Hírösszefoglaló, szeptember 21.
2013. szeptember 21. szombat

Az Alkotmánybírósághoz fordult Traian Basescu államfő a jelenléti küszöböt 30 százalékra
csökkentő referendum törvény módosítása kapcsán. Az elnök az kifogásolja, hogy a jogszabály
előírásai a szuverenitás nép általi gyakorlását akadályozzák meg.

Nem vesznek részt a verespataki bányaberuházást ellenző civil szervezetek a parlamenti
különbizottság meghallgatásán. A beruházás ellenző szervezeteket tömörítő Mentsétek meg
Verespatakot! elnevezésű mozgalom az elutasítást közleményben tudatta. A döntést azzal
indokolták, hogy alkotmányellenesnek tekintik a kormány által a törvényhozói testület elé
terjesztett, Verespatakkal kapcsolatos jogszabálytervezetet, és részvételükkel nem kívánják
legitimálni a szerintük fölösleges parlamenti vitát. A mozgalom egyik legismertebb szervezete, a
verespataki lakosokat képviselő Alburnus Maior úgy véli, hogy a különbizottság módosító
indítványok révén "kozmetikázni" akarja a beruházást elősegítő kormányzati tervezetet.

Ismét az oktatási tárcához fordul a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
magyar tagozata, miután az intézmény román vezetése nem foganatosított érdemi
intézkedéseket a magyar tagozat önállósodása érdekében - mondta az MTI-nek Szilágyi Tibor,
az egyetem rektorhelyettese. Hozzátette: kollektív meghallgatást kérnek a minisztertől, és
ennek az eredményei függvényében döntik el, hogy a szeptember 30-i tanévnyitáskor
elkezdik-e a júniusban kilátásba helyezett tiltakozásokat. A rektorhelyettes megemlítette, az
egyetem vezetésével folytatott tárgyalásoknak vannak pozitív fejleményei is, de ezek nem
rendezik alapjában a magyar tagozat gondjait. A pozitív fejlemények között említette, hogy
immár valamennyi egyetemi állásnál feltüntetik: a román vagy a magyar tagozathoz tartozik az
illető állás. A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román vezetése és
magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára
hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait

Jelentősen csökkennek a közlekedési kihágásokért kiszabható bírságok a belügyminisztérium
honlapján közzétett javaslatban a korábbi törvénytervezethez képest. Míg az előző
jogszabály-változatban a legmagasabb kiszabható bírság értéke 16 ezer lej volt, az új változat
szerint ez 9600 lej, egy súlyos baleset után pedig legfeljebb két évre lehet felfüggeszteni a
balesetokozó jogosítványát, a korábbi öt évhez képest. Az új törvénytervezet szerint a
következmények súlyosságától függően több fokozatban büntethető a piroson való áthajtás. A
büntetőpontok maximuma 120, míg a korábbi tervezet legtöbb 200 büntetőpontot írt volna elő. A
törvénytervezetben további enyhítések találhatók a kihágások valamennyi kategóriájában –
közli a Mediafax.
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Kerékpáros tájékozódási versenyt tartanak ma Csíkszereda és Szentlélek között az Európai
Mobilitás Hete programsorozatban. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi
programsorozatát, az Európai Mobilitási Hetet, a fenntartható városi közlekedésért, minden
évben szeptember 16-22. között tartják. Háromszéken idén három településen szerveznek
különböző rendezvényeket. Sepsiszentgyörgyön ma negyedik alkalommal szervezték meg a
Sugás futást. Kézdivásárhelyen, a Sinkovits stadiontól 17 órákor indul a kerékpáros felvonulás,
a környezetbarát közlekedési eszközök népszerűsítése céljából. Baróton a 11 órakor indultak
kerékpáros felvonulásra, majd biciklitúrára Bibarcfalva és Kisbacon érintésével. A rendezvényt
egy közös bográcsozással zárják az idén kalákával felújított Mackó bácsi feredőjénél.
Bukarestben Gabriela Szabo nevével fémjelzett Run Fest 2013 futóversenyt tartottak ma az
Európai Mobilitás Hete keretében. A volt atléta rádiónknak adott nyilatkozatában célként
fogalmazta meg a tömegsportok népszerűsítését és a gyerekek életstílusának megváltoztatását
fogalmazta meg.

A Székely Határőrség Múzeumát hozzák létre a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban - jelentette be
Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök A székely határőrzés évszázadai című
konferencián.

Kedden este hét órától a Rádió Koncerttermében lép fel Bukarestben a megalakulásának 40.
évfordulóját idén ünneplő Muzsikás együttes. Bukaresti előadásában a Muzsikás bemutatja
Erdély fontosabb etnográfiai régiói (Mezőség, Máramaros, Kalotaszeg, Küküllőmente) román,
magyar és zsidó népzenéjének jellegzetes vonásait, kiemelve az egymás mellett élő népek
zenéjének sajátos kölcsönhatását. Így hallhatunk Învârtitát és Csárdást, legényest és botos
táncot, Khosid lakodalmast, nem egyszer ráismerve Bartók Béla Hat román tánc című művének
“nyersanyagára”. Az előadás a hagyományos hangszereken felcsendülő dunántúli és csángó
népzenének köszönhetően válik teljessé. Az előadásra jegy vásárolható a www.bilete.ro
internetes portálon, a Román Posta fiókjaiban, a Bilete.ro jelzésű Inmedio üzletekben, a
Germanos üzletekben és a Rádióterem jegypénztáránál.

Pakisztán szabadon bocsátotta ma reggel legmagasabb rangú afgán tálib foglyát, Abdul-Gani
Baradart, Omar molla tálib vezér egykori helyettesét, jobbkezét - jelentette be a pakisztáni
belügyminisztérium egyik szóvivője. A 2010 elején a CIA-val közös akcióban elfogott Baradar
molla kiengedésével Iszlámábád szerint az a cél, hogy könnyebbé váljon az afgán megbékélési
folyamat, vége szakadjon a konfliktusnak, amely közel 12 éve állítja szembe egymással a
Nyugat támogatta kabuli kormányt és a tálib lázadókat. Az afgán kormány már többször kérte
Pakisztántól Baradar kiengedését, azt remélve, hogy a molla segítheti a béketárgyalásokat,
egyes elemzők azonban kétlik, hogy bevonása jelentősebb változást hozna.
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Dél-Korea állítólagos ellenséges szándékaira hivatkozva Észak-Korea lemondta a koreai
háborúban szétszakadt családok jövő hétre tervezett találkozóját – közölte a KCNA
észak-koreai hivatalos hírügynökség ma reggel. Dél-Korea korábbi kezdeményezésére a két
Korea képviselői Panmundzsonban még augusztus végén állapodtak meg arról, hogy lehetővé
teszik több tucat, az 1950-1953-as koreai háború során szétszakadt család találkozását. Az
észak-koreai bejelentés némiképp meglepetésként hatott, a közelmúltban ugyanis enyhülés
mutatkozott Szöul és Phenjan viszonyában.
Sport
A címvédő Dunaújváros 4-2-re nyert a Ferencváros vendégeként a jégkorong MOL Liga tegnapi
játéknapján. Korábban a HSC Csíkszereda 4-1-re győzött Érsekújvár ellen és a Miskolci
Jegesmedvék 2-1-re verték az Újpestet. A tabellát a Dab.Docler vezeti 16 ponttal, második az
Érsekújvár 13 és harmadik a Brassói Corona 11 ponttal.

Andreea Stefanescu a 44, Alexandra Larisa Florian pedig az 52 kilogrammos súlycsoportban
szerzett bronzérmet a Szarajevóban zajló cselgáncs Európa Bajnokságon tegnap.

A szászmedgyesi Metángáz 2-1-re nyert saját pályán a kolozsvári Universitatea ellen a
labdarúgó első liga nyolcadik fordulójának nyitómérkőzésén. Az újdonsült élvonalbeliek
konstancai rangadóját a Sageata Navodari nyerte, amely 1-0-ra verte a brassói Coronát. A
harmadik tegnapi mérkőzésen gól nélküli döntetlen született a temesvári Poli és a Viitorul
Constanta között. A forduló ma este héttől a Brassó-Vaslui és fél tíztől a Dinamó-Petrolul
mérkőzésekkel folytatódik. Holnap két meccset játszanak. A Botosani délután öt órától fogadja
saját pályán a Steauát, a Tg. Jiu-i Pandúrok Kolozsváron játszik a CFR-el este fél nyolctól .
Időjárásjelentés
Országszerte változékony marad az idő, a déli megyék kivételével esőre bárhol számítani lehet.
Az északi és központi megyékben 17 fokig, délen 24 fokig melegedik a levegő. Holnap az eső a
központi, déli és keleti országrészbe költözik, nyugaton változékony, csapadékmentes lesz az
idő. A hőmérséklet hajnalban 5 és 13, holnap napközben 15 és 23 fok között lesz. Bukarestben
most változékony az égbolt és 21 fok van.
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