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AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK KELL ORVOSOLNIUK A TEMETKEZÉSI GONDOKAT

Örök nyugtalanság:
kevés és drága a sírhely

Egyre nagyobb gondot jelent a temetkezési helyek hiánya a nagyvárosok-
ban. Erdélyi viszonylatban Kolozsvár küzd a legsúlyosabb sírhelyhiánnyal: 
miközben a város temetői beteltek, és „virágzik” a sírkertekben a feketeke-
reskedelem, az új temető megnyitása csak tervezés szintjén áll. A hamvasz-
tás megoldást jelenthetne, ám a közvéleményt megosztja a kérdés. Egyházi 
vezetők és önkormányzati elöljárók szerint a temetkezési helyhiányt nem az 
egyházaknak, hanem a hatóságoknak kell orvosolniuk.  2.»

Siralmas helyzet. Számos erdélyi nagyvárosban egyre nagyobb gondot jelent a megfelelő számú temetkezési hely biztosítása

Dragnea szerint
Johannis hazaáruló
Az államfő elleni feljelentés megfo -
galmazására szólította fel a kor-
mány oldalt Liviu Dragnea PSD-el-
nök, mivel szerinte Klaus Johannis 
hazaáruló. Dragnea szerint Johan-
nis azzal követett el hazaárulást, 
hogy megkérdőjelezte az ország 
alkalmasságát az Európai Unió 
decembertől esedékes soros elnöki 
tisztségének betöltésére.  5.»

Kelemen Hunor
másodszor is újrázna
Hosszas „dilemmázás” után 
Kelemen Hunor úgy döntött, 
hogy másodjára is újrázni készül 
az RMDSZ élén az alakulat jövő 
februári tisztújító kongresszusán. 
A szövetségi elnök úgy érzi, van 
benne elegendő erő, tudás és 
tapasztalat a folytatáshoz. A poli-
tikus egyelőre nem foglal állást az 
EP-mandátumokért beindult belső 
verseny kapcsán. 3.»

„Megostromolt”
MTVA-székház
Két ellenzéki képviselőt kivezettek 
tegnap az MTVA székházából, 
miután vasárnap késő este a köz-
média épülete elé vonultak az el-
lenzék által a munkatörvénykönyv 
túlórákra vonatkozó módosításai 
ellen összehívott tüntetés résztve-
vői, majd több ellenzéki politikus 
is bement az épületbe. Tegnap 
ellenzéki képviselők egy csoportja 
a kerítésen át mászott be. 5.»

Nem listázzák
a magánszemélyeket
Módosítanák az adótörvényköny-
vet, hogy a magánszemélyek ne 
szerepeljenek többé az Országos 
Adóhatóság (ANAF) által közzétett 
„szégyenlistán”, amelyen azoknak 
a neve, cége található, akiknek 
tartozásaik vannak az államkassza 
felé. A módosító törvénytervezetet 
már megszavazta a szenátus, döntő 
házként a képviselőháznak kell 
rábólintania. 7.»

 » Az idős em-
berek számára 
nagyon komoly 
stresszfaktor az 
elmúlás kérdése.
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Érthetetlen: sok
a funkcionális analfabéta  4.»

Bő 5 milliárd lejt hagytak itt
a külföldiek  6.»

A szovjet tankerőszaktól
az uniós bankerőszakig
– Interjú Kozma Zsolttal  9.»
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