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Határozatban kérte fel az RMDSZ Csíki Területi Szervezete tegnap Kelemen Hunor szövetségi
elnököt, hogy továbbra is töltse be a kulturális miniszteri és a miniszterelnök-helyettesi
tisztséget. A szervezet Területi Állandó Tanácsa úgy értékeli, szükség van Kelemen Hunor
kormányzati szerepvállalására, annak érdekében, hogy a román kormány álláspontját
módosítani tudjuk a Minority SafePack kisebbségvédelmi keretszabályozás luxemburgi pere
kapcsán. Csík, Székelyföld és az egész erdélyi magyarság számára különösen fontos, hogy
minél több olyan ember legyen jelen a kormányban, aki ismeri térségünk sajátosságait, a helyi
gondokat, problémákat" – olvasható a határozatban. Mint ismert, Kelemen Hunor jelenleg is
betölti a két kormánytisztséget, mivel az államfő még nem írta alá a felmentéséről szóló elnöki
rendeletet. Traian Băsescu várhatóan nem is teszi meg ezt a lépést, amíg az RMDSZ nem
javasol új jelöltet a posztokra.
Amilyen a gazda hozzáállása, olyan lesz a miénk is ezentúl – mondta a Székelyhonnak adott
interjújában a Hargita Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség igazgatója.
Haschi András szerint a területalapú támogatást igénylők egy része úgy gondolja, hogy nekik
alanyi jogon jár ez a pénz, semmit nem kell tenniük megszerzése érdekében. Az
intézményvezető szerint egyre többen visszaélnek a Hargita megyei APIA munkatársainak
jóindulatával és segítőkészségével, így kénytelenek meghúzni a vonalat. Az igazgató kifejtette,
országos szinten sokkal szigorúbban megkövetelik a szabályok betartását, így helyben is meg
kell felelniük ennek. Ilyen elvárás például, hogy a gazdának minden jellegű műveletről naplót
kell vezetnie, ez alapvető feltétel a támogatás kiutalásánál. Ez a füzet most jóformán senkinek
nincs meg – panaszkodott az igazgató. Hozzátette: egyre több az olyan eset, amikor
ellenségesen viszonyulnak a gazdák az intézmény munkatársaihoz. Haschi emlékeztetett:
amikor a gazda leteszi a támogatásra vonatkozó kérelmét, akkor vállalja, hogy gazdálkodási
célból fogja azt a földet megművelni, és nem teremt mesterséges gazdálkodási körülményeket.
Ami pedig a legfontosabb, vállalja az APIA általi ellenőrzést.

Fel vannak háborodva a Kolozs megyei gyaluiak a földterület-kisajátítások miatt. A reális árhoz
viszonyítva mintegy ötvenszer, de akár hetven-nyolcvanszor is kevesebbet ajánl az Országutak
és Autópályák Országos Társasága a Kolozs megyei Gyalu község lakosainak az épülő
Észak-erdélyi autópálya 8,7 kilométeres szakaszán végzett terület-kisajátítások kárpótlásaként,
mondta el a Transindexnek Okos Károly gyalui alpolgármester. Hozzátette: az ügy közvetlenül
mintegy 200 és közvetetten mintegy 350 embert érint.

Ötven román állampolgárt telepített haza Bukarest a Gázai övezetből, de nyolc magyar
állampolgárnak is segítséget nyújtott, akiket szintén Romániába szállítottak, közölte a román
külügyminisztérium. A bukaresti tárca szerint többnyire gyerekekből álló 50 fős román csoport
pénteken érkezett Romániába. A román hatóságok segítséget nyújtottak nyolc magyar és öt
moldáv állampolgár kitelepítésében, őket szintén Romániába szállították. A román
hatóságoknak ez volt a harmadik hazatelepítési akciója a Gázai övezetből. Eddig 153 román
állampolgárt hoztak haza az újabb izraeli-palesztin konfliktus kitörése óta.
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Újabb, az Ebola-vírus okozta lehetséges fertőzésekről érkezett hír ma Nigériából. Helyi
sajtójelentések szerint pénteken és szombatra virradóra több embert helyeztek karanténba a
fertőzés gyanújával. Goodluck Jonathan elnök előző nap a járvány miatt szükségállapotot
hirdetett ki Nigériában. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint már 961 ember vesztette
életét a márciusban Guineában kezdődött, azóta pedig Nigériára, Sierra Leonéra és Libériára is
átterjedt járványban. Az egészségügyi világszervezet legfrissebb adatai szerint csupán az
elmúlt két napban 29 áldozatot szedett a halálos vírus. A fertőzöttek száma 1779-re nőtt.

Az Irakot rettegésben tartó Iszlám Állam elnevezésű szélsőséges terrorszervezet állásai ellen
intézett amerikai dróntámadások után ma is folytatódtak a harcok az ország északi részén a
szélsőségesek, illetve az iraki kormányerők által is támogatott kurd erők, a pesmergák között.
Az iraki hírügynökség jelentése szerint Kirkuk városától délre voltak összecsapások, a kurd
harcosok visszaverték a szélsőséges milícia támadását. A hírügynökség arról számolt be, hogy
az iszlám radikálisok súlyos veszteségeket szenvedtek. Az Egyesült Államok tegnap Erbíl
közelében dróncsapást hajtott végre az Iszlám Állam elnevezésű szélsőséges milícia egy állása
ellen, négy F-18-as vadászbombázó pedig egy konvojt és egy másik állást támadott - közölte a
Pentagon.

Nagy jövő mögöttünk - Elhallgatva és elfelejtve - ezzel a mottóval rendezik meg idén a Tokaji
Írótábort augusztus 13. és 15. között. A magyarországi és határon túli írók, költők, irodalmárok
a mottóval egyúttal emlékeznek Kalász László Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik jeles,
1999-ben elhunyt költőjére, akinek 1998-ban jelent meg ezzel a címmel kötete - mondta Sáray
László, az írótábor kuratóriumának titkára az MTI-nek. Tájékoztatása szerint a 42. Tokaji
Írótábor témája záró fejezete lesz annak a konferenciasorozatnak, amely a rendszerváltás előtti
szellemi mozgásokat vizsgálta és 2012-ben vette kezdetét. A mostani rendezvény a
rendszerváltás időszakának irodalmi, szellemtörténeti folyamait dolgozza fel, az 1980-as évek
közepétől lezajló fordulatokat, eseményeket és jelenségeket tárgyalja majd. Idén a
Kárpát-medencei kitekintést tovább szélesítve lengyel vendégeket is meghívtak, hogy a
magyarhoz hasonló múltú, sorsú nép irodalmi képviselői is beszámolhassanak tapasztalataikról.

Holnap este ismét szuperholdat láthatunk az égen. Égi kísérőnk a Vízöntő csillagképben
tartózkodik és ez lesz az idei év legnagyobb teleholdja. A szuperholdnak nevezett égi jelenség
úgy jön létre, hogy ekkor a Hold földközel pontba kerül, 50 ezer kilométerrel van közelebb a
Földhöz, mint földtávolpontban. Ha a földközelpont egybeesik a holdtöltével, akkor beszélünk
szuperholdról. A szuperhold átlagosan minden 13. hónap 18. napján előfordul, tehát nem
szokatlan jelenségről van szó. A legtöbbször azonban nem lehet észrevenni, mert a méretét
nem lehet mihez viszonyítani az égbolton, a fényességét pedig gyakran pára, por és felhők
csökkentik. Most azért más a helyzet, mert a Hold a látóhatár közelében jár. Ilyenkor
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épületekhez, fákhoz látjuk közel, és jóval nagyobb méretűnek tűnik, mint magasan az égen. A
szuperhold-hatást ez erősítheti. Az idei nyár első szuperholdja július 12-én volt, a második
holnap este, a harmadik szuperhold pedig szeptemberben lesz, amikor ismét az átlagosnál
közelebb lesz hozzánk az égitest, de annyira nem, mint augusztusban. Kedden eléri a Földet a
Perszeidák meteorraj, óránként száznál több hullócsillagot is láthatunk a sötét, tiszta égen.

Sport
Ezüstérmes lett a Liviu Alexandru Lazăr Dumitrescu és Victor Mihalachi alkotta kettős kenu a
Moszkvában zajló kajak-kenu Világbajnokságon az 500 méteres távon, amelyet a vendéglátók
csapata nyert meg. A bronzérmet a kubai csapat szerezte meg.

Nem jutott az elődöntőbe, így csak az 5-8. helyért játszhat ma délután Románia férfi kézilabda
válogatottja az Egyetemisták Világbajnokságán. A román legények a portugáliai Guimaraesben
ma Csehországgal játszanak. A női válogatott viszont az elődöntőben lép pályára Oroszország
ellen, miután 25-24-re verte Spanyolországot.

A bolgár Ludogorec lesz a bukaresti Steaua ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájára
kerülésért vívott utolsó selejtezőben – dőlt el a tegnapi nyoni sorsoláson. Az Európa Liga 4.
selejtező fordulójában ugyancsak a főtáblára jutásért küzd a Petrolul Ploiesti a Dinamó
Zágrábbal, az Astra pedig az Olimpique Lyon együttesével. A BL selejtezőből az Európa Ligába
átkerült Debreceni VSC a berni Young Boys csapatával játszik az Európa Liga főtáblájára
kerülésért.

A Craiovai Universitatea 2-2-es döntetlenre játszott saját pályán a Viitorul Konstancával a
labdarúgó első Liga harmadik fordulójának tegnapi nyitómeccsén. Ma este fél héttől a Tg. Jiu-i
Pandúrok a Karácsonykői Csalhót fogadják otthonukba, a Marosvásárhelyi ASA pedig kilenc
órától játszik Bukarestben a Dinamóval. Holnap játsszák a Botoşani - Astra Giurgiu, a CSMS
Iaşi - Petrolul Ploieşti és a CFR - Steaua mérkőzéseket. Az első liba harmadik fordulója hétfőn
zárul, amikor a Concordia Chiajna – a Kolozsvári Universitateat, a Brassó pedig a Galaci Acélt
fogadja otthonában.

Stefan Kojcsev Hrisztov, a Brisasport csapatának bolgár sportolója nyerte meg az idei
Székelyföld Kerékpáros Körverseny királyetapját. Két szakasz után összetettben is Hrisztov áll
az élen. A Csíkszeredai Tusnád Cycling Team képviselői közöl négyen vannak az első 20
között. Ma délelőtt 10 órától zajlott a 7 kilométeres egyéni időfutam a Tolvajos-tető és
Hargitafürdő között, majd délután a 112 kilométeres záró szakasz következik, a versenyzők
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várhatóan este nyolc körül érkeznek meg a csíkszeredai Szabadság térre.

Időjárás
Estig az ország legnagyobb részén napos, meleg marad az idő, a hegyvidéken a délutáni
órákban zivatarok lehetségesek. A hőmérséklet 21 és 32 fok között van. Holnap az ország
legnagyobb részén változékony lesz az idő, zivatarokra főként a hegyvidéken, valamint a déli és
keleti megyékben kell számítani. A hőmérséklet hajnalban 10 és 24, holnap napközben 27 és
34 fok között lesz. Bukarestben most süt a nap és 30 fok van.
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