
RENDSZERVÁLTÁSSAL EGYIDŐSEK A KOMMUNIZMUSRÓL, A MAI ROMÁNIÁRÓL

„Nagy veszélyek közepette 
jöttem a világra”

„Mindenki arról beszélt, hogy egy új világba születtem” – idézte fel a Króni-
kának Kovács Emőke muzeológus, színháztörténész, aki éppen 1989. de-
cember 25-én, a Ceaușescu házaspár kivégzésének napján született. A ro-
mániai forradalom 30. évfordulója alkalmából 30 éveseket faggattunk arról, 
milyen úton-módon szereztek tudomást a születésük előtti sötét világról, és 
milyennek látják a velük együtt „újjászületett”, mai Romániát. Apjok Nor-
bert, az RMDSZ legfi atalabb parlamenti képviselője lehetőségként tekint 
arra, hogy egyidős a rendszerváltással. 3.»

Harmincéves kortársak. Az idő által megszépített családi történetek furcsa ellentmondásokat teremthetnek a kommunizmus felidézése során

Megégett egy beteg
a műtőasztalon
Átfogó hatósági vizsgálat indult 
Bukarestben egy súlyos kórházi 
incidens kapcsán, amelynek 
során műtét közben égési sérülé-
seket szenvedett egy páciens. Az 
egészségügyi miniszter szerint az 
egy héttel ezelőtt történt ügyet az 
érintett intézmény megpróbálta 
eltussolni.  5.»

Mulasztás okozhatta
a váradi palotatüzet
Emberi mulasztás miatt keletkez-
hetett tűz tavaly augusztusban 
a Nagyvárad főterén található 
görögkatolikus püspöki palotában. 
Az ügyészség két villanyszerelő 
ellen indított bűnvádi eljárást. 
Közben az új tetőzet már elkészült, 
és májusra a homlokzatokat is 
újratatarozhatják. A belső terek 
helyreállítása már hosszabb időt 
vesz igénybe.  2.»

Zenei sztárparádé
az új évben
Nem hiányolhatja 2020-ban 
sem a közönség a nagylélegzetű 
koncerteket az országban, hiszen 
világsztárok is fellépnek Bukarest-
ben és Kolozsváron. Lara Fabian, 
Céline Dion, James Arthur, David 
Garrett világhírű előadóművészek 
okoznak örömöt és feledhetetlen 
pillanatokat romániai rajongóink-
nak a január és október közötti 
időszakban. 12.»

Halep nélkül adogat
Románia Kolozsváron
Simona Halep nélkül fogadja 
Románia Fed-kupa-csapata 
Oroszországot – február 7–8-án 
Kolozsváron –, mivel a koráb-
bi világelső, kétszeres Grand 
Slam-győztes teniszező bejelentet-
te, hogy a válogatott helyett a jövő 
évi tokiói olimpiára összpontosít 
inkább. „Ahhoz, hogy az olimpián 
szerepeljek, épnek kell lennem” 
– magyarázta a hazai teniszszövet-
ség hétvégi gáláján. 11.»

 » Látható, 
hogy amíg a 
rendszervál-
tással egyidős 
emberek már 
megtalálták az 
útjukat, feladatot 
vállaltak a társa-
dalomban, addig 
az ország még 
mindig keresi az 
útját.  
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Új székhelyet kaphat
a kolozsvári zeneakadémia  2.»

Kelemen Hunor elnök az RMDSZ
elmúlt harminc évéről  4.»

Egyedi szilveszteri szórakozást
ígérnek a színházak  12.»
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