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SEGÍT A JÓ HÍRNÉV, DE VESZÉLYBE KERÜLHET A HAGYOMÁNYŐRZÉS

Nem fogott ki az erdélyi
kézműveseken a járvány

Nem panaszkodnak a Krónika által megkérdezett kézművesek, népi meste-
rek, akiket arról faggatunk, mennyire viselte meg őket, hogy a legtöbb vásár 
elmaradt, illetve hogyan alkalmazkodtak a változó, digitalizálódó világhoz. 
Nem esett vissza a forgalmuk, sőt több terméket adtak el azok, akik már a 
járvány előtt is foglalkoztak online értékesítéssel, vagy jó hírnévvel büsz-
kélkednek. Másfelől megint veszélybe került olyan hagyományok, szokások 
fennmaradása, amelyeket sokéves munkával újra felélesztettek. A foglal-
kozások elmaradását a gyerekek kézügyessége is megsínyli. Eközben Er-
dély-szerte a helyi termelői vásárok megnyitását követelik a gazdálkodók, 
kézművesek és vásárlók. 4.»

A jó hírnevű kézművesek vásárok nélkül is megélnek, ám Erdély-szerte nagy igény mutatkozik a hasonló jellegű rendezvények engedélyezésére

Gyűlöletbeszéd:
az EB beavatkozhat
Az RMDSZ szerint szemléletváltás 
érhető tetten az Európai Bizott-
ságnak (EB) a gyűlöletbeszéddel 
kapcsolatos álláspontján, és e 
téren Romániával szemben is 
keményebben léphet fel. Vincze 
Loránt EP-képviselő úgy véli, a 
változás az úzvölgyi incidensek 
kapcsán tett tájékoztatásnak 
köszönhető.  3.»

„A nyomorúságnak
mindig arca van”
„Egy héttel ezelőtt még én is úgy 
érzékeltem, a barikád két olda-
lán állunk: a civilek és az állam. 
Most már úgy látom a barikád 
másik oldalán a nyomorúság áll, 
a feladatunk ezt felszámolni” – 
vallja Makkai Péter református 
lelkész, akit nemrég neveztek ki 
munkaügyi államtitkárnak. Azt 
mondja, a civil szférát is be akarja 
vonni a szociális gondok rendezé-
sébe.   7.»

Elhunyt Ceaușescu
szökevény kémfőnöke
Kilencvenkét éves korában, a 
koronavírus-fertőzés okozta 
szövődményekben elhunyt Ion 
Mihai Pacepa, a Ceaușescu-rend-
szer külügyi hírszerzésének 
egykori helyettes vezetője. Az 
egykori magas rangú hírszer-
zőtiszt az Egyesült Államokban 
hunyt el, ahova még 1978-ban 
disszidált. 5.»

Történetmesélő erejű
sajtófotók kerestetnek
A napjainkban rendelkezésre 
álló digitális technika segítséget 
nyújthat a fotósnak, ugyanakkor 
észrevehetően lerombolta a mes-
terség tekintélyét – mondta el a 
Krónikának Jakab Tibor fotómű-
vész, a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem oktatója annak kapcsán, 
hogy az intézmény sajtófotó-pá-
lyázatot hirdetett középiskolások 
számára.  9.»

 » Kolozsi Ildi 
nemezkészítő 
szerint – való-
színűleg amiatt, 
hogy sokat vol-
tunk otthonunk-
ba zárva – az 
elmúlt hónapok 
legnépszerűbb 
terméke a neme-
zelt házi papucs 
volt.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Nem teszik kötelezővé
a COVID-19 elleni védőoltást  2.»

Temesvár kormányzati segítséget
kért a migránshelyzet kezelésére

2.»

Tüntet és mentőövet vár
a fuldokló vendéglátóipar  6.»
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