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„MEGHALT 29 SZÁSZ IS” – OLVASHATÓ A ROMÁN KATONÁK NEVE ALATT

Diszkriminál a zágori
I. világháborús emlékmű

Diszkriminálja a helyi szász közösséget a zágori I. világháborús emlékmű, a Maros 
megyei község polgármesteri hivatala által állított emlékjel ugyanis csak a nagy 
háborúban elesett román katonák nevét tartalmazza. A német származású eleset-
tekről a nevük feltüntetése helyett csak annyit ír: „Meghalt 29 szász is”. Holott az 
Erzsébetvároshoz közeli települést egykor zömében szászok lakták, evangélikus 
erődtemploma és teljes épített öröksége erről árulkodik. Benkő Levente a helyi 
szász közösség arculütésének, kegyeletgyalázásnak tartja az emlékművet. A tör-
ténész a Krónikának elmondta: mindez történelemhamisítás is, hiszen az Oszt-
rák–Magyar Monarchia hadseregében harcoló, különböző nemzetiségű katonákat 
a román „nemzet egyesítéséért harcoló hősöknek” állítja be. Szerinte az úzvölgyi 
katonatemetőéhez hasonló esetről van szó, „mert valótlanságot, ha úgy tetszik, 
töredékigazságot próbál kizárólagossá és örök érvényűvé tenni”. 4.»

Kizáró emlékezet. A Maros megyei Zágor községközpontjában található emlékjelen csak a román katonák nevének jutott hely

Bukarestben is
gyárthatnak oltást
Megkezdték tegnap az AstraZe-
neca által előállított koronavírus 
elleni vakcina szétosztását az 
országban, ma pedig várhatóan 
megérkezik a Pfi zer–BioNTech-féle 
védőoltás nyolcadik szállítmánya. 
Közben a bukaresti hatóságok azt 
szeretnék, ha Romániában is gyár-
tanának az EU-ban engedélyezett 
oltóanyagból.  5.»

Feloldja a kormány a
privatizációs stopot
Szabaddá válhat az út a romániai 
állami vállalatok részvényeinek ér-
tékesítése előtt, miután a kormány 
hatálytalanította a kétéves pri-
vatizációs stopról szóló törvényt. 
Leginkább az aranytojást tojó 
tyúknak számító Hidroelectrica 
villamosenergia-termelő tőzsdére 
vitelét övezi várakozás.  6.»

A Facebook állammá
vált az államban
A nemzetállamok ráébredtek, 
hogy globális médiapiaci szerep-
lők képessé váltak beavatkozni a 
választási folyamataikba is – ál-
lapította meg a Krónikának Szűts 
Zoltán média kutató, hozzátéve: a 
jövőben a konzervatív kormányok 
által vezetett országokban a törvé-
nyi szabályozások sora indul majd 
meg. A magyarországi szakértő 
szerint kritikusaknak kell lennünk 
az online médiában elérhető infor-
mációkkal szemben.  7.»

Új munkamódszerek
a múzeumokban
Bár a múzeumok is több hónapon 
keresztül bezárták kapuikat, a 
látogatókkal nem vesztették el a 
kapcsolatot. A tudásátadás átköl-
tözött az online térbe, születtek új, 
kreatív megoldások, válaszok a 
járványhelyzet diktálta kihívásra, 
megújultak a munkamódszerek. 
Eközben felújításokra összpontosít 
a Szatmár Megyei Múzeum és a 
Csíki Székely Múzeum is.  9.»

 » Benkő Levente 
történész szerint 
a zágori eset 
annyiban azonos 
a dormánfalvi 
elöljárók által 
az Úzvölgyében 
teremtettel, hogy 
felületes és vala-
miféle önérdekű, 
szelektív doku-
mentálódásból 
eredő történe-
lemhamisítással 
állunk szemben. 
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Indul a jelenléti oktatás
az iskolák kétharmadában  2.»

Nyomozás indult a székely vértanúk
marosvásárhelyi obeliszkjének
lemázolása miatt  3.»
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