezer lejes bírságot 
szabott ki Traian Băsescura, 
amiért a volt államfő a gyer-
gyóditrói pékségben kialakult 
tavalyi munkakonfl iktus kapcsán 
kijelentette: „a magyarok úgy 
általában nagyon komplexusos 
emberek, komplexusaik miatt pe-
dig képtelenek másokat elviselni 
maguk mellett”.  2.»

Külföldi utazás
új szabályokkal
Jobban kell tájékozódniuk a 
külföldre készülő romániai tu-
ristáknak szeptembertől, tegnap 
ugyanis két, mifelénk népszerű 
célország is szigorításokat jelen-
tett be. A romániai turisták által 
idén nyáron valósággal megro-
hamozott Bulgária szeptember 
elsejétől, azaz holnaptól szigorít, 
s új szabályokkal kell szembesül-
niük keddtől a Spanyolországba 
készülőknek is.  7.»  

Jöhet az utalvány
és a vakcinalottó
Miközben a bukaresti kormány 
tegnap az oltakozási kedvet 
fokozandó rendeletet fogadott 
el arról, hogy az oltást felvevők 
élelmiszer-utalványokat kapnak, 
illetve vakcinalottón vehet-
nek részt, a miniszterelnökség 
ellenőrző testülete hamis oltási 
igazolásokat áruló bűnözők után 
kutat. Az elkövetők száz eurót 
kérnek egy, a valódihoz nagyon 
hasonló igazolásért. 5.»

 » „Az erdélyi 
éttermek erőssé-
ge a minőség sta-
bilizálódása egy 
nem túl magas, 
de elfogadható 
szinten” – érté-
kelt a gasztronó-
miai szakíró. 
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Lelki életet segítő és feldobó
beruházások Barátoson  2.»

Kilőtték a Románandrásfalva
határában emberre támadó medvét

4.»

Számítógépek hűtési rendszerét
forradalmasítaná Kovács Róbert
Jenő kolozsvári diák, feltaláló  12.»
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