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SAJNÁLJÁK A MAROSI ELÖLJÁRÓK, MEGFELEL AZ ARADI HELYSZÍN

A román fél nem akart
új székelyföldi hadi temetőt

Nem a magyar honvédelmi minisztérium illetékesein múlt-múlik, hogy a 
két világháborúban a mai Románia területén elesett hősök gyűjtőtemetőjét 
végül nem a Székelyföldön hozzák létre – közölték lapunkkal Magyarország 
bukaresti nagykövetségének katonai attaséi. A kérdésben illetékes Román 
Hősök Kultuszát Ápoló Hivatal ugyanis a Budapest által javasolt két maros-
széki helyszínt, Jobbágytelkét, majd Mezőpanitot sem fogadta el, amit egy-
aránt sajnálnak a községek polgármesterei. A román fél most Aradot találta 
megfelelő helyszínnek, amit a magyar fél is elfogad. 3.»

Hol sírjaik domborulhatnak. Aradi helyszín adhat békét és örök nyugodalmat a csaknem hat éve kihantolt honvédeknek, és másoknak is

Ozsdolán is levennék
a székely zászló
Dan Tanasă kezdeményezésére, 
jogerős ítélet alapján lekerülhet a 
Kovászna megyei Ozsdola központ-
jában levő székely zászló. Pénzes 
Ágoston polgármester lapunknak 
elmondta, amíg nem kapják meg a 
végzést, a helyén marad a zászló, 
utána magánterületen még nagyob-
bat tűznek ki.  2.»

Megbírságolták az
áramszolgáltatókat
Két éve le nem olvasott vil-
lanyórák, számlázási gondok, 
elmulasztott tájékoztatás – szá-
mos gondot találtak az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) ellenőrei a villanyá-
ram-szolgáltatóknál az elmúlt 
időszakban végzett ellenőrzések 
során. Az akciók folytatódnak, a 
lakosság is panaszt tehet. 7.»

Háromszéki fotó
nyert Budapesten
A háromszéki Maksán rögzítette 
egy évvel ezelőtt a világjárvány 
szülte helyzetek egyik pillanatát 
Huszár Szilamér sepsiszentgyörgyi 
fotográfus, akinek alkotása rangos 
elismerést nyert: díjazták a múlt 
héten a 39. Magyar Sajtófotó-pályá-
zaton Budapesten. Huszár Szilamér 
megkeresésünkre beszélt az elisme-
résről, a díjazott fotó születéséről és 
további terveiről is.   9.»

Nyáron Double Rise,
ősszel jazzfesztivál
A Jazz in the Parkot végül egy 
eseményként, szeptember 2. és 5 
között szervezik több kolozsvári 
helyszínen: Romulus Vuia néprajzi 
parkban, a Szépművészeti Mú-
zeum udvarán, a Iulius Parkban, 
az agrártudományi és állatorvosi 
egyetem parkjában. Ugyanakkor 
tegnap a Double Rise fesztivál 
Facebook-oldalán is bejelentették, 
hogy augusztus 12–14. között To-
rockó ad otthont az összművészeti 
rendezvénynek.  12.»

 » Nagy György 
alezredes, 
Magyarország 
bukaresti nagy-
követségének ka-
tonai és légügyi 
attaséja szerint a 
két Maros megyei 
helyszín csak ja-
vaslat formájában 
merült fel.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Kelemen Hunor a nehezen leküzdhető
koalíciós ellentétekről 

Lezuhant egy MiG-21-es vadászgép
Maros megyében  5.»

Pedagógusok: romlott a diákok
tudásszintje az online oktatás
egy éve alatt  9.»
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