
Megmarad a kedvezmény
Ezután is jogosultak ártámogatott gyógyszerekre a kisnyugdíjasok

Menni vagy maradni?

A „mozgásban lévő” szemé-
lyekről készített összesítést 
az Eurostat, a ki- és beván-
dorlást, illetve a külföldi 
munkát vizs gálták. Románia 
egyes kategóriákban elkese-
rítő, másokban kiemelkedően 
jó eredményt ért el.

A vád: románellenesség

Feljelentettek több RMDSZ-
es politikust az Országos 
Diszkriminációellenes 
Tanácsnál az úzvölgyi teme-
tőügy és tiltakozás kapcsán. 
Tánczos Barna szenátor úgy 
fogalmazott, „a vád: román-
ellenesség”.
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Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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Korrigálták a feltételeket. A nyugdíjemelés után is kedvezményesen jutnak gyógyszerhez a kisnyugdíjasok   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD 

• A  N A P  Í R Á S A I B Ó L

Újabb százezer lej 
levelezésre
Az eddigiek mellé további száz ezer 
lejt kér a marosvásárhelyi pol-
gárokkal folytatott levelezésre Kor-
pádi György, a városháza ügyvezető 
igazgatója. Az utóbbi hetekben egyik 
levél a másik után hullt a városlakók 
postaládáiba. Ezekben Dorin Florea 
polgármester és tanácsadója, 
Claudiu Maior minden kudarcért az 
RMDSZ-t tette felelőssé.
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Pótérettségi eredmények

Az őszi érettségire jelentkezők 30,8 
százalékának sikerült a vizsga az 
óvások elbírálása előtti eredmények 
szerint, a legjobban a Hargita megyei 
diákok teljesítettek.

Végre teljes a Patkó

Állandó kiállítás formájában régi 
helyükre kerültek vissza a pat kó  beli 
címerek Székely ud var   he ly en.
Hetvennyolc évvel ezelőtti fel ava tá-
sa óta végre a maga teljes ségében 
kap ta vissza a Márton Áron teret az 
udvarhelyi közösség.

Keleten is elrajtol 
a bajnokság
A hét végén rajtol a pontvadászat 
a Hargita megyei labdarúgó 4. Liga 
keleti csoportjában, illetve elkezdődik 
a 2020–21-es labdarúgó Román Kupa 
megyei szakasza.

•  Nem esnek ki az ártámogatott 
gyógyszerekre jogosultak köré-
ből azok a nyugdíjasok, akiknek 
a szeptemberi nyugdíjemeléssel 

az eddigi küszöbérték fölé nő 
a havi járandóságuk. Az egész-
ségbiztosítási pénztár 1139 lejre 
növelte azt a határösszeget, 

melynek esetén az idős betegek 
még jogosultak a kedvezményes 
gyógyszerekre.
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