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Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízriadót bocsátott ki ma reggeltől holnap 18 óráig az Országos
Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet. A figyelmeztetés Krassó-Szörény, Temes, Hunyad és Arad
megyékben található Fehér-Körösre, a Maros nyugat-romániai mellékfolyóira és a bánsági
Bega, Óbega, Berza, Moravicza, Krassó és Néra folyókra vonatkozik. Az előrejelzés szerint
elsősorban a folyók felső szakaszán alakulhat ki árvízveszély a térségben várható eső és
hóolvadás következtében. Az áradás veszélyét az is növeli, hogy a folyókon jégtorlaszok
alakulhatnak ki. A figyelmeztetés szerint a Romániából Szerbia fele távozó bánsági folyókon
nagyobb az áradásveszély, de a helyzet alakulása Hunyad és Arad megyében, a Tiszába ömlő
folyókon is fokozott figyelmet igényel.

A pszichológiai küszöbnek számító 5 lej alá csökkent a benzin ára a Petrom néhány bukaresti
kútjánál – idézi a Ziarul Financiart a maszol.ro híroldal. Bukarestben ma már 4,96 lejes
literenkénti áron is lehetett tankolni. Ugyanezeknél a töltőállomásoknál a gázolaj ára viszont
még nem lépte át ezt a küszöbértéket, litere 5,16 lej. A Petrom utoljára négy évvel ezelőtt
kínálta vásárlóinak ezen az áron az üzemanyagot. Csaknem 21 százalékkal csökkent az
üzemanyagok ára hazánkban, tavaly július óta. Ennek oka a nyersolaj világpiaci árának
zuhanása. Egy teli tank most átlagosan 65 lejjel kerül kevesebbe, mint 6 hónappal ezelőtt.
Tavaly júniusban a Brent olaj hordója 115 dollárba került, jelenleg pedig 50 dollárba.

A Pénzügyminisztérium idén 2 és fél milliárd lejt szánna az Első Ház programra, továbbá ehhez
az összeghez még hozzáadnák a tavalyról megmaradt felhasználatlan alapokat is – szerepel az
ügyben benyújtott kormányhatározat tervezetben. Az, hogy mikortól lehet újból lakáshiteleket
felvenni a program keretében, még nem ismeretes. Az Első Ház programot 2009-ben indította
el a kormány, azóta mintegy 126 ezer kedvezményes lakáshitelt vettek fel országszerte az első
lakásukat vásárló vagy építő fiatalok. Az Első Ház lakáshitelek esetében az igénylőnek
mindössze 5 százalékos önrésszel kell rendelkeznie.

Tavaly az első tizenegy hónapban 5,3 milliárd euró volt a külkereskedelmi mérleg hiánya, 92
millió euróval magasabb 2013 hasonló időszakához képest - közölte tegnap az Országos
Statisztikai Intézet. Az export 6,5 százalékkal, a behozatal 6 százalékkal bővült 2013
január-novemberéhez képest. Novemberben az import 3,9 százalékkal, az export 2,9
százalékkal nőtt éves összehasonlításban.

Külföld
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Tegnap este a rendőrség összehangolt akcióban kivégezte a Charlie Hebdo
szerkesztőségében 12 halálos áldozattal járó merénylet elkövetésével gyanúsított két testvért,
valamint a Párizsban egy kóser élelmiszerboltban túszokat ejtő iszlamista fegyverest is.
Franciaországban a szerdai terrortámadást követően a legnagyobb szintű riadókészültséget
rendeltek el.

Manuel Valls francia miniszterelnök elismerte tegnap este, hogy vannak "hibák" azon emberek
megfigyelési és kiszűrési rendszerében, akikről feltételezhető, hogy merényleteket követhetnek
el.

Nem ért véget a terrorfenyegetettség Franciaországban – nyilatkozta ugyancsak tegnap este
Francois Hollande, francia államfő. "Franciaország, még ha tisztában is van azzal, hogy
szembenézett a fenyegetettséggel, még ha tudja is, hogy bátorságra és bravúrokra képes
férfiakból és nőkből álló biztonsági erőkkel rendelkezik, nem szabadult meg végleg a
fenyegetettségtől, amelynek céltáblája – tette hozzá. A köztársasági elnök óvatosságra,
egységre és mobilizációra kérte fel az embereket, ugyanakkor üdvözölte a túszmentő
akciókban részt vett csendőrök és rendőrök "bátorságát, bravúrosságát és hatékonyságát".
Hollande úgy vélte, hogy Franciaországnak "nemcsak az erővel, hanem a szolidaritással is
választ kell adnia ezekre a támadásokra".

Párizsban holnap nagyméretű felvonulást tartanak az áldozatok emlékére. A felvonuláson, a
francia államfő mellett, a legfőbb európai vezetők, Angela Merkel német kancellár, Donald Tusk
az Európai Tanács elnöke, Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke, David Cameron
brit kormányfő, valamint Mariano Rajoy spanyol és Matteo Renzi olasz miniszterelnök is jelen
lesz. A holnapi megemlékezésre jelezte részvételét államfőnk Klaus Johannis, és Orbán Viktor
magyar kormányfő is.

Hetvenkettedik alkalommal adják át Los Angelesben az Oscar-díj "előfutárának" is tekintett
Golden Globe díjakat helyi idő szerint holnap este. A győztesek általában jó eséllyel
reménykedhetnek az Oscar-díjban is, amely Hollywood legrangosabb kitüntetésének számít. Az
első Golden Globe gálát 1944 januárjában tartották. Az eredeti hat kategória helyett ma már
25-ben dönt a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezete. A Golden Globe
történetében a jelölések és a kitüntetések terén is Meryl Streep a csúcstartó, akit most 29.
alkalommal nomináltak.

Oroszországban többé nem jogosultak vezetői engedélyre a transzszexuális és transzvesztita
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emberek. A vezetést akadályozó "mentális rendellenességek" közé sorolták a pedofíliát, a
fetisizmust, a szadomazochizmust, a magamutogatást, a kukkolást, a "kóros" szerencsejátékot
és a kleptomániát is - adta hírül a BBC News és az AFP. Az orosz kormány szerint azért van
szükség a szigorításra, mert túl sok a közúti baleset az országban. A helyi pszichiáterek és
emberi jogi ügyvédek nem értenek egyet a hét elején életbe lépett korlátozással.
Oroszországban 2013 óta illegálisnak számít a "nem hagyományos életmód népszerűsítése".
Az emberi jogokért harcoló orosz ügyvédek egyesülete "diszkriminatívnak" nevezte az új
törvényt, amelynek tisztázásáért az orosz alkotmánybírósághoz fog fordulni. Az orosz hivatásos
sofőrök egyesülete ugyanakkor támogatja a törvényt.

Sport

Könnyűszerrel győzte le ma reggel erdélyi magyar származású ellenfelét a szencseni torna
döntőjében Simona Halep. A román teniszező alig több mint egy óra alatt 6-2, 6-2-re verte a
svájci színekben versenyző Bacsinszky Tímeát. Ezzel Halep megnyerte a 500 ezer dollár
összdíjazású turnét. Győzelméért 111 ezer dollárt és 280 WTA-pontot kap. A következő torna,
amelyen részt vesz, a hamarosan kezdődő Australian Open lesz.

Babos Tímea második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben, így már csak egy győzelemre
van a főtáblától a Sydney-i keménypályás tenisztornán. A világranglistán 96. magyar játékos a
kvalifikációban a kilencedik helyen kiemelt belga Yanina Wickmayer után ma az új-zélandi
Marina Erakovicot verte meg 6:2, 6:4-re. A főtáblára jutáshoz a szlovén Polona Hercogot kell
majd legyőznie. Babos párosban főtáblás Sydneyben, s a francia Kristina Mladenovic oldalán
az első fordulóban a Michaella Krajicek, Barbora Zahlavova-Strycova holland-cseh kettőssel
találkozik.

A FIFA-Aranylabdáért, melyet hétfőn adnak át a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA)
díjkiosztó gáláján, még hárman vannak versenyben: a négyszeres győztes argentin Lionel
Messi, a kétszer a legjobbnak választott portugál Cristiano Ronaldo, valamint a német Manuel
Neuer. A Puskás-díjat hatodik alkalommal adják majd át, itt a holland Robin van Persie, a
kolumbiai James Rodríguez és egy női labdarúgó, az ír Stephanie Roche maradt versenyben
az év legszebb góljáért járó elismerésért. Ezenkívül megválasztják még az év női játékosát és
edzőjét férfi és női csapatnál, továbbá kihirdetik az év csapatának "összeállítását" is

A világ legrégebbi hokiütőjét háromszázezer kanadai dollárért vásárolta meg a Kanadai
Történeti Múzeum. Az eladó, Mark Presley 2008-ban az új-skóciai North Sydney egyik
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fodrászatában látta meg a falon a botot, és 1000 dollárért megvásárolta. A bolt tulajdonosa, az
akkor 92 éves Charlie Moffatt elmondta neki, hogy nagyapjának bátyja, William "Dilly" Moffatt
játszott az ütővel a közeli tavon az 1830-as években. Presley bevizsgáltatta a fából készült
hokiütőt, és kiderült, hogy 1835 és 1838 között készülhetett egyetlen fából kivágva. (A mostani
fabotok rétegelten, több fából készülnek.) Ezt követően az értékes relikviát felajánlotta a
történeti múzeumnak, amely megvásárolta. Mark O'Neill, az intézmény elnöke elmondta: a
jégkorong Kanada nemzeti sportja, egyetlen más ország sem viszonyul ekkora lelkesedéssel a
sportághoz. Éppen ezért ennek a hokiütőnek a Kanadai Történeti Múzeumban van a helye.
Korábban egy 1852-es ütőt tartottak a világ legrégebbi hokibotjának, az 2001-ben 2,2 millió
dollárért kelt el.

Időjárás

Estig az ország legnagyobb részén borús, csapadékos marad az idő. Változékony időre enyhe
napsütéssel átmenetileg DK-en számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértékei 1 és 9 fok között
alakulnak. Holnaptól az idő kezd felmelegedni, az ország D-i és DK-i részén felszakadozik a
felhőzet, másutt csapadékképződés várható. A hőmérséklet hajnalban -2 és +7, holnap
napközben 3 és 14 fok között alakul. Bukarestben most változékony az égbolt és +5 fok van.
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