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A szaknak megfelelő kötelező vizsgával folytatódott ma az érettségi. A reál szakos diákok
matematikából, a humán szakosok pedig történelemből írásbeliztek. Pénteken lesz az utolsó
írásbeli vizsga, amelyen a végzős diákok szabadon választott tantárgyból - így földrajzból,
biológiából, kémiából, fizikából, gazdaságtanból, informatikából, szociológiából, filozófiából,
logikából vagy pszichológiából - írnak dolgozatot. Az eredményhirdetés július 7-én lesz, az
érettségi végleges eredményeit azonban az óvások után, július 10-én függesztik ki. A kormány
által múlt héten elfogadott és a Hivatalos Közlönyben már megjelent sürgősségi rendelet
értelmében azok a diákok, akik megbuknak a nyári és az őszi vizsgaidőszakban,
február-márciusban második pótérettségire jelentkezhetnek. Ezt megleőzően, október és január
között ingyenes felkészítőket tartanak számukra. A felkészítőket az egyetemek szerveznék,
ezeket az állam költségvetéséből vagy strukturális alapokból finanszíroznák.

A nyolcadik osztályosok esetében megvannak az országos felmérés összesített eredményei.
Az idei képességvizsga átmenési aránya 71,12 százalékos. Tavaly 75,89 százalékos volt az
ötös fölötti vizsgaáltalánosok aránya. Országos szinten csaknem 20 ezer óvást adtak be, a
legtöbbet - 15 ezret - román nyelv és irodalomból. Az átmenési arány továbbra is az anyanyelvi
vizsgáknál a legmagasabb, azaz 91,24 százalék. Az általános iskolát végzettek július 4-e és 9-e
között iratkozhatnak be a líceumokba, az első számítógépes elosztás pedig július 15-én lesz.
Ezután a diákok letehetik beiratkozási iratcsomóikat a tanintézményekbe, az üresen maradt
helyeket pedig július 24-én osztják újra véglegesen. A középiskolába való beiratkozásnál a
képességvizsgán elért általános 75 százalékban számít, az elmúlt 4 év tanulmányi átlaga pedig
25 százalékban.

Lehallgatókészülékeket találtak a szatmárnémeti városházán. Az alapos átvizsgálását Dorel
Coica polgármester rendelte el, miután az intézmény közkapcsolatokért felelős osztályának
irodájában három lehallgatókészüléket találtak. Az elöljáró szerint a gyufásdoboz méretű
lehallgatókészülékeket az asztalok aljára rögzítették, és azok nem tűnnek professzionális
eszközöknek. Valószínűleg, hogy nem állami intézmények, hanem „bizonyos érdekcsoportok"
hallgatták a városházán zajló beszélgetéseket – mondta Dorel Coica. A szatmárnémeti
polgármester kéri az állam illetékes intézményeitől, hogy állapítsák meg: kik szerelték fel a
készülékeket. Mint ismert, 2011 májusában a Iași megyei önkormányzat alelnöke a sajtó
jelenlétében bontotta ki az irodája falából az ott elrejtett lehallgató készüléket. Akkor a
korrupcióellenes ügyészség elismerte, hogy a megtalált eszköz a tulajdonát képezi, és általa
egy korrupciós ügyhöz próbáltak bizonyítékokat szerezni.

Az RMDSZ értetlenül áll a hír előtt, hogy Máté András Levente Kolozs megyei parlamenti
képviselőt, a szövetség képviselőházi frakcióvezetőjét 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélte a legfelsőbb bíróság – közölte az RMDSZ sajtóirodája. A Kelemen Hunor szövetségi elnök
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által aláírt közlemény szerint az ítélet nem jogerős ugyan, de különösen furcsának találják ezt
annak tudatában, hogy ebben az ügyben már született döntés, a hatóság pedig elrendelte a
bűnvádi eljárás megszűntetését. Az RMDSZ várja a Legfelsőbb Bíróság végleges döntését
ebben az ügyben, addig is úgy véli, az ártatlanság vélelme megilleti a képviselőt – olvasható a
közleményben.

Zárva marad a közúti forgalom számára a Transzalpin magashegyi út. A citynews portál szerint
a Romániai Autópályák és Országutak Társaság nem hagyta jóvá a 67C jelzésű országút
magashegyi szakaszának használatát, ugyanis az csak 75-80 százalékban készült el, miután
az építtető Romstrade vállalat csődbe ment. Az útszakaszon még hiányoznak olyan biztonsági
elemek, mint a védőkorlátok vagy útjelzések. Ezért a hatóságok megbírságolhatják minazokat,
akik a tilalom ellenére mégis felhajtanak az útra. Az útszakasz mindkét szélén
forgalomkorlátozásra figyelmeztető, illetve tiltótáblákat helyeztek ki.

Az RMDSZ Főtitkársága idén 75.000 lejjel támogatja a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa
2015 magyar programjait. A pályázatra nem csak a kolozsvári szervezetek jelentkezését várják,
hanem minden olyan erdélyi magyar ifjúsági vagy civil szervezetet, amely hozzá tud járulni
ahhoz, hogy jövőben egy minél gazdagabb programfelhozatal alakuljon ki. A kiírásra július 1-e
és szeptember 30-a között lehet pályázatot benyújtani, olyan programokra, amelyek idén július
és december közötti időszakban kerülnek megvalósításra.

A képviselőház ma ratifikálta Moldova Köztársaság, Ukrajna és Grúzia Európai Uniós társulási
szerződését. A három volt szovjet állam pénteken írta alá a társulási szerződést az unióval.

Jelentősen megnőtt a Németországban dolgozó román és bolgár állampolgárok száma az év
első négy hónapjában. A munkavállalási feltételek januári lazulása után, április végéig csaknem
64 ezer romániai és 18 ezer bulgáriai munkavállaló érkezett az országba. Az Arbeitsagentur
nevű német állami munkaügyi hivatal adatai szerint összesen 157 700 román állampolgár
dolgozik Németországban. A legmeredekebben a lengyelek létszáma emelkedik továbbra is, ők
már több mint 300 ezren dolgoznak németföldön. A magyarok jóval kevesebben vannak –
összesen 66 800-an -, bár létszámuk növekszik, és úgy látszik, nem az átmeneti és idényjellegű
munkakörökben vannak ott elsősorban.
Két román politikust is megválasztottak tegnap az Európai Parlament alelnökévé. A nemzeti
liberális párti Adina Ioana Vălean az első szavazási körben, a szociáldemokrata párti Corina
Creţu pedig a második körben nyerte el a tiszséget. Az Európai Parlamentnek összesen 14
alelnöke van, ebből hatot az Európai Néppárt, hármat az Európai Szocialisták Pártja, kettőt az
Európai Liberálisok és Demokraták Szövetsége, illetve további hármat a többi frakció delegált.
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A vezetőségi tisztségeket két és fél évig látják el a politikusok, a parlamenti ciklus közepén
pedig új EP-vezetőket választanak. A német szociáldemokrata Martin Schulz az Európai
Parlament történetében az első olyan politikus, akit kétszer választottak az EP-elnökévé.

Az Európai Unió soros elnökségét Olaszország vette át július elsejétől fél évre. Nevük
mellőzését kérő brüsszeli diplomaták szerint Itália most erőteljesen lobbizik azért, hogy Enrico
Letta volt miniszterelnök lehessen majd Herman Van Rompuy Európai Tanács elnök utóda. A
diplomaták szerint, ha az olaszoknak ez nem sikerülne, akkor azt szeretnék elérni, hogy az
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton posztját Federica
Mogherini külügyminiszter vehesse át. A most kezdődött olasz EU-elnökség egyik kiemelt
prioritása a nagyobb pénzügyi rugalmasság, vagyis Olaszország szeretné, ha Brüsszel
elnézőbben kezelné a költségvetési hiány növekedését. A másik prioritás: a menekültkérdés.
Olaszország több együttműködést vár el a többi tagállamtól az úgynevezett "migrációs nyomás"
enyhítése érdekében. Mint ismert az olaszok előtt az uniós pénzügyi mentőövre szoruló
Görögország látta el a soros EU-elnökséget.

Negyvenötre emelkedett a halottak száma az Észak-Afrika és Olaszország között történt újabb
bevándorlási tragédiában - jelentették ma a szicíliai Pozzallo hatóságai, ahol az illegális
bevándorlókat szállító halászbárka kikötött. A halálos áldozatok között nincs gyermek,
feltételezések szerint valamennyien a közép-afrikai térségből származnak. Az olasz hatóságok
eddigi információi szerint az áldozatokat társaik agyonnyomták a hajón. Halálukat fulladás
okozta. A Líbiából pénteken indult hajón hatszázan szorongtak, kétszer többen, mint ahány
személyt szállíthatott volna a bárka. A halottak mindannyian a halászhajó üzemen kívüli
hűtőkamrájába szorultak, ahol sem mozogni, se pedig igazából levegőt venni sem tudtak. Idén
június végéig több mint 61 ezer illegális bevándorló érkezett Olaszországba. Közülük több mint
53 ezer Szicília partjainál kötött ki.

Hivatalos eljárást indítottak ma hajnalban Nicolas Sarkozy ellen. A volt francia köztársasági
elnök ügyében korrupció, befolyással való üzérkedés, valamint nyomozási titok megsértése
miatt folyik vizsgálat – jelentette be az illetékes ügyészség Párizsban. A tegnap őrizetbe vett
volt államfő csaknem 15 órás kihallgatása után döntöttek így.

További 200 katonát küld Irakba az Egyesült Államok a bagdadi nagykövetség és a repülőtér
védelmének megerősítésére – jelentette be Barack Obama Washingtonban. Az amerikai elnök
erről levélben tájékoztatta a kongresszus két házának elnökét. Mint írta, a különítményt olyan
felszereléssel látják el, amely harci feladatok végrehajtását is lehetővé teszi. Hazatérési
dátumot nem jelöltek ki, a katonák addig maradnak, ameddig Washingtonban annak szükségét
látják. A védelmi minisztérium közlése szerint az amerikai erősítést helikopterek és pilóta nélkül
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repülőgépek is kiegészítik. Az amerikai vezetés ismét értésre adta, hogy fontosnak tartja a
szunnita szélsőséges fegyveresek Bagdadot fenyegető hadműveletének megállítását. Irakban a
kormány hivatalos adatai szerint csak júniusban 1922-en haltak meg fegyveres összetűzések
miatt. Ez volt a legvéresebb hónap az országban 2007 májusa óta.

Időjárás:
Estig országszerte többnyire változékony, a tengerparton napos marad az idő. Csapadék sehol
sem valószínű. A hőmérséklet csúcsértékei 23 és 29 fok között alakulnak. Holnap Dobrudzsa
kivételével bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet csúcsértékei 17 és 30 fok
között lesznek. Bukarestben most változékony az égbolt és 28 fok van. A Fekete-tenger vize
17-18 fokos.
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