
NÉGY ORSZÁG HADISÍRGONDOZÓI LÁTOGATTAK AZ ÚZVÖLGYI SÍRKERTBE

Nincs román javaslat 
a temetőügy rendezésére

Feltárást szorgalmaz a magyar fél az úzvölgyi katonai temetőben kialakított 
román parcella helyén – hangzott el a négy ország katonai attaséinak rész-
vételével tartott tegnapi temetőbejáráson. A hadisírgondozásért felelős szer-
vek képviselői első alkalommal tárgyaltak a helyszínen a román keresztek és 
emlékmű tavaszi elhelyezése miatti botrány kirobbanása óta, ugyanakkor az 
egyeztetésen Oroszország és Németország illetékesei is ismertették álláspont-
jukat. Kiderült, hogy az elmúlt hónapokban nem történt előrelépés a sírkert 
helyzetének rendezése ügyében, Bukarestnek nincs is javaslata a megoldás-
ra, a magyar fél pedig Budapesten folytatná a tárgyalásokat. 2.»

Elásnák a csatabárdot. Több ország katonai illetékese leszögezte, hogy a békés megoldást támogatja az úzvölgyi temetőben kialakult helyzet kapcsán

Kezelhetetlen 
antibiotikumfüggők
Naponta 600 ezerre tehető azoknak 
a száma, akik indokolatlanul szed-
nek antibiotikumot. Emiatt egyre 
több az olyan beteg, akinek szer-
vezete nem reagál az ilyen jellegű 
kezelésekre, de ijesztően nő azon 
baktériumok száma is, amelyek re-
zisztensekké válnak. Gyógyszerész 
hallgatók kampányt indítottak az 
antibiotikumok észszerű használa-
táért.  8.»

Zöld ház: maradt 
a csalás árnyéka
Ugyan a Szervezettbűnözés- és 
Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) 
vizsgálódik a szeptemberben útjára 
indított Zöld ház program körül 
tapasztalt rendellenességek miatt, 
tegnap újraindult az iratcsomók 
regisztrálása, sőt a Bukarest-Ilfov 
régiót leszámítva, mindenhol ki 
is merült a keret. A Krónikának 
nyilatkozó érintett szerint ezúttal is 
felmerül a csalás gyanúja. 6.»

Adina Vălean lehet
a befutó
Két nemzeti liberális párti EP-képvi-
selőt, Siegfried Mureşant és Adina 
Văleant nevezte meg román uniós 
biztosjelöltként a hétfőn hivatalba 
állt Orban-kormány. Ursula von der 
Leyen, az EB megválasztott elnöke 
Văleant választotta, így ő töltheti 
majd be a közlekedési biztosi 
tisztséget, amennyiben sikeresen 
veszi az Európai Parlamentben a 
meghallgatásokat. 5.»

Érvényes marad az
egészségügyi kártya
Az elektronikus egészségügyi 
kártyák többségének már lejárt az 
érvényessége a rájuk nyomtatott 
dátum szerint, pánikra azonban 
semmi ok: az okmányokon fel-
tüntetett határidő ellenére 2021-ig 
érvényesek maradnak. Cseréjük 
is automatikusan történik majd, 
nem kell elmenni az egészségbiz-
tosítási pénztárba.  8.»

 » Abban a 
román, a ma-
gyar, a német 
és az orosz fél 
is egyetértett, 
hogy a kialakult 
helyzetet és a 
temető további 
sorsát valami-
képpen rendezni 
kell.
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Kolozs megyében a baleset ellenére 
nincs medveügy  3.»

A kincses városban is hódított 
a sepsiszentgyörgyi Alice  9.»

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP
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Unitárius kalákatábor – segítő kezek
mellett lelki támasz is 4–5.
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