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38 romániai állampolgár vár már 20 órája a hazatérésére, miután repülőgépüket az jordániai
légi rendészet egy másik ottani reptérre irányította, aztán a repülőgép nélkülük szállt föl. A
Tarom légitársaság gépének, amely Bukarest és Amman között közlekedik, hajnali 3-ra kellett
volna Bukarestbe szállítania az utasokat, azonban rossz időjárási körülményekre hivatkozva,
nem vette fel őket. A bukaresti Henri Coandă reptér információs irodájából megerősítették, hogy
a gép utasok nélkül szállt le, de ők nem tudják ennek az okát. A Tarom időközben kiadott egy
közleményt, amelyben jelezték, hogy a jordániai, egyik repülőtérről a másikra való utazás miatt
a RO 188-as járat személyzete túlhaladta a munkaidejét, így az utasok biztonságára való
tekintettel, inkább üresen szálltak vissza Bukarestbe. Az egyelőre nem világos, hogy az utasok
hogyan, és mikor fognak hazaérni.

A Parlament Állandó Bürója ma dönt arról, hogy tart-e rendkívüli ülésszakot annak érdekében,
hogy megoldást találjanak azoknak az állampolgároknak a helyzetére, akiknek svájci frankban
van hitelük. A Svájci Nemzeti Bank múlt hét végén hirtelen bejelentette, hogy többé nem
hajlandó támogatni a svájci frank euró árfolyam egy a kettőhöz viszonyítását, és úgy döntött,
hagyja nemzeti valótáját, hogy a piaci állapotok függvényében szabadon fluktuáljon. Ezt
követően a svájci frank értéke rekordnövekedést ért el, és közel annyiba kerül,mint egy euró.
Romániában 75 000 állampolgárnak van svájci frankban kölcsöne, ha a frank értéke a
továbbiakban is növekedni fog előfordulhat, hogy nagy részük nem tudja majd kifizetni a havi
részelteit. Hasonló problémával több európai államban is küzdenek, ám az állam nem
mindenhol hajlandó a beavatkozásra. Lengyelországban például, ahol a lakosság közel fele
svájci frank hitellel rendelkezik a Lengyel Nemzeti Bank volt gubernátorja azt nyilatkozta,
egyelőre várnak, és abban bíznak, a helyzet magától elrendeződik, amúgy sem tartja etikusnak,
hogy a svájci frank hitellel rendelkezőket segítsék, a többieket pedig nem.

Romániában már 26 éve tart a népességcsökkenés, és ez a tény egyre inkább veszélyezteti az
állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságát- jelentette ki Vasile Gheţău, a Vladimir Trebici
Demográfiai Kutatóközpont igazgatója. 1990 óta közel három és fél millióval csökkent az ország
lakossága, elsősorban az erőteljes kivándorlás miatt, de csökkenő tendenciát mutat a
születések száma is. Gheţău szerint az, hogy a román családok kevesebb gyermeket vállalnak,
mint tíz-húsz évvel ezelőtt első korban serkentő hatású lehet a gazdaságra, mivel jelentős
anyagi terheket vettek le ezzel az állam válláról, ám ez hosszú távon visszaüt, és jóval
súlyosabb terheket jelent, hiszen ez egyszersmind azt jelenti, idővel jóval kevesebb
munkavállaló és adót fizető fiatal lesz az országban.

Nem sérti a magánélethez való alapvető emberi jogot a kihirdetésre váró információbiztonsági
törvény, amelyre az országnak és szövetségeseinek a számítógépes rendszerek elleni
támadások kivédése érdekében van szüksége - állította a Román Hírszerző Szolgálat egy

1/4

Hírösszefoglaló, január 19.
2015. január 19. hétfő

tegnap közzétett állásfoglalásban.A parlament által decemberben elfogadott
információbiztonsági törvény ellen - a civil szervezetek tiltakozása nyomán - a Nemzeti Liberális
Párt óvást emelt az alkotmánybíróságon.A SRI közleménye szerint alaptalan a civilek azon
aggálya, hogy a törvény alapján a titkosszolgálatok bárkinek a számítógépes adatait
ellenőrizhetik. Ilyesmihez továbbra is bírói felhatalmazás kell: a törvény csak az
internetszolgáltatókat és rendszer üzemeltetőket kötelezi arra, hogy a nyomozók
rendelkezésére bocsássanak adatokat, de kizárólag a forgalomról, nem pedig a tartalomról - áll
a hírszerzés közleményében.

A véleménynyilvánítási szabadság jogának korlátozásával, a gyermekek jogainak, Románia
Alkotmányának és az alapvető emberi jogok megsértésével vádolják az Oktatási Minisztériumot
a diákszervezetek a múlt szerdán érvénybe lépett oktatásszervezési szabályzat előírásai miatt,
amelyet Remus Pricopie volt miniszter december 15-én írt alá, és amely január 13-án jelent
meg a Hivatalos Közlönyben. Több diákszervezet is jelezte, hogy bepereli a tárcát a szabályzat
egyik előírása miatt, amely ugyan garantálja a diákok jogát az iskolaújságok szerkesztéséhez
és terjesztéséhez, ugyanakkor leszögezi, hogy az iskola igazgatójának jogában áll az
iskolatanácstól kérni az illető publikáció vagy adás beszüntetését, amennyiben úgy gondolja,
hogy annak tartalma a nemzetbiztonságra, a közrendre, az egészségre, a közerkölcsre
veszélyes, vagy sérti az állampolgári jogokat vagy az iskola szabályzatát.

Országos körözést bocsátottak ki a Kolozs megyei rendőrségtől megszökött négy őrizetes
egyike, Alexandru Bartuş nevére. A szombat este elszököttek közül hármat vasárnap
megtaláltak, már csak Bartuşt keresik, írja a Citynews.A négy fiatal közül hármat lopásért, egyet
pedig gyilkossági kísérletért vettek őrizetbe.A szombat este szolgálatban levő rendőrök ellen is
vizsgálatot folytatnak, hogy megállapítsák, történt-e részükről mulasztás.

Kevesebb mint 24 óra alatt kelt el 10 ezer 189 lejes bérlet a kolozsvári ififőváros legnagyobb
rendezvényének szánt, július 30.-augusztus 2. között tartott Untold fesztiválra. A még koraibb
regisztrálók fejenként 100 lejért kaphatták meg bérletüket a zenei eseményre, amelynek
húzónevei a francia David Guetta és a svéd Avicii lesznek. A fesztiválról és annak két
legfontosabb fellépőjéről először Emil Boc polgármester beszélt Szilveszterkor. A négynapos
Untold Fesztivál alkalmából tíz színpadot állítanak fel a város különböző pontjain és a
szervezők 300 ezer résztvevővel számolnak.

Beválogatták a Berlinale versenyprogramjába Radu Jude Aferim! című filmjét - derül ki a
fesztivál honlapján közzétett listából. A mai bejelentéssel teljes lett a versenyprogram. Radu
Jude második nagyjátékfilmje történelmi témájú, a XIX. század eleji Havasalföldön játszódik;
egy zsandár a fiával együtt egy szökött rab nyomába ered. Ugyanakkor a Berlinale Panorama
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szekciójában debütál Tudor Giurgiu De ce eu? (Miért éppen én?) című filmje. Giurgiu harmadik
nagyjátékfilmje valós eseményeken alapul: Cristian Panait ügyész esetén, aki 2002-ben
öngyilkosságot követett el, miután egy ügyész kollégájának korrupciós ügyeit kezdte felkutatni.
A fim romániai premierje február 27-én lesz. A 65. Berlini Nemzetközi Filmfesztivált február
5-15. között szervezik meg.

Külföld

Romániából származhatnak azok a fegyverek, amelyekkel Charlie Hebdo szerkesztőségében
12 emberáldozatot követelő terrortámadást végrehajották a Kouachi-testvérek.A brit The
Telegraph című lap cikke szerint Said és Cherif Kouachi által használt, AKS 74-es jelzésű
Kalasnyikovot és a hozzá való lőszert minden valószínűség szerint Romániában vagy
Bulgáriában szerelték össze. AKS 74-est Romániában a Fehér megyei Kudzsiron gyártanak. A
fegyvergyár megrendelői között kiemelt szerepet kapnak a közel-keleti arab országok, ebből a
típusból Irak, Szíria, Jordánia, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek és több észak-afrikai
ország is nagy számban vásárolt.

A nigériai Boko Haram iszlamista terrorszervezet fegyveresei betörtek vasárnap Kamerun
területére, és elhurcoltak több mint nyolcvan embert, köztük sok gyereket és nőt, három másikat
pedig megöltek - közölték katonai és kormányzati források.A kora reggeli támadás célpontja
Mabass falu és a környékén lévő más települések voltak.A katonák kétórás tűzpárbajt vívtak a
támadókkal - mondta egy oda vezényelt magas rangú tiszt. A Boko Haram Nigériában saját
iszlamista államot kiáltott ki, és Kamerun felé is terjeszkedik. A szintén szomszédos Csád
szombaton 400 katonát küldött ellene. Niger, Nigéria, Csád, Kamerun és Benin vezetői 2014
októberében megegyeztek, hogy közös katonai parancsnokságot állítanak fel, és mozgósítják a
Boko Haram elleni fellépéshez szükséges erőket. A terrorszervezet Nigérián kívül Kamerunban,
Nigerben és Csádban is toboroz iszlamista harcosokat. Paul Biya kameruni elnököt nemrég egy
videoüzenetben halállal fenyegették meg.

A párizsi merényletek miatt a terrorizmus elleni küzdelemről is szó lesz ma az uniós
külügyminiszterek tanácskozásán Brüsszelben.A téma napirendre tűzését maga Federica
Mogherini, az Európai Unió külügyi főképviselője jelentette be a francia fővárosban történteket
követően. Egy neve mellőzését kérő diplomata rámutatott: elsősorban politikai üzenete van
annak, hogy a tanács már első idei ülésén foglalkozik a történtekkel, noha a terrorizmus elleni
fellépés alapvetően a bel- és az igazságügyi tanács hatáskörébe tartozik.A tanácskozás fő
napirendi pontja az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok jövője lesz. Ezzel összefüggésben a
héten kiszivárgott egy dokumentum több változata, amelyet Mogherini köröztetett a tagállamok
körében, és amely lényegében a párbeszéd folytatását és a kapcsolatok újjáépítését vázolta fel.

3/4

Hírösszefoglaló, január 19.
2015. január 19. hétfő

A neve mellőzését kérő diplomata szerint viszont a papírból az is kiderül, hogy Brüsszel csak
akkor számol ezzel a lehetőséggel, ha Moszkva teljesíti az ukrajnai konfliktus politikai
rendezését előmozdítani hivatott, szeptemberben kötött minszki megállapodást.

Már több európai országban is kiterjedt influenza járvány van.Az Egészségügyi Világszervezet
és az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ közös influenzajelentése szerint
főleg Európa nyugati és északi részén fokozódott az influenza aktivitása az utóbbi héten.
Emellett az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek légúti mintáiból is egyre
nagyobb arányban igazolták a laboratóriumi vizsgálatok az influenzavírus jelenlétét a
kontinensen. Finnország, Svédország, Anglia, Hollandia, Portugália és Olaszország is
földrajzilag kiterjedt influenzajárványról számolt be.

Az év legdepressziósabb napja január 19 - e - legalábbis egy brit pszichológus szerint. A
szakember azt állítja, hogy az új év harmadik hetének hétfői napja az év legdepressziósabb
napja. Blue Monday elmélet 2005-ben látott napvilágot. Cliff Arnall matematikai egyenleteket
használt, amelyek erre a következtetésre vezették.

Meteo

Estig országszerte viszonylag enyhe, változékony idő várható, eső, hava eső,a magas
hegyvidéken pedig havazás is előfordulhat. Napközben a hőmérséklet csúcsértékei 0 és12 fok
között lesznek. Éjszakára sem várható számottevő lehűlés, a hőmérsékleti értékek 0 és – 6 fok
között alakulnak. Holnap a maihoz hasonló idő várható, időszakosan a nap is kisüthet, és
valamivel melegebb lesz mint ma, a reggeli órákban ködképződés, napközben pedig eső
várható. A hőmérsékleti értékek napközben 1 és 12 fok között lesznek. Adásunk idején
Bukarestben felhős az égbolt és 7 fokot mérnek.
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