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Székelyföld határában 
az afrikai sertéspestis
Kovászna megye határában van az afrikai sertéspestis, a hatóságok hatal-
mas erőfeszítéseket tesznek, hogy megállítsák a járvány terjedését, ám így is 
nagy a veszély, hogy Háromszéken is felbukkan a betegség – számolt be sep-
siszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Sikó Barabási Sándor, a Kovászna Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. Minden élő 
állatot szállító járművet megállítanak, akkor is, ha üres, kérik a fertőtlenítés-
ről szóló igazolást ha ilyennel nem rendelkezik, visszafordítják. Minden olyan 
gépkocsit, amely azokból a megyékből érkezik, ahol már igazolódott a beteg-
ség, leellenőriznek, a csomagtartóban megvizsgálják, van-e azonosítatlan ere-
detű élelmiszer, és ha találnak, elkobozzák, majd elégetik. Buzău megyében 
is emberi mulasztás okozta a betegség megjelenését: egy Tulcea megyei falu-
ból vittek be fertőzött húst a rokonoknak, majd annak a gazdának a disznói is 
megbetegedtek, de az sem jelentette idejében, hanem levágta az állatokat, és 
a húst szétosztotta a faluban. Romániában eddig 14 megye fertőződött meg az 
afrikai sertéspestis vírusával.

Román teherautóban elbújt migránsok
Egy román teherautóban elbújva próbált Magyarországra jutni 19 bevándorló 
a Nagylak – Csanádpalota határátkelőhelyen. A román határrendészek kocká-
zatelemzés alapján vizsgálták át tüzetesen a kilépésre jelentkező, román so-
főr által vezetett, Romániában bejegyzett gépkocsit. Az alapos ellenőrzés so-
rán találták meg az illegális bevándorlókat, akik kartondobozokban bújtak el 
a tehertérben. A csoport nyolc férfiból, kilenc nőből és két kiskorúból állt. A be-
vándorlók jemeni, szomáliai, afganisztáni és iraki állampolgároknak vallot-
ták magukat, és azt mondták, hogy Nyugat-Európába szerettek volna eljutni.

Belháború a PSD-ben
Előretörtek a régóta szuny-
nyadó ellentétek a kormány-
zó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) országos végrehajtó 
bizottságának a hétvégén a 
Fekete-tenger parti Neptun 
üdülőhelyen rendezett ülé-
sén. Az eredményezett bel-
háborút, hogy Gabriela Firea, 
Bukarest főpolgármestere 
(képünkön) az augusztus 10-
ei tüntetésen történtek mi-
att Carmen Dan belügymi-
niszter menesztését kérte. A 
PSD Ilfov megyei és fővárosi 
szervezetének elnöki tiszt-
ségét betöltő politikus sze-
rint a tárcavezetőt terheli a 
felelősség amiatt, hogy a di-
aszpóra több tízezres demonstrációján a csendőrség a huligánok randa-
lírozásának visszaverése ürügyén békés tüntetők százait brutálisan bán-
talmazta. Liviu Dragnea minderre úgy reagált: reméli, mihamarabb el-
múlik Firea sértődöttsége, ugyanakkor megismételte korábbi álláspontját, 
miszerint a csendőrség helyesen járt el az augusztusi tüntetésen. A párt-
elnök bejelentette, a PSD kezdeményezi George Maior washingtoni nagy-
követ visszahívását, szerinte ugyanis a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 
volt igazgatója magyarázattal tartozik az ügyészségekkel szentesített tit-
kos protokollumok megkötéséért. A PSD arról is döntött, hogy október 
7-én rendezik meg a család alkotmányos meghatározását módosító nép-
szavazást.

Kinevezték Tamási Zsoltot igazgatónak
Az oktatásügyi minisztérium hat hónapra kinevezte a marosvásárhelyi II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium ideiglenes vezetőtanácsát és 
igazgatóját, a tisztséget ismét Tamási Zsolt tölti be. A miniszteri rendelet ér-
telmében Tamási Zsolt igazgatói minőségében megtehette a tanév beindítá-
sához szükséges első adminisztratív lépést: beszerezte az iskola adószá-
mát. Megtartotta első gyűlését az iskola vezetőtanácsa, a következő napok-
ban megkötik a tanárokkal a munkaszerződéseket, és elkezdik a diákok át-
iratkozási kéréseinek jóváhagyását. Tamási Zsolt a magyar közmédiának 
adott nyilatkozatában kijelentette: megerősítették az elmúlt két év meghur-
coltatásai, és edzettebben vág neki a következő tanévnek, mint az iskola el-
ső elindításakor. “A megpróbáltatás mindenkinek erőt ad és közösségépítő 
hatást is ki tud váltani” – fogalmazott az igazgató.

Ismeretlenek levették a magyar zászlót 
Nagyváradon
Eltávolították a magyar zászlót az RMDSZ bihari szervezetének székházá-
ról. Az RMDSZ közleménye szerint a magyar zászlót múlt csütörtökön éjsza-
ka vették le a helyéről, az elkövetők kitörték a tartórúdjából. Az alakulat közöl-
te, megdöbbenve és felháborodással értesült a történtekről. A Fekete Sas-pa-
lotában működő székháznál történt rongálás után a tettesek hátrahagyták 
a széket, amelyet vélhetően felhasználtak az akció során. A magyar zász-
ló mellé Románia, az Európai Unió és az RMDSZ zászlaja volt kitűzve, az is-
meretlen tettes azonban a többi zászlóhoz nem nyúlt hozzá. A magyar zász-
lót a székház bejáratának közelében hagyták az elkövetők, reggelre azonban 
az RMDSZ szerint a zászlónak nyoma veszett. A RMDSZ Bihar megyei szer-
vezete közölte, a történtekről értesítette az illetékes hatóságokat gyors és ha-
tékony kivizsgálást kérve.

Magyar–türk együttműködés

Magyarország megfigyelői státust kapott a Nemzetközi Türk Akadémi-
ában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-
vel Biskekből, a kirgiz fővárosból, ahol a türk nyelvű országok együtt-
működési tanácsának külügyminiszteri szintű tanácskozásán vett 
részt. A tudományos és kulturális kutatást, valamint együttműködést 
segítő Nemzetközi Türk Akadémiát 2012-ben hozta létre Kazahsztán, 
Törökország, Azerbajdzsán és Kirgizisztán. Szijjártó kifejtette, a rész-
vétel azt jelenti, hogy a türk népek történelmét kutató, turkológiai kuta-
tásokat végző nemzetközi intézmény munkájában ezentúl magyar kuta-
tók is részt vehetnek. Szerinte szükség van az együttműködésre azok-
kal az országokkal, amelyek akár gazdasági, akár energetikai vagy biz-
tonsági szempontból Európa segítségére lehetnek. Biskekben megnyi-
tották a III. Nomád Világjátékokat (képünkön), Magyarország 36 fős kül-
döttséggel vesz részt a hagyományőrző eseményen. 

Amerikai nagykövet: nem csorbulnak 
a szabadságjogok Magyarországon
Az új budapesti amerikai nagykövet eddig nem tapasztalta a szabad-
ságjogok csorbítását Magyarországon, de ha látná jeleit, felszólalna el-
lene. David B. Cornstein a Szombat című zsidó politikai és kulturális 
folyóiratnak adott interjújában elmondta: a demokrácia elkötelezett hí-
ve, fontosnak tarja a joguralmat és a szabadságjogokat, a vallásszabad-
ságot, a szólásszabadságot, a sajtószabadságot. Kijelentette: ha azt lát-
ná, hogy bármely személy vagy intézmény szabadságát veszélyeztetik, 
azonnal felszólalna az ügyében. A nagykövet hangsúlyozta: az elmúlt 
két hónapban rendkívül kedvező tapasztalatai voltak. Találkozott vallá-
si és világi vezetőkkel, valamint NGO-k vezetőivel, de senki nem mond-
ta, hogy „ez vagy az rossz, szörnyű, kérem, lépjen közbe, segítsen”. Kö-
zölte: elégedett emberekkel találkozott, nem látta, hogy a szabadságjo-
gokat csorbítanák.

Matteo Salvini: Angela Merkel kancellár 
alábecsülte a migrációt
Matteo Salvini olasz belügyminiszter szerint Angela Merkel német kan-
cellár alábecsülte a menekültek befogadásával járó társadalmi konflik-
tusok veszélyét. A Liga nevű olasz kormánypárt elnöke a Deutsche Welle 
(DW) német nemzetközi közszolgálati médiatársaságnak adott interjú-
ban a németországi Chemnitzben erőszakba fordult tüntetésekről szólva 
felidézte a Kölnben és más német városokban 2015 szilveszterén jellem-
zően észak-afrikai férfiak által nők ellen elkövetett szexuális bűncselek-
ményeket, és kijelentette: Angela Merkel „alábecsülte a szociális konf-
liktusok kialakulásának kockázatát, amikor azt mondta, hogy van hely 
Németországban az ilyen emberek százezreinek”. Az Alternatíva Német-
országnak (AfD) nevű német ellenzéki párt „felemelkedése egyértelmű 
reakció erre, ez a válasz, amelyet sok elégedetlen német próbál adni” – 
mondta Matteo Salvini. A magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszé-
léseire vonatkozó kérdésre elmondta: „Orbán Viktor az európai határok 
védelméről, a származási országokban nyújtandó védelemről és afrikai 
beruházásokról beszél, amivel egyetértek”. A olasz politikus szerint ez-
zel szemben Angela Merkel „elosztást javasol Európában”. Salvini a töb-
bi között arról is beszélt: az a célja, hogy egyáltalán ne érkezzenek me-
nedékkérők Olaszországba hajóval Észak-Afrika felől.

Meggyilkolt orosz szakadár vezető
Egy donyecki kávéházi robbanásban életét vesztette Olekszandr 
Zaharcsenko kelet-ukrajnai szeparatista vezető. Moszkvai vélemények 
szerint Kijev állhat a merénylet mögött, az ukrán titkosszolgálat azonban 
az oroszokat vagy belső leszámolást sejt a háttérben. Az UNIAN ukrán 
hírügynökség a life.ru orosz hírportál helyszínről származó értesülése-
ire hivatkozva jelentette, hogy Zaharcsenkót a Szepar nevű kávéházból 
sérülésekkel kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az éle-
tét. A robbanásban az előzetes információk szerint megsérült az orosz-
barát szakadár „népköztársaság” egy minisztere is. A Fokusz ukrán hír-
portál szerint a kávéház, ahol a robbanás történt, Donyeck központjában 
van, mintegy 400 méterre az EBESZ-küldöttség donyecki irodájától. A 42 
éves Zaharcsenko 2014. november 4-e óta volt az önkényesen kikiáltott 
Donyecki Népköztársaság vezetője, korábban már több, ellene irányu-
ló merényletkísérletet túlélt. A donyecki szakadár „hatóságok” bejelen-
tették, elfogták azokat az „ukrán diverzánsokat”, akik szerintük felelő-
sek a támadásért. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szerint viszont 
vagy a donyecki szakadár „népköztársaságon” belüli bűnözőbandák kö-
zötti üzleti viták vagy az orosz titkosszolgálatok állhatnak Olekszandr 
Zaharcsenko szakadár vezető halála mögött.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 le
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A lap sza bad el adás ban Er dély egész te rü le tén 
meg vá sá rol ha tó az új sá gos stan dok nál, üz le tek és 
nagy áru há zak új ság áru dá i ban, va la mint a köz sé gi 
és fa lu si ma gán ter jesz tõk nél. Sza bad el adás ban egy 
lap szám ára 4 lej. 

Kül föl di elõ fi ze tõ ink ban ki át uta lás sal ren del he tik 
meg la pun kat: Eurószámla: RO64 RZBR 0000 0600 
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Hir de tés fel vé tel a szer kesz tõ ség ben. Ké rés re rész-
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fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
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közlésérõl dönt sön.
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