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A román szóbelivel ma megkezdődött a pótérettségi. Az őszi pótvizsgákra megközelítőleg 87
ezer diák iratkozott be és csupán egyharmaduk nem idei végzős. Holnap még románból
szóbeliznek a diákok, majd az anyanyelv, az idegen nyelv és a számítógépes ismereteket
felmérő vizsga következik. Az írásbelik augusztus 26-án kezdődnek. A szak kötelező próbájára
legtöbben 52 ezren matematikára és 4600-an történelemre iratkoztak. A pótérettségi első
eredményeit szeptember 2-án, a véglegeseket pedig szeptember 5-én függesztik ki. A nyári
vizsgaidőszakban 56,4 százalékos volt a sikeresen vizsgázók aránya.

Tovább nőtt a munkanélküliség Kovászna megyében. Legnehezebb helyzetben a 45 év fölötti,
de a nyugdíjkorhatárt még el nem érő álláskeresők vannak, akik nehezebben képzik át magukat
– derül ki a megyei Foglalkoztatási Hivatal adataiból. Hargita megyében viszont majdnem 130
diák dolgozik hivatalosan különböző cégeknél a nyári vakációban. A megyei Foglalkoztatási
Hivatal vezetője szerint a legtöbb diák a textiliparban és a fafeldolgozásban talált
szezonmunkát. A diákok évente 60 napnál nem dolgozhatnak többet, az őket alkalmazók havi
250 lejt kapnak a hivataltól a fiatalok foglalkoztatásáért. A 16 éven aluliak esetében szülői
beleegyezésre van szükség a munkába álláshoz, a kiskorúak pedig csak napi maximum hat
órát dolgozhatnak. Az eddigi rekord 2008-ban volt,a mikor 150 diák kapott hivatalosan
idénymunkát Hargita megyében.

Az év első felében 195 millió euró értékben nyújtottak fogyasztási hiteleket a Romániai
Pénzügyi Társaságok Egyesületének tagjai. A nem banki jellegű intézményektől felvett
kölcsönök 88 százalékát a személyes fogyasztásra fordították, míg az összegek 9 százalékát
ipari beruházásokra és 3 százalékát gépkocsik vásárlására. Az egyesület adatai szerint a
finanszírozások fele 1000 euró alatti összeg volt. A hitelesek életkor szerinti megoszlása
szempontjából egyharmaduk 55 és fölötti, ugyanennyi a 35 és 45 éves korcsoportból származó,
a 25 év alattiak csupán 5 százalékát teszik ki a hitelt igénylőknek. A nem banki intézményekhez
fogyasztási hitelért folyamodók több mint felének nettó jövedelme nem haladja meg az 1000 lejt
– derül ki az egyesület közleményéből.

Butaság lenne ha az államelnöki hivatal megfosztaná Tőkés László európai parlamenti
képviselőt a temesvári népfelkelés kitörésének huszadik évfordulóján kapott legmagasabb
román állami kitüntetésétől – jelentette ki Kovács Péter az RMDSZ főtitkára a maszol.ro
hírportálnak. A Románia Csillaga érdemrendet "következetes román-ellenessége" miatt vonná
meg Tőkés Lászlótól Crin Antonescu, a kormányzó Szociálliberális Szövetség liberális
társelnöke, a székelyföldi román civil szervezetek szövetsége, Victor Ponta miniszterelnök
pedig kész ellenjegyezni a visszavonásról szóló esetleges elnöki rendeletet. A legfőbb román
közjogi méltóságok mindegyike bírálta Tőkés Lászlót azért, mert a Bálványosi Nyári
Szabadegyetemen azt javasolta: Magyarország vállaljon véd-hatalmi szerepet Erdély
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érdekében úgy, ahogy ezt Ausztria tette Dél-Tirol esetében.

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, és Kányádi Sándor
költő nyerte holtversenyben a Transindex portál által szervezett Box populi - arcok harca című
versenyt, amely az olvasók bevonásával kereste a választ arra a kérdésre, ki a legnépszerűbb
erdélyi magyar. A Transindex ma délben hirdette ki a július eleje óta zajló ötfordulós verseny
végeredményét, amely szerint azonos számú támogató kattintást (lájkot) kapott a döntőbe jutott
két jelölt, Böjte Csaba és Kányádi Sándor. A Transindex július elején egy 65 nevet tartalmazó
listával indította el a versenyt, a lista azonban az olvasók javaslatai alapján 93-asra bővült. A
selejtező kör után 16 személyiség maradt versenyben. Őket a kapott lájkok száma alapján
párosították össze a sportból ismert szabályok szerint.

Sőtér Balázs Jolán és Szabó Gabriella is a román turizmus nagykövete címet kapja meg ma
este a Bukarestben rendezett gálán – jelentette be Maria Grapini turisztikai miniszter. Összesen
nyolc személyiségnek adják át a turizmus nagykövete útlevelet, amellyel külföldi útjaikon
népszerűsíthetik Romániát – mondta a miniszter. A ma esti rendezvényen a két sportolón kívül
Ştefan Popa Popa's karikaturista, Ilie Năstase teniszező, Gheorghe Zamfir pánsípos, Grigore
Leşe népdalénekes, valamint Elisabeta Lipă és Ivan Patzaichin kenus kapja meg a román
turizmus nagykövete címet.

Gyimesbükkön avattak szobrot szombaton Sebő Ödön főhadnagynak, Sebő Ferenc
Kossuth-díjas zenész édesapjának, aki 1944 őszén csapatával három hétig feltartóztatta a
benyomuló szovjet erőket. A gyimesbükki Deáky panzió kéthektáros területén felállított bronz
mellszobor, Csák Attila pátyi szobrászművész alkotása kizárólag magánadományokból készült
el. Sebő Ödön és csapata ellenállása kétszázezer német és magyar katona visszavonulására
teremtett lehetőséget. A Székelyhon.ro hírportál közlése szerint Sebő Ferenc a szoboravatón
felidézte, édesapját élete utolsó éveiben tudta rávenni, hogy megírja háborús
visszaemlékezéseit. Az ezekből készült A halálraítélt zászlóalj (Gyimesi-szoros, 1944) című
könyvet azért is fontosnak tartotta, mert - mint elmondta - a gyimesi harcokról kevés
dokumentum maradt fenn. Sebő Ferenc háláját fejezte ki azért, hogy a gyimesiek ápolják
édesapja emlékét.

Egy törökországi klinikán tegnap meghalt a magát a romák nemzetközi királyának tekintő Florin
Cioaba, akit áprilisban választottak a Nemzetközi Roma Szövetség elnökévé. A szabadságát
Törökországban töltő 58 éves Florin Cioabát szívinfarktussal szállították múlt hétfőn kórházba,
az orvosok azóta küzdöttek az életéért.
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Az Egyiptomnak nyújtott gazdasági segítség csökkentésének lehetőségeiről tárgyalnak az
európai diplomaták Brüsszelben az országban eluralkodó erőszakhullám következtében. A
legújabb incidensben legalább 25 rendőrt megöltek ismeretlen támadók egy rajtaütésben ma a
Sínai-félszigeten. A körzet a radikális iszlamisták fellegvára. Tavaly augusztusban iszlamista
merénylők 16 rendőrt öltek meg ugyanitt egy ellenőrzőpont elleni támadásban. Az Európai Unió
felfüggesztheti a tavaly ígért ötmilliárd eurós pénzügyi támogatás egy részét, de a korlátozás
nem vonatkozik a humanitárius segélyekre – közölte tegnap Laurent Fabius francia
külügyminiszter. A nyomásgyakorlással Európa az erőszakcselekmények megelőzését akarja
elérni, hiszen az elmúlt napokban több mint 850-en vesztették életüket Egyiptomban.

Hamid Karzai afgán elnök felmentette tisztségéből az ország főügyészét, mert az elnöki hivatal
utasítása ellenére az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt a kormányellenes tálib mozgalom
képviselőivel - közölte egy magas beosztású afgán kormányzati illetékes. A hírt megerősítette
egy afgán parlamenti képviselő. Muhammad Iszak Aloko öt éve töltötte be a főügyészi
tisztséget. A kifogásolt találkozó augusztus első hetében volt Dubajban. A megbeszéléseken
állítólag a Nagy Béketanács tagjai vettek részt, de a főügyészt az elnöki hivatal arra utasította,
hogy ne legyen ott. Hírek szerint az afgán kormány több minisztere is próbálta meggyőzni
Karzait, hogy ne menessze a főügyészt. A Nagy Béketanácsot Karzai elnök hozta létre
2010-ben azért, hogy párbeszédet kezdjen a tálibokkal. A testület több tagja miniszter volt a
tálibok 1996-2001 közötti regnálása idején.

A lengyelek ellenzik a jól teljesítő állami vállalataik magánkézbe adását – derül ki IQS Group
közvélemény-kutatásából. A Puls Biznesu gazdasági lapban megjelent adatok szerint a
lengyelek 78 százaléka ellenzi a nagy állami vállalatok privatizálását, és mindössze nyolc
százalékuk támogatja a magánosítást. A lengyelek többsége úgy tartja, az állami vállalatok már
világszínvonalon teljesítenek, 75 százalékuk szerint termékeik és szolgáltatásaik legalább olyan
jók mint külföldi konkurenseiké, 13 százalékuk szerint még jobbak is annál.

Idén ötödik alkalommal ünnepeljük augusztus 19-én a humanitárius világnapot, amikor
mindazok előtt tiszteleg a világ, akik humanitárius segítséget nyújtanak és akik segítségnyújtás
közben vesztették életüket. A világnapot az ENSZ Közgyűlése 2008-ban hozta létre, emlékezve
arra a humanitárius munkát végző 22 ENSZ-alkalmazottra, akik 2003. augusztus 19-én Irakban
az ENSZ bagdadi irodáját ért bombamerénylet áldozatául estek. A világnap célja, hogy felhívja
a figyelmet a humanitárius problémákra és kihívásokra, köztük a segélyszervezetek
munkatársait fenyegető veszélyekre, a rászorulók elérését akadályozó tényezőkre és mindazon
körülményekre, amelyek megnehezítik a segélyprogramok végrehajtását.
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