
Olteán Csongor 
a Miért új elnöke

Restaurálják a Mikó-
kastély falképeit

A háromszéki Olteán Cson-
gort választották a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet (Miért) 
új elnökévé a hétvégén Ko-
lozsváron tartott országos 
küldöttgyűlésen. 

Ludovic Orban volt köz-
lekedési minisztert  vá-
lasztotta elnökévé 
szombati kongresszu-
sán a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL). 

Restaurálják a három-
széki Oltszemen találha-
tó Mikó-kastély társasá-
gi életet, háborúkat idé-
ző, 1840 táján készült 
freskóit.
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Születésének 90. 
évfordulóján Sü-
tő Andrásra em-
lékeztek a hétvé-
gén Marosvásárhe-
lyen. A Sütő András 
Baráti Társaság és 
Magyarország csík-
szeredai főkonzulá-
tusa által szervezett 
rendezvény kereté-
ben Markó Béla köl-
tő a 2006-ben elhunyt Kossuth-díjas író életművének különféle vetülete-
it értékelte, elemezte, ugyanakkor vázolta az aktuális társadalmi problé-
mákra választ kereső irodalomhoz kapcsolódó kérdéseket is.

Arany János-szobrot avattak szom-
baton Nagyváradon, a Partiumi Ke-
resztény Egyetem (PKE) ünnepé-
lyes tanévzárója keretében: Mi-
hály Gábor Munkácsy-díjas szob-
rászművész egész alakos alkotá-
sát az egyetem épülete előtt leplez-
ték le. Az ünnepségen az oktatók 
az alapkézpést sikerrel elvégzett 
200, illetve a magiszteri tagoza-
ton végzett 100 hallgatótól búcsúz-
tak el. Kató Béla püspök az egyhá-
zi alapítványi hátterű felsőoktatá-
si hálózat nemzetmegtartó szere-
pét emelte ki.

„Hazatért” Arany János Nagyváradra Sütő Andrásra emlékeztek Marosvásárhelyen 

Kíméletlen belharc alakult ki a kormányzó Szo-

ciáldemokrata Párton (PSD) belül azután, hogy 

az alakulat vezetősége megvonta támogatását a 

Sorin Grindeanu vezette kabinettől. Victor Ponta 

volt PSD-elnök, egykori kormányfő segítségével 

a miniszterelnök honatyák „átállításával” próbál-

ja megakadályozni kormánya megbuktatását, köz-

ben az államcsínyt kiáltó Liviu Dragneáék szerdá-

ra tűzték ki a bizalmatlansági indítvány vitáját. Az 

RMDSZ mindkét féllel tárgyal.

Kétesélyes Grindeanu bukása
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Háromfős kormányülés. Augustin Jianu, Sorin Grindeanu és Victor Ponta alkotja jelenleg a bukaresti kabinetet

Korrupt a Hargita 
megyei rendőrség?
A Hargita megyei rendőr-főka-
pitányságot átszövi a korrup-
ció – állítja a Gyémánt név-
re keresztelt országos rendőr-
szakszervezet egy múlt héten, 
a Csíkszeredától mintegy 10 ki-
lométerre levő Csíkrákos fa-
luban történt esetre hivatkoz-
va. A rendőrségi szóvivő ezzel 
szemben az esetről azt állítja: 
minden az előírásoknak megfe-
lelően zajlott.

Teátrumok kötöttek 
szövetséget 
Öt romániai magyar teátrum 
képviselője kezdeményezé-
sére megalakult a hétvégén 
a Magyar Színházi Szövetség 
(Maszin), amelynek fő célja, 
hogy keretet biztosítson a szín-
házak szakmai együttműködé-
sének, közös terveik megvaló-
sításának, érdekeik képvisele-
tének, illetve az intézményeket 
együttesen érintő problémák 
megoldásának.

Járványügyi 
ellenőrzés Brassóban
Már 18 fiatalt kezeltek tegnap agy-
hártyagyulladás tüneteivel Bras-
sóban, a fertőző betegségeket ke-
zelő kórházban, egyiküknél a vizs-
gálatok nyomán bebizonyosodott 
a veszélyes kór jelenléte. Az elmúlt 
napokban mintegy 200 személyt 
vizsgáltak meg, akik kapcsolat-
ba kerültek azzal a 17 éves fiatallal, 
aki csütörtökön agyhártyagyulla-
dás miatt halt meg a brassói gyer-
mekkórházban.

A vadászkultúrát 
népszerűsítették
Több száz székelyföldi vadász vett 
részt a hétvégén Háromszéken 
megszervezett  7. Székelyföldi Va-
dásztalálkozón. A vándorrendez-
vényt immár második alkalommal 
tartották Árkoson, Máthé Árpád, a 
házigazda település polgármeste-
re pedig köszöntő beszédében úgy 
fogalmazott: fontos megismer-
ni egymás hagyományait, hogy „a 
mindennapokat is az igazi vadász-
kultúra értékrendje hassa át”.

Az RMDSZ nélkül nincs elegendő szavazata a koalíciónak bizalmatlansági indítványa sikeréhez
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Ludovic Orbant 
emelte pajzsra a PNL
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