
BENKŐ LEVENTE TÖRTÉNÉSZ A FORRADALOM ERDÉLYI VONATKOZÁSAIRÓL

Eszükkel, szívükkel is láttak 
az erdélyi srácok 1956-ban

Az erdélyi fi ataloknak az 1956-os forradalommal való szolidaritása az akkori 
körülmények között az egyenes gerincű kiállás máig tanulságos példája – 
mondta el a Krónikának Benkő Levente történész, lapunk volt munkatársa a 
szabadságharc 65. évfordulója apropóján. Mint fogalmazott, azért sem sza-
bad elfeledkeznünk a forradalomról és hőseiről, mert Közép-Kelet-Európában 
akkor felsejlett egy halvány reménysugár: az embertelenségben vannak, akik 
emberek tudnak maradni.   4.»

Az ötvenhatosok az elnyomó fegyverekkel és hatalmasságokkal szegültek szembe, és a velük együtt érző erdélyi srácok is ezt tették 

Kényszervakáció,
kötelező maszk
Az iskolákban kéthetes rendkívüli 
vakációt rendelnek el hétfőtől, 
emellett országosan mindenhol 
védettségi igazolványhoz kötnek 
bizonyos tevékenységeket, és 
kötelezővé válik a maszkviselés 
– többek között ilyen korláto-
zások következnek hétfőtől a 
koronavírus-járvány megfékezése 
érdekében Klaus Iohannis államfő 
szerint.  5.»

„A gazdaság, köszöni 
szépen, jól van”
A román gazdaság, köszöni szé-
pen, jól van – jelentette ki Fatér 
Gyula, az OTP Bank Románia 
vezérigazgatója csütörtöki online 
sajtótájékoztatóján. A Krónika 
kérdésére leszögezte, az idei év 
gazdasági oldalról sikeres lesz, 
7 százalék körüli növekedést 
várnak, jövőre viszont már 4 szá-
zalék alatt marad a gyarapodás 
üteme. A bankigazgató ugyanak-
kor úgy értékelt, nehéz, de sikeres 
időszakon van túl az OTP Bank 
Románia is.  15.»

Fűtés nélkül 
maradhat Temesvár
Keresik a megoldást Temesvá-
ron, hogy a város lakói, iskolái, 
kórházai ne maradjanak hétfőtől 
fűtés és meleg víz nélkül, miután 
az E.On bejelentette, október 25-e 
után nem szolgáltat földgázt a Col-
term távhőszolgáltatónak.  6.»

» A lényeg 
mindig ugyanaz: 
megmaradni 
egyenes gerincű 
embernek.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

FO
TÓ

: 
HÁ

ZY
 Z

SO
LT

/ 
FO

RT
EP

AN
/A

RC
HÍ

V

Megkétszerezte a temetések
számát a negyedik hullám  2.»

Nicolae Ciucă a kijelölt kormányfő,
kisebbségi PNL–RMDSZ-kormány
jöhet  5.»
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