
Díjazták Nemes Jeles 
László új filmjét

Vereséggel kezdődött 
a Rossi-éra

Újjáélesztett 
Siculus-hangok

Nemes Jeles László Napszáll-
ta című alkotásának ítélte a 
legjobb film díját a nemzetközi 
filmkritikusok szövetsége a ve-
lencei filmfesztiválon.

Finnországban elszenvedett 
1-0-ás vereséggel debütált a 
hétvégén Marco Rossi Magyaror-
szág labdarúgó-válogatottjának 
szövetségi kapitányaként.

Öt erdélyi formáció közül végül 
a 4S Street együttes produkci-
ója érdemelte ki az újjáélesztett 
székelyudvarhelyi Siculus fesz-
tivál nagydíját.9. 10. 12.

Miközben újabb me-
gyében ütötte fel a fejét 
az afrikai sertéspestis, 
az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS) által 
pénteken nyilvánosság-
ra hozott adatsorok is 
megrősítették, hogy az 
emberek annyira meg-
ijedtek a vírustól, hogy 
a nyári melegben is 
disznóvágásra adták fe-
jüket. Mint ismeretes, Giurgiu immár a tizenkettedik megye, ahol felütötte a fejét 
a sertésállományra rendkívül veszélyes betegség. A hivatalos tájékoztatás szerint 
amúgy mostanáig 507 890 lej kártérítést fizettek ki az érintett gazdáknak.

Miközben a Klastrom utcai 
épületegyüttesben az újjáala-
kult II. Rákóczi Ferenc Teológi-
ai Gimnáziumban és a főbérlő 
Unirea Főgimnáziumban a 
tanévkezdés előtti utolsó simí-
tások folytak, újabb magyar-
ellenes uszítással borzolta 
Marosvásárhelyen a kedé-
lyeket Marius Paşcan, a Népi 
Mozgalom Párt (PMP) kép-
viselője, aki azt állítja, hogy a 
római katolikus egyház terve kilakoltatni a visszaszerzett iskolaépületből a román 
tannyelvű Unirea Főgimnáziumot. Vádjait a Státus Alapítvány és a polgármesteri 
hivatal illetékesei is határozottan visszautasítják.

Diverziókeltés becsengetés előttTovábbterjed a sertéspestis

Több erdélyi magyar tanintézet is japánsztrájkkal 

kezdi a tanévet tiltakozásképpen nemrég elfoga-

dott, ám már hatályos kormányrendelet miatt, ami 

szerint romántanárok tanítják a románt a magyar 

kisdiákoknak. Átgondolatlannak, jogszerűtlennek 

és megalázónak nevezik az intézkedést, ami ráadá-

sul derült égből villámcsapásként érkezett a vaká-

ció utolsó napjaiban. Valentin Popa miniszter nem 

tágít, a kisebbségügyi államtitkárság pedig nem 

foglalkozik a témával, mint lapunknak korábban 

elmondták, Kovács Irén államtitkárnak fontosabb 

teendői vannak.

Japánsztrájkkal rajtol a tanév

3.

Kiállnak ellene. Japánsztrájkkal fejezi ki tiltakozását sok oktatási intézmény a tanévnyitón a román nyelv oktatására vonatkozó rendelet ellen

Florea is szerepel
egy DNA-dossziéban
Miközben a Legfelsőbb Igazságszol-
gáltatási Tanács (CSM) pénteken 
bejelentette: szeptember 27-én hall-
gatja meg az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztály (DNA) élére jelölt 
Adina Florea ügyészt, kiderült, hogy 
Florea neve is szerepel a vádható-
ság egyik ismeretlen tettes ellen 
indított bűnvádi vizsgálatában – 
erősítette meg a Mediafax hírügy-
nökségnek a DNA. Florea közben a 
DNA-t bírálta.

Vizsgálatot kérnek 
Giuliani ellen
A Trump elnökkel szemben ál-
ló Demokrata Párt hét szenáto-
ra levélben fordult a washingtoni 
igazságügyminisztériumhoz, amely-
ben felszólítják: vizsgája ki, hogy 
Rudolph Giuliani megsértette-e a 
külföldi ügynökökre vonatkozó tör-
vényt, amelynek értelmében minden 
olyan személynek vagy intézmény-
nek, aki vagy amely külföldi érdeke-
kért lép fel az Egyesült Államokban, 
regisztráltatnia kell magát.

Székely cégtop:
Maros megye vezet
Székelyföld legnagyobb árbevéte-
lű vállalkozásainak zömét továbbra 
is a marosszéki cégek teszik ki – 
derül ki az Omnibus.ro internetes 
szolgáltatáskereső oldal által közölt 
összesítésből. Az ötven legmaga-
sabb üzleti forgalmú, illetve legtöbb 
alkalmazottat foglalkoztató céget 
tartalmazó listára idén legkevesebb 
84 millió lejes üzleti forgalommal 
vagy 281 alkalmazottal lehetett fel-
kerülni.

Újabb pénzek a 
Roncsautóprogramra
Újabb 200 millió lejt utalt ki a kormány 
a Roncsautóprogram költségvetésé-
be – jelentette be Graţiela Gavrilescu 
környezetvédelmi miniszter. Az összeg 
30 000 új autó megvásárlását teszi 
lehetővé. Gavrilescu egyúttal arról 
is beszélt, jövő január 1. és március 
31. között lép életbe a több név alatt 
is kivetett, majd visszavont regadó 
helyét átvevő új gépjárműadó, amivel 
nemcsak a szennyezés szintjét fogják 
„büntetni”.

Románoktatás elemiben: mindenki tiltakozik, de a miniszter nem hátrál
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