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EMLÉKMŰVEL TISZTELEGTEK A VÁROSVÉDŐ MAGYAROK ÉS CIGÁNYOK ELŐTT

Marosszentgyörgyi intő jel
és örökös remény a békére

A harmincegy évvel ezelőtt megélt fekete március és annak marosszent-
györgyi áldozatai előtt tisztelegtek emlékműavatással szombaton a Maros-
vásárhely melletti nagyközségben. Sófalvi Szabolcs polgármester szerint 
azért állították az emlékművet, hogy a véres etnikumközi konfl iktus soha 
ne ismétlődhessen meg, és a különböző népek békében, egyetértésben
élhessenek együtt. Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja 
úgy fogalmazott, az emlékmű – amelynek szimbolikájában a magyar és 
a cigány közösség is magára ismer – legyen erkölcsi elégtétel az áldozatot 
hozóknak, legyen örök mementó, jelezze, hogy a történteket nem feledtük, 
és nem feledjük. 3.»

Hőstisztelet. Az emlékmű egyik üzenete: közös a sorsunk, közös az életünk, egymás hitét és identitását tisztelve lehet közös a jövőnk is

Szigorodtak
a korlátozások
Tegnaptól lépett hatályba a koro-
navírus-járvány visszaszorítását 
célzó újabb megszorítás, amely 
értelmében a települések fertőzési 
rátájától függően korábban zárnak 
a boltok, és előre hozzák a kijárási 
korlátozás kezdetét. Florin Cîţu 
miniszterelnök ugyanakkor azzal 
biztat: ha elegendő számú ember 
beoltatja magát, ősztől elbúcsúz-
hatunk a maszkoktól.  5.»

Nagyobb védettség
a kóron átesetteknek
A koronavírussal előzőleg fertő-
zött személyek védőoltásra adott 
immunválasza napokon belül 
mérhető, míg a fertőzésen át nem 
esetteknél az immunválasz foko-
zatos, az antitestszint a második 
dózis után ugrik meg – igazolta egy 
friss tanulmány. A részletekről Fejér 
Szilárd kutató számolt be.  2.»

A zászlóbírság
fele gyűlt össze
Öt nap alatt mindössze a fele gyűlt 
össze a bírság összegének, amelyet 
Gálfi  Árpád székelyudvarhelyi 
polgármesterre szabott ki Hargita 
megye prefektusi hivatala, amiért 
március 15-re magyar zászlókkal 
díszítették fel a várost – derült ki 
a közösségi adományok pénteki 
megszámlálásakor. 7.»

Magyar–román: egy
maradt versenyben
Románia U21-es labdarúgó-válo-
gatottja 2-1-re legyőzte szombaton 
Magyarország emberhátrányban 
futballozó gárdáját a korosztályos 
Európa-bajnokság csoportkörének 
második fordulójában. Adrian 
Mutu legénysége ezáltal életben 
tartotta továbbjutási esélyeit az A 
kvartettben, a kontinensviadal társ-
házigazdájaként szereplő piros-fe-
hér-zöld együttes viszont a hollan-
dok elleni zárómeccs eredményétől 
függetlenül már nem kvalifi kálhat a 
kieséses szakaszba. 11.»

 » „A magyar-
országi és a 
határon túli 
magyarság ösz-
szetartozásának 
ki kell terjednie 
a magyar ajkú 
cigányokra is” – 
üzente levelében 
Langerné Victor 
Katalin helyettes 
államtitkár.
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Medveszámlálásra készülnek,
állományritkítás is jöhet  4.»

Szerződést várnak oltás előtt
a háziorvosok  7.»

Nyár végére várható a szalontai
Arany-palota átadása  9.»
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