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ÖSSZECSAPÁSOKBA TORKOLLTAK A KORLÁTOZÁSOK ELLENI MEGMOZDULÁSOK

Erőszak és magyarellenesség
az utcai tüntetéseken

A csendőrökkel való összecsapásokig fajultak a koronavírus-járvány miatt 
vasárnap tovább szigorított korlátozások elleni tüntetések az ország több 
városában hétfőn éjjel. Bukarestben közel kétszáz tüntetőt állítottak elő 
kihallgatásra. A tüntetésekre rátelepedett a szélsőséges AUR párt, amely 
újabb megmozdulásokat hirdetett. Volt olyan helyszín is, ahol magyarelle-
nes rigmusok is elhangzottak. Pászkán Zsolt elemző szerint a Florin Cîţu ve-
zette kormány nagymértékben okolható azért, hogy az emberek egyre elége-
detlenebbek. A tiltakozás és a szabályok megszegése viszont nem megoldás 
a lapunk által megkérdezett szakértők szerint. A minél nagyobb átoltottság 
elérése a cél.

Lángoló indulatok. Bukarestben súlyos utcai összecsapásokba torkolltak a tüntetések, országszerte utcára vonultak a korlátozások ellen tiltakozók

Kevesek ereje
Szilágysomlyón
Szilágysomlyón egyre csökken a 
magyarság, de próbálnak erősek, 
összetartóak és aktívak lenni. A 
RMDSZ helyi szervezete igyekszik 
a járványhelyzetben is mindenben 
segíteni a közösséget, különös 
fi gyelmet szentelve a kulturális 
programoknak, megemlékezések-
nek. Idén városünnepre készül-
nek, hiszen 770 éves az első írásos 
emlék Szilágysomlyóról.  4.»

Szellőztetéssel a 
radonsugárzás ellen
A lakás és főleg annak alagsorának 
rendszeres szellőztetésével szaba-
dulhatunk meg az olykor megen-
gedett határérték fölé emelkedő ra-
donszinttől. Radioaktivitása miatt 
a színtelen és szagtalan nemesgáz 
rendkívül káros lehet az egészség-
re. Három éve Romániában is egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
mérésekre, illetve a lakosságtájé-
koztatási kampányokra.  7.»

Felkarolja a Helikon
az ifj ú tehetségeket
Az ifj ú tehetségek felkarolása, 
baráti szóval való biztatása a Heli-
konra korábban is jellemző volt, és 
továbbra is jellemző lesz – mondta 
el a Krónikának Karácsonyi Zsolt, 
az irodalmi folyóirat főszerkesztő-
je annak kapcsán, hogy a Heli-
kon erdélyi fi ataloknak hirdetett 
pályázatot Amit nem lát a webka-
mera címmel, amelyre április 20-ig 
lehet jelentkezni. A kezdeménye-
zés célja szakmai tanácsadást és 
megjelenést biztosítani a fi atalok-
nak.   9.»

A Hója védettségét
szorgalmazzák
Fokozott védettséget kér a kolozs-
vári Hója-erdőnek a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség és a 
Szabadság, Egység és Szoli-
daritás Pártja alkotta koalíció 
(USR–PLUS), miután az elmúlt 
időszakban egy ingatlanprojekt 
miatt veszélybe került a kincses 
város lakosai körében népszerű 
zöldövezet.  4.»

 » „A járvány-
helyzetet jobban 
kellene mene-
dzselni, de az 
elmúlt egy évben 
nem hozott ilyen 
jellegű döntése-
ket az egészség-
ügyi minisztéri-
um, hogy ezek 
jogi, szakmai 
kereteit biztosít-
sa” – szögezte 
le Lorenzovici 
László. 
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Önálló Sapientia-kar létesül
Sepsiszentgyörgyön  3.»

Oltás és tesztelés
a gyógyszertárakban is  3.»

Jövedelemforrás is lehet
a kaktuszgyűjtő szenvedély  7.»
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