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Az állami tartalékból szabadítanak fel üzemanyagot és élelmiszert az árvíz sújtotta területek
ellátására. Az elmúlt négy napban tíz megye 185 településen pusztított az ítéletidő. Több
százan egyelőre nem térhetnek haza, száz házat megsemmisített az ár, további 168
megrongálódott. Három személy életét vesztette, és csaknem 1200 személyt lakoltattak ki.
Vizsgálatot indít Korodi Attila környezetvédelmi miniszter a Gorj megyei áradásokkal
kapcsolatban, mert felmerült a gyanú, hogy az illegális fakitermelés miatt volt pusztító ereje a
víznek. Az Agerpres hírügynökség szerint a tárcavezető elrendelte, hogy a megyei
környezetvédelmi hatóságok aprólékosan ellenőrizzék a kibocsátott fakitermelési engedélyeket
az olténiai Novaci település körzetében, majd a többi árvízsújtott település melletti erdőkben is.
Egyáltalán nem szednek ezentúl díjat hétvégenként a cernavodai Duna-hídon. A miniszterelnök
elrendelte, hogy mindaddig tartsák nyitva a fizetőkapuk sorompóit, amíg az autópálya-kezelő
társaság meg nem valósít egy hatékony díjbeszedő rendszert. Bukarest-Konstanca autópályán
található cernavodai hídnál főleg hétvégén hatalmas sorok alakulnak ki a fizetőkapuk lassúsága
miatt. A dugók elkerülésére eddig is szüneteltették bizonyos időközönként a díjbeszedést.
Normális esetben az átkelésért személyautónként 13 lejt kell fizetni.

Amnesztiatörvény kidolgozására kérte fel munkaügyi miniszterét Victor Ponta kormányfő,
miután az elmúlt hónapban több csalással vádolt nyugdíjas öngyilkosságot követett el. Olyan
idős emberekről van szó, akik hamis iratokkal érték el, hogy a jogosnál nagyobb nyugdíjat
kapjanak, illetve korábban nyugdíjba vonulhassanak. A sajtó szerint eddig öten vetettek véget
az életüknek attól való félelmükben, hogy vissza kell fizetniük az éveken át illetéktelenül kapott
összegeket.
Ponta reményét fejezte ki, hogy a parlamenti képviselők is megértik: „apró erőfeszítésről" van
szó, amellyel olyanokon segítenek, akik „a múltban talán tévedtek, de nem azért tették, hogy
meggazdagodjanak".
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) a napokban vádat emelt több orvos ellen, akik
csúszópénz fejében segítettek a nyugdíjazási dossziék meghamisításában. A nyomozás több
mint ezer személyt érint. Az ellenzék és független elemzők bírálták a kormányfő gesztusát. Úgy
vélték, egy esetleges amnesztia gyakorlatilag lenullázná az ügyészek erőfeszítéseit, és a
korrupciót bátorítaná.

A kormány elfogadta az idei első költségvetési kiigazítást. Victor Ponta miniszterelnök
elmondta: a költségvetés-kiegészítés pozitív, hiszen "senkitől nem kellett elvenni pénzt". A
miniszterelnök kiemelte, hogy az első fél évben a tavalyi hasonló időszakhoz képest az állami
költségvetés bevételei 1,5 milliárd lejjel magasabbak. Ponta közölte, hogy várhatóan
szeptemberben egy második kiigazítást is végrehajtanak, és reményét fejezte ki, hogy akkor
több pénzzel lehet majd kiegészíteni a minisztériumok költségvetését.
Ugyanakkor a Költségvetési Tanács arra hívta fel a figyelmet, hogy az első fél évben a
bevételek elmaradtak a kormány által tervezettől, és az államháztartási hiánycélt azért sikerült a
vállalt keretek között tartani, mert a kormány csökkentette a beruházásokat.
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Mégis román prefektust kapott Maros megye. A kormányfő az eddigi alprefektust, Vasile Liviu
Opreát nevezte ki, alprefektusnak pedig Nagy Zsigmondot, Nyárádszereda jegyzőjét nevezte ki
– adta hírül az Erdély FM. Cserébe Hargita megyében neveznek ki magyar prefektust. Brassai
Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke szerint a helyi Szociáldemokrata Párt teljesen
elzárkózott attól, hogy magyar kormánybiztosa legyen Maros megyének. „Ennek a hátterében
az a frusztráció áll, hogy bár a Szociáldemokrata Párt kormányzó párt, illetve Maros megyében
a legerősebb román párt, egyetlen fontos pozíciót sem tudott megszerezni sem
Marosvásárhelyen, sem a megyében. Ezért aspirált a prefektusi tisztségre" – magyarázta
Brassai.

Növekvő költségek, stagnáló termelői árak – ezekre panaszkodnak a gazdálkodók, akiket a
tavaszi üzemanyagár-emelés is érzékenyen érint. Gázolajár-támogatást igényelhetnek a
földművelők, de annak mértéke nem fedezi kiadásaikat. Pataky Lehel Zsolt Arad megyei
összeállítása.

{play}magyaradas/Hirado/01.08.ARAD.mp3{/play}

A nagyszebeni evangélikusok vezetője, Kilian Dörr visszautasította a miniszterelnök
kijelentéseit, és figyelmeztette Victor Pontát: a lutheránus történelmi egyház, amely hamarosan
ünnepli megalapításának 500-ik évfordulóját.
Victor Ponta az Adevarulnak adott múlt heti interjúban hangsúlyozta, hogy ő maga az ortodox
egyház tagja, szemben a neoprotestáns Klaus Johannis-szal. Az evangélikus lelkipásztor
figyelmeztetett: Johannis nem egy Amerikából jött neoprotestáns egyház tagja, hanem egy
történelmi egyházé.
Az előzményekhez tartozik, hogy korábban két felmérés is készült, amelyből az derült ki, hogy a
román állampolgárok többsége csakis román nemzetiségű és ortodox vallású elnökjelöltre adná
voksát novemberben.

Összefognak a csehek, a szlovákok és az osztrákok a német autópályadíj ellen. A három
ország vezetői jövő tavasszal tárgyal a regionális gazdasági együttműködésről, azután pedig
rendszeresítik ezeket a háromoldalú találkozókat – jelentette be a prágai hivatalos látogatáson
tartózkodó osztrák kancellár. Werner Faymann vendéglátójával, Bohuslav Sobotka cseh
kormányfővel közösen bírálta és megkülönböztetőnek minősítette a német
autópályadíj-tervezetet, amely szerint csak a külföldieket köteleznék fizetésre. – Még időben
szólunk, hogy ne kelljen később az illetékes bírósághoz fordulnunk – közölte az osztrák
kancellár.
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Eszmecseréjük során kiderült az is, hogy Viera Jourová cseh jelölt szeretné megszerezni a
regionális politikát felügyelő uniós kormánybiztos posztját, amelyet viszont az osztrák Johannes
Hahn szeretne megtartani. A tárcára Románia is pályázik, ha nem sikerül megtartania a
mezőgazdasági biztos posztját.

Szlovénia három politikust, köztük két nőt jelölt az európai uniós biztosi tisztségre. A jelenlegi
kormánykoalícióban részt vevő pártok ugyanis sem egymással, sem a két hete tartott, előre
hozott parlamenti választások – kormányon kívüli – győztesével nem tudtak megegyezni egy
személyben. A három jelölt Alenka Bratusek miniszterelnök asszony, Karl Eljavec
külügyminiszter és Tanja Fajon európai parlamenti képviselőnő. Közülük az Európai Bizottság
elnöki posztjára jelölt Jean-Claude Junckernek kell majd választania. A szlovén sajtó
értesülései szerint Bratusek indul a legjobb esélyekkel, mivel egyrészt nő, másrészt a három
jelölt közül neki van a legnagyobb politikai tapasztalata. Juncker korábban aggodalmát fejezte ki
a tagállamoknak, amiért túl kevés női jelölttel álltak elő.

Az ebola miatt leállhat a légi közlekedés Nyugat-Afrikában, ahol már 729-nél jár a vírus
áldozatainak száma. Egy regionális afrikai repülőtársaság, az Asky bejelentette, hogy
felfüggeszti a járatait Libériába és Sierra Leonéba. Az orvosok határok nélkül (MSF) nemzetközi
szervezet is tragikusnak nevezte a helyzetet, és közölte, hogy megnöveli jelenlétét a térségben.
A beszámolók szerint a helyiek nem tudnak mit kezdeni a járvánnyal, amely állatokról terjed az
emberekre, akik aztán közvetlen érintéssel fertőzik meg a közelükben lévőket.

Óriási veszteséget okoz mindkét félnek a gázai offenzíva – állítják izraeli lapok, amelyek a
hetvenkét órás tűzszünet életbe lépésével megkezdték az iszlamista Hamász elleni Erős Szikla
hadművelet veszteségeinek összegzését. A hadművelet huszonöt napja alatt a zsidó államban
3 civil vesztette életét, 61 izraeli katona esett el, illetve közel 1400 sebesült meg. Jelentős a
gazdasági kár is. A hadjárat során mozgósított 86 ezer tartalékosnak a katonai ellátás mellett ki
kell fizetni az elmaradt munkahelyi fizetését is. Emellett az üzletek forgalma 40-70 százalékkal
visszaesett, és elmaradnak az idegenforgalomban nyárra rekordszezont ígérő bevételek is.
Ugyanakkor a Pentagon felszólította Izraelt, hogy tegyen többet a civilek életének védelmében.
Gázai tisztségviselők szerint az övezetben eddig több mint 1370 palesztin vesztette életét,
többségük civil volt.

Hosszan szenvedés után, életének 72. évében elhunyt Cseh Szabolcs, Románia legismertebb
kaszkadőre. A román közvélemény által „Sobi Ceh" néven ismert, csíkszeredai születésű
művész a román kaszkadőriskola megteremtője volt. Nyugodjék békében!
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Ma délután az északi és keleti országrészben marad a derült idő, viszont dél-nyugaton továbbra
is számítani lehet elszórtan záporra, zivatarra. Holnap az ország középső és déli részén ismét
erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen záporral, zivatarral, amelyet felhőszakadás,
esetleg jégeső és viharos széllökés kísérhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 18 fok
között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 35 fok között várható.

4/4

