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ÚZVÖLGYE: HAZUGSÁGNAK TARTJÁK A MAGYAROK CARMEN DAN ÁLLÍTÁSAIT

A román belügyminiszter
esete a sánta kutyával

Hazugsággal és félretájékoztatással vádolják magyar politikusok, önkormány-
zati vezetők Carmen Dan belügyminiszternek a múlt heti úzvölgyi temetőinci-
dens kapcsán tett kijelentéseit, miszerint magyar futballultrák is részt vettek 
a botrányos megemlékezésen. A román parcella felavatását élőlánccal és 
imával megakadályozni próbáló magyar közszereplők lapunknak elmondták, 
egyértelmű volt az atrocitás és a provokáció, ugyanakkor számos fórumon fel 
fognak lépni a félretájékoztatás ellen. Szerintük súlyosabb atrocitás is történ-
hetett volna, de mindez nemcsak a csendőrökön múlott, hanem a békés szán-
dékú embereken is, akik az agresszióra, szitkozódásokra imával válaszoltak. 
Közben Szijjártó Péter külügyminiszter tegnap leszögezte: a magyar kormány 
az úzvölgyi katonatemető eredeti állapotának helyreállítását, a kegyeletsértés 
és a sírgyalázás felszámolását várja el a román hatóságoktól.  4.»

Párhuzamos valóság. Carmen Dan belügyminiszter úgy állítja be, mintha a magyarok között is lettek volna rendbontók az úzvölgyi temetőnél

„Párhuzamos állam”
Moldovában
Nem enyhült a feszültség Mol-
dovában, ahol megkettőződtek 
az állami intézmények, miután 
az alkotmánybíróság felfüggesz-
tette tisztségéből az államfőt és s 
hétvégén megalakult kormányt is, 
de azok nem ismerik el a döntést. 
Igor Dodon megválasztott, de 
felfüggesztett államfő hatályon 
kívül helyezte Pavel Filip „ellen-
államfő” rendeleteit a parlament 
feloszlatásáról és az előre hozott 
választásokról.  5.»

Itt a negyedik
ipari forradalom
Az anyagiak és a megfelelő infra-
struktúra hiánya is akadályozza a 
romániai ipari vállalkozásokat ab-
ban, hogy gyorsan kiaknázhassák 
a digitalizáció nyújtotta lehetősége-
ket. De a folyamat már elkezdődött, 
és egyre többen kezelik a munka-
erőhiány miatt prioritásként a jövő 
technológiáit. Jó hír: szinte minden 
pályázati kiírásnak van digitalizáci-
ós fejezete.  6.»

Indul az operahét
Székelyföldön
A Kolozsvári Magyar Opera társu-
lata Miklósa Erika világhírű ope-
ra-énekesnő társaságában már 
elkezdte a próbákat a Székelyföldi 
Operahétre, amelyet június 18. és 
23. között tartanak Csíkszeredá-
ban. A szervezők egyedi és minő-
ségi élményt ígérnek. 9.»

Fejlesztési láz 
a vásárhelyi reptéren
Évi húszszázalékos utaslétszám-nö-
vekedést szeretnének elérni a ma-
rosvásárhelyi reptéren, illetve azt, 
hogy legalább 2024-ig kifi zetődő 
legyen a légikikötő működése.
Azért 2024-ig, mert azután semmifé-
le állami támogatást nem kaphat-
nak a repülőterek. A légikikötőben 
közben folyamatosan terveznek és 
dolgoznak, a beruházások értéke el-
éri majd az 50 millió eurót. 6.»

 » „Carmen Dan 
hazudik” – szö-
gezte le már a 
beszélgetésünk 
elején Borboly 
Csaba. A Hargita 
Megyei Tanács 
elnöke szerint 
a miniszter egy 
törvénytelensé-
get próbál egy 
másik törvény-
telenségre való 
hivatkozással 
elvitatni.
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Már többen túlsúlyosak,
mint ahányan éheznek  2.»

Pápalátogatás: a kormányőrség
újabb visszaéléseire derült fény  3.»

Továbbra sem prioritás
az életbiztosítás  7.»
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