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A VILÁGHÍRŰ MŰVÉSZ A VÁRADON INDULÓ MAGYAR MAGÁNÉNEK SZAKRÓL

Molnár Levente operaénekes: 
van dolgom idehaza is

Molnár Levente székelyföldi származású, világhírű operaénekes kezdeménye-
zésére végre a 2020–2021-es tanévtől elindul az első romániai magyar nyelvű 
magánének (canto) szak a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. Egyér-
telmű, hogy hiányszakról van szó, hiszen eddig itthon csak románul folytat-
hatták tanulmányaikat a tehetséges fi atalok. „Úgy érzem, erőm teljében va-
gyok, és én úgy szeretném szolgálni a hazámat, hogy a nemzetem tehetségeit 
tanítom és segítem” – fogalmazott a bariton a lapunknak adott interjúban. 
Jelezte egyúttal, úgy hiszi, ha „a legigényesebb házakban” megállta a helyét, 
és mai napig visszahívják, akkor van dolga idehaza is. 9.»

Hiánypótló kezdeményezés. Már az idei tanévtől elindul a magánének szak a nagyváradi PKE-n, várják a jelentkezőket

Tătaru: nehéz
hónap következik
Nem lesz könnyű a következő 
hónap az egészségügyi rendszer 
számára, de október közepétől 
csökkenésnek indulhat a járvány-
görbe – véli Nelu Tătaru egész-
ségügyi miniszter. A tárcavezető 
szerint a jelenleg is zajló választási 
kampány, illetve a hétfőn esedékes 
iskolakezdés miatt a koronavíru-
sos esetek számának növekedése 
várható.  5.»

Sértő a pénzmosás
elleni törvény
Nehezményezi a Magyar Civil 
Szervezetek Erdélyi Szövetsége 
(MACISZESZ), hogy a pénzmosás 
elleni törvény közösségellenes, 
és alapjogokat sért. Meglátásuk 
szerint ki kellene vonni hatálya 
alól azokat a szervezeteket, me-
lyek költségvetése bizonyíthatóan 
sokkal kisebb, mint a pénzmosás 
szempontjából kritikusnak tartott 
összeg.  2.»

Perrel fenyeget az
amerikai befektető
Jövő év végére ígéri a gáz kiterme-
lésének startját a fekete-tengeri 
projekt egyik licenctulajdonosa, 
az amerikai The Carlyle Group 
kezében lévő Black Sea Oil & Gas 
(BSOG) cég, amely – hatszáz-
millió dolláros összköltséggel 
– döntött a befektetés mellett. A 
cég ugyanakkor arra fi gyelmeztet, 
hogy bepereli a román államot, 
ha nem módosítják az off shore 
törvényt.  6.»

Papírformabontó
román pontrablás
Románia labdarúgó-válogatottja 
legyőzte idegenben Ausztria leg-
jobbjait a Nemzetek Ligájában. A 
B osztály 1. csoportjának második 
fordulójában jegyzett, papírfor-
mabontó 3-2-es siker révén Mirel 
Rădoi szövetségi kapitány kék-sár-
ga-piros együttese listavezető az 
összetettben. A román együttes 
korábban harmincnégy évvel 
ezelőtt tudott nyerni az osztrákok 
ellen. 11.»

 » „Most éppen 
ezen dolgozom, 
hogy minél többet 
legyek idehaza, 
hogy tényleg a 
legjobbat tudjam 
adni magamból 
az itthoniaknak” 
– mondta Molnár 
Levente.
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Újabb adománygyűjtést indítottak
Herkulesfürdő megmentéséért   4.»

Tanévkezdés: elővigyázatos
„zöldek”, megdöbbent „vörösök”

3.»

Továbbra is csak álom
a Bors–Brassó-autópálya  7.»
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