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BOCSÁNATOT KÉR ÉS FEGYELMIT INDÍT SOFŐRJE ELLEN A FANY TÁRSASÁG

Magyarellenesség a buszon: 
hivatalos eljárás várható

Nem idegengyűlölet lapult alkalmazottai megnyilvánulásai mögött a Fany 
személyszállító társaság szerint, amely ezzel együtt fegyelmi kivizsgálást 
indít dolgozói ellen, miután a Krónika Online megírta, hogy egyik sofőrjük 
kikelt magyarul beszélő utasai ellen a Kolozsvár–Kisfenes-járaton. A lapunk 
által feltárt incidens nyomán hivatalos eljárás is várható a diszkriminációel-
lenes tanács részéről. Ugyanis a panaszos szerint a járművezető egyértelmű-
en a beszélt nyelv miatt ripakodott rájuk. Ráadásul amikor tárcsázták a cég 
panaszbejelentésekre fenntartott vonalát, a diszpécsertől azt a választ kap-
ták, hogy a sofőr magaviselete jogos volt, mivel „Romániában élünk”.  3.»

Hová vezet a magyarellenesség? A Fany-sofőr és -diszpécser kĳ elentéseit is kivizsgálhatja az Országos Diszkriminációellenes Tanács

Jelentős javulás
újrajavítás után
Az elmúlt tíz év második legjobb 
átlagát hozták az idei érettségizők 
az óvások elbírálása után közölt 
végleges eredmények szerint, ám 
Sorin Cîmpeanu oktatási minisz-
ternek így is volt oka a felháboro-
dásra: az 56 ezer óvásból mintegy 
53 ezer megalapozott volt. Jövőre 
kísérleti projektet indítanak egy 
újfajta javítási rendszer tesztelé-
sére.  2.»

Kemény bírálat 
az RMDSZ-nek
Az igazságügyi reformok meg-
valósításának hiánya miatt 
akár fel is bomolhat a bukaresti 
kormánykoalíció – vélekedik 
Stelian Ion igazságügy-miniszter. 
A tárcavezető keményen bírálta 
az RMDSZ-t, amiért az elfogadja 
ugyan a bírák és ügyészek által 
elkövetett bűncselekményeket 
vizsgáló ügyészség felszámolá-
sát, de ellenzi, hogy szerepét a 
DNA vegye át.  5.»

Közelít az 5 lejhez
az euró árfolyama
Tizenkét év alatt 90 banival 
gyengült a román deviza az 
egységes európai fi zetőeszközhöz 
képest, ami nem aggasztó Adrian 
Vasilescu jegybanki tanácsadó 
szerint. Úgy véli, Románia devi-
zapiaca nagyon stabil. 6.»

Családias esemény
lesz az idei Forgatag
Az eddigieknél meghittebb, csa-
ládiasabb rendezvénysorozattal 
várja az érdeklődőket augusztus 
végén a Vásárhelyi Forgatag  
– mondták el a szervezők az 
esemény hétvégi sajtótájékoz-
tatóján. A koronavírus-járvány 
miatt kisebbre tervezett ma-
rosvásárhelyi magyar fesztivált 
kulturális és sportprogramok, 
folklórelőadások, operett, köny-
nyűzenei koncertek, borudvar és 
kézművesvásár színesíti.  12.»

 » A panaszos 
szerint amikor 
azt kérdezte a 
buszvezetőtől, 
hogy a beszéd 
zavarja-e vagy a 
magyar nyelv, a 
sofőr azt válaszol-
ta: mindkettő.
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Unitárius püspökké választották
Kovács István sepsiszentgyörgyi
lelkészt  4.»

A már elviselhetetlenné vált
medveprobléma ellen tüntettek
Tusnádfürdőn  7.»

Mertek nagyot álmodni: 
felújították a ferences templomot 
Szamosújváron  4.»
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