
Közel 160 migráns 
érkezett hajóval
A román parti őrség 
újabb olyan hajót fo-
gott el a Fekete-tenge-
ren, amelyen száznál is 
több, az országba tartó 
migráns tartózkodott.

Veszélybe került a maros-
vásárhelyi sportklubok mű-
ködése, miután a megye 
prefektusa megtámadta a 
városi önkormányzat által 
jóváhagyott támogatást.
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Nagyszebenben 
tartana európai 
uniós csúcsta-
lálkozót Jean-
Claude Juncker, 
az Európai Bizott-
ság elnöke (ké-
pünkön) egy nap-
pal Nagy-Britan-
nia EU-kiválását 
követően, 2019. 
március 30-án. 
Erre ő maga tett javaslatot tegnap az Európai Parlamentben az EU jö-
vőjéről elmondott beszédében. Egyben kiállt Románia és Bulgária 
schengeni csatlakozása mellett.

Kampányt indít a 
Gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Fő-
egyházmegye 
családpasztorációs 
központja, amely 
az ősszel esedékes, 
a család alkotmá-
nyos meghatározá-
sának módosítását 
célzó referendumról 
kívánja tájékoztatni 
a lakosságot. Arra biztatják a polgárokat, hogy minél nagyobb számban ve-
gyenek részt a népszavazáson, és álljanak ki a hagyományos, nő és férfi kö-
zötti házasságmodell mellett. 

Kiállnak a hagyományos családértEU-csúcsnak adhat otthont Nagyszeben

Családi jellegű rendezvényen támadtak rá az 

Universitatea futballklubhoz tartozó focihu-

ligánok a rivális Kolozsvári CFR 1907 futball-

klub magyar szurkolóira. A rendőrség a la-

kosság segítségét kéri a tettesek azonosítá-

sa érdekében. Péter László sportszociológus 

a Krónikának úgy vélekedett: az incidens nem 

teljesen független a kosárlabda-Európa-

bajnokság kolozsvári csoportmérkőzésein 

történt magyarellenes megnyilvánulásoktól.

Kiviselték magukat az U ultrái
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A kolozsvári Universitatea drukkerei botokkal és láncokkal felfegyverkezve támadtak az amatőr focitorna magyar résztvevőire

Egyelőre maradnak 
a zászlók
Jövő szerdán ítélet születhet ar-
ról, hogy el kell-e távolítani a 
székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal homlokzatáról és ta-
nácsterméből a székely és a vá-
roszászlót. A csíkszeredai város-
házán ugyanakkor tovább leng-
hetnek a lobogók, a tárgyalást 
ugyanis elhalasztották, mivel a 
kijelölt bírói tanács tartózkodott 
az ügy megoldásától. 

Összekötik a 
sztrádaszakaszokat
Folytatódhat az építkezés: a köz-
úti infrastruktúrát kezelő orszá-
gos társaság (CNAIR) aláírta a 
kivitelezési szerződést az olasz 
Tirrena Scavi SpA-val a gyalui au-
tópálya-csomópont és a mellet-
te levő Szamos-híd befejezésé-
re. A híd az Aranyosgyéres és Gya-
lu között használatban levő autó-
pálya-szakaszt köti össze az át-
adás előtt álló Gyalu–Magyarná-
das-szakasszal. 

Gazdag évadot nyit 
a gyergyói Figura
Az új évadban gazdag kínálattal 
várja közönségét a gyergyói Fi-
gura Stúdió Színház, amely ko-
rábban bemutatott, vadonatúj és 
felújított produkciókat is felvo-
nultat. Gyarapítja a kínálatot az 
a több mint 20 előadás, amit a 
Romániai Kisebbségi Színházak 
Kollokviumának műsora tartal-
maz, a színházi fesztivált októ-
ber 13. és 22. között tartják.

Rekordtermés 
pityókaországban
Rekordkrumplitermésre számí-
tanak idén Kovászna megyében: 
a szakértők becslése szerint át-
lagosan 28 tonna burgonyát 
szedhetnek fel a gazdák hektá-
ronként, ehhez képest a koráb-
bi években 20-21 tonna termett 
egy hektáron. Nemrég hasonló 
jelenségről számoltak be Hargi-
ta megyében is. A jó termés há-
tulütője, hogy olcsón tudják ér-
tékesíteni a termelők a krumplit, 
épp hogy fedezni fogja a bevétel 
a költségeket.

Magyar szurkolókra és családjukra támadtak a román futballhuligánok Kolozsváron
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Vakvágányra terelt 
támogatás
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