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KELEMEN FERENC EGYKORI MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓS 1990 MÁRCIUSÁRÓL

Felszínesen gyógyultak be
a fekete március okozta sebek

Ha nincs a Marosvásárhelyi Rádiónak a Székelyföld lakosságát higgadtság-
ra, megfontoltságra és nyugalomra intő meggyőző „műsorszáma”, az 1990-
es fekete márciusi események könnyűszerrel polgárháborúba torkolltak 
volna – vallja a magyar szerkesztőség egykori munkatársa, Kelemen Ferenc. 
Mint kifejtette, az akkori legforróbb pillanatokban a rádiósok testi épsé-
güket kockáztatva dolgoztak, a szerencse és egyik román kollégájuk gerin-
cessége, leleményessége mentette meg őket a tömeges lincseléstől. Arról is 
beszélt, három évtized elteltével csak felszínesen gyógyultak be az akkori 
véres események okozta sebek. Interjúnk a marosvásárhelyi március 30. 
évfordulója apropóján indított cikksorozatunk első része. 17.»

Fekete emlékkép. Harminc éve, 1990. március 19. és 21. között történtek Marosvásárhelyen az etnikai zavargások a magyarok és románok között 

A felelőtlen ség is
terjeszti a vírust
Sokan próbálják megtéveszteni a 
hatóságokat, és kibújni a vesz-
tegzár vagy az otthoni elkülönítő 
kötelezettsége alól a koronavírus 
terjedése közepette. A hatóságok 
arra fi gyelmeztetnek, börtönbünte-
téssel sújtható a ragályos betegsé-
gek leküzdésének akadályozása. 
Közben Európa számos országában 
szükségállapottal, bezárásokkal 
védekeznek a járvány ellen.

Ismert Antal
és Bokor kihívója
Az Erdélyi Magyar Szövetség 
(EMSZ) színeiben Tatár Imola 
mérkőzik meg Sepsiszentgyörgy 
polgármesteri tisztségéért, míg 
Balázs Attila Kézdivásárhelyen 
száll versenybe az elöljárói 
székért az idei helyhatósági 
választásokon. Antal Árpád 
sepsiszentgyörgyi polgármester 
28 éves kihívója, Tatár Imola úgy 
érzi, újjal, merésszel kell előruk-
kolni.  2.»

Lassult Erdélyben
a népességfogyás
Erdélyben 1,6, míg a Székelyföldön 
2,4 százalékkal növekedett 2019-
ben a születések száma az előző 
év hasonló adataihoz viszonyítva 
– derül ki az Erdélystat csütör-
tökön közzétett népmozgalmi 
jelentéséből. A születések számá-
nak növekedése és a halálozások 
jelentős csökkenése együttesen azt 
eredményezte, hogy Székelyföldön 
érezhetően lassult a népességfo-
gyás üteme.  2.»

Lépéskényszerben:
már itt a válság
Gyors és szakszerű fellépésre van 
szükség mind az Európai Unió, 
mind a tagállamok részéről a 
koronavírus negatív hatásainak 
mérséklésére Winkler Gyula sze-
rint. Az EP-képviselő úgy látja, a 
gazdasági válság már begyűrűzött, 
hiszen a turizmus és a szállítás, de 
más ágazatok is hatalmas veszte-
ségeket könyvelhetnek el, a meg-
rendelések csökkennek.  15.»

 » Egyik ro-
mán kollégájuk 
gerincessége, 
leleményessége 
mentette meg a 
vásárhelyi rádió-
sokat a tömeges 
lincseléstől.
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Visszaadott megbízatás, az utolsó
pillanatban léptették le Cîţut  6.»

Könczei Csongor: táncolni
kell tanítani, a szerepeltetés
másodlagos  16.»
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