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Húszéves a Krónika!

Tisztelt Olvasó, húszéves lett a Krónika, napra pontosan két évtizeddel ezelőtt látott 
napvilágot először az erdélyi magyar közéleti napilap, amelynek mai száma születés-
napi különszám, mégpedig a 21. évfolyam 5244. lapszáma. Felkértük lapunk egykori 
főszerkesztőit, osszák meg velünk és Önökkel a Krónikával kapcsolatos élményeiket, 
ünnepi gondolataikat ennek a jeles évfordulónak az alkalmával. Szerkesztőségünk 
abban bízik a 20. születésnapon, hogy a Krónika továbbra is megmarad az Olvasó 
számára igazodási pontként, ahogy azt Könczey Elemér kollégánk megrajzolta.

Maratoni
meghallgatások
Maratoni meghallgatások zajlottak 
tegnap a parlamenti szakbizott-
ságokban, amelyeken számos 
keresztkérdéssel próbálták meg 
sarokba szorítani a miniszterjelöl-
teket. A jelöltek többségét ugyan-
akkor támogatták a szaktestüle-
tek, a pénzügyi tárca élére jelölt 
Florin Cîţut azonban elutasították. 
A jelölt szerint politikai szavazás 
zajlott a bizottságban.  5.»

„Bizonyíthatnak”
az iskolaügyben
Várhatóan elölről kezdődik a bi-
zonyítási eljárás abban a perben, 
amelyet román nacionalista szer-
vezetek indítottak a marosvásárhe-
lyi II. Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Gimnázium újbóli létrehozását 
elrendelő minisztériumi rendelet 
érvénytelenítése céljával. A per 
következő tárgyalását november 
28-ra tűzték ki tegnap ítélethirde-
tés helyett. 2.»

Nem érték
a magaskultúra 
Kevés időt és pénzt fordít a romá-
niai lakosság kulturális tevékeny-
ségekre – derült ki az Európai Unió 
statisztikai hivatalának, az Euro-
statnak a legújabb felméréséből. 
Az adatok szerint a hazai lakosság 
keveset jár színházba, moziba, 
múzeumba, keveset olvas, de annál 
többet tévézik. Péter László kolozs-
vári szociológus, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem oktatója meg-
keresésünkre elmondta, mostanság 
erősen tudásellenes „véleményklí-
ma” alakult ki, amiben a magaskul-
túra nem is érték. 13.»

Spirituális feltöltődés
a tibeti Zanglában 
Különleges hőszigetelési tech-
nikával hoztak létre önkéntesek 
zanglai női szerzetesek számára 
egy szobát, amelyben télen is 
tanulhatnak, imádkozhatnak. 
Ambrus Boglárka csíkszentsimo-
ni idegenvezető a tibeti kultúra 
érdekességeiről beszélt a Króni-
kának. 16.»

 » A Krónika volt 
főszerkesztőinek 
születésnapi 
jókívánságai
a 8–10. oldalon 
olvashatóak.
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Megújulhatnak az erdélyi
vasúti pályaudvarok  3.»

Nagy-Bege Zoltán ANRE-alelnök:
riogatás a gázáremelés híre  11.»

Megosztja a katalánokat
a függetlenségi törekvés  12.»
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