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SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ ESEMÉNYEKET VÁRNAK AZ ÚJ ÉVTŐL A MŰVÉSZEK 

A kultúra berkeiben 
sem jó a látszattevékenység

Az új évben értékelni kellene az együtt, egy helyen töltött időt: ne fecséreljük 
azt látszattevékenységre kulturális berkekben sem. A tavalyi év tapasztala-
taiból a jó gyakorlatokat meg kell őrizni, a rosszakat elfeledni – többek közt 
ezeket a válaszokat kapta a Krónika az erdélyi kulturális élet különböző terüle-
tein tevékenykedőktől. Felemás esztendő volt a tavalyi kultúra szempontjából: 
a színházak, mozik, más intézmények is megsínylették, hogy a közönséggel 
való kapcsolattartás nagyrészt online térbe szorult. Kulturálisközpont-vezetőt, 
költőket, lapszerkesztőket, írószervezet-vezetőt, színészt, rendezőt kérdeztünk 
arról: mit várnak a 2021-es évtől.  

Egyelőre sok helyen hiányzik a színháztermekből a közönség, a művészek várják az „igazi”, nézők előtt tartott előadásokat  

Öt prefektust 
jelöl az RMDSZ
Eltérően alakult a 2020-as rend-
kívüli nyári turisztikai idény 
Erdély különböző régióiban, 
összességében véve viszont 
elmondható, hogy felére esett 
vissza a turistaforgalom. Brassó 
és Bihar megye a járvány elle-
nére is népszerű volt az utazni 
vágyók körében.  3.»

A második félévtől 
nyithatnak az iskolák
Február 8-án megnyílhatnak az 
iskolák, ha addig kitart a koro-
navírusos esetszámok csökkenő 
tendenciája – jelentette ki Florin 
Cîţu miniszterelnök a tegnapi 
kormányülés végén. Sorin Cîmpe-
anu oktatási miniszter ismét úgy 
fogalmazott, az sem kizárt, hogy 
még azelőtt megnyithatják kapui-
kat egyes tanintézetek azokon a 
településeken, ahol alacsony a 
fertőzöttségi ráta. 4.»

Jöhet az új vakcina
az EU-ban
Kettőre nőtt az Európai Unióban 
az új koronavírus ellen alkal-
mazható oltások száma, miután 
az Európai Gyógyszerügynökség 
tegnap forgalmazásra javasolta az 
amerikai Moderna által gyártott 
vakcinát. Eközben tegnap megér-
kezett Romániába a Pfi zer–BioNT-
ech oltásának második, 150 000 
darabos szállítmánya.  5.»

Téli akciók: nem árt
az óvatosság
Óvatosságra inti a vásárlókat 
a téli árcsökkentések idején 
az Országos Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (ANPC) igazgatója, Paul 
Anghel, aki szerint a vevők bát-
ran kérjenek további informáci-
ókat az üzletekben, ha kérdések 
merülnek fel. Emlékeztetett: 
az előző években a fogyasztó-
védelem munkatársai számos 
problémát tapasztaltak a téli 
árcsökkentések idején.  6.»

 » A tavalyi év 
tapasztalataiból 
a jó gyakorla-
tokat meg kell 
őrizni, a rossza-
kat elfeledni.
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Sztrádaépítés: borúlátó
előrejelzések  4.»

Felére csökkent az idegenforgalom
Erdély régióiban tavaly nyáron  7.»
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Választási megfigyelőként
Közép-Afrikában 1–2.




