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A méhgyilkos vegyszerek betiltására szólította fel a román hatóságokat a Greenpeace. A
környezetvédelmi szervezet felhívásában emlékeztet: az év eleje óta az Európai Bizottság
korlátozta több gyomirtó - például a neonikotinoidok csoportjába tartozók – használatát.
Románia haladékot kért az intézkedés alkalmazására – a Greenpeace ennek a visszavonását
követeli. A szervezet szerint csak Európában 4000 zöldségfajta léte függ a beporzó rovarok például a méhek - munkájától. Az európai mezőgazdaságban a beporzók munkájának értéke 22
milliárd euróra tehető. A méhek hektáronként 1500 dolláros hasznot hajthatnak, a beporzás
adta hozamnövekedés révén.

A vasárnapi bukaresti utcai zavargások felelőseinek azonosítását sürgette a jobboldali
Keresztény-Liberális Szövetség társelnöke. Vasile Blaga volt belügyminiszter szerint
elfogadhatatlan, hogy a sajtószabadság nevében éppen újságírókat bántalmaztak, amit a
csendőrök tétlenül szemléltek. Reményét fejezte ki, hogy a hivatalban lévő tárcavezető
mihamarabb megnevezi a felelősöket.

Mint ismeretes, több ezren vettek részt az Antena 3 hírtelevízió hívására azon a bukaresti
megmozduláson, amelyet az államfői hivatal előtt tartottak vasárnap a televízió védelmében. Az
összegyűlt tömeg Traian Basescu lemondását követelte, és elüldözte a helyszínről az államfőt
pártoló televíziók riportereit. Kettejüket fizikailag bántalmaztak is.

Az egységes román nemzetállam híve Klaus Johannis, aki tegnap óta hivatalosan is a
jobboldali Keresztény-Liberális Szövetség államfőjelöltje. Johannis egy tegnap esti
tévéinterjúban beszélt arról, hogy nem ért egyet az etnikai alapú régiókkal, és az egységes
román nemzetállam híve. A jelölt kérdésre válaszolva jó hazafinak nevezte magát, illetve
közölte, hogy jó kapcsolatokat ápol a Román Ortodox Egyház vezetőivel.

A Keresztény-Liberális Szövetség államfőjelöltje egy korábbi interjúban már állást foglalt az
etnikai autonómia ellen, ugyanakkor azt is elmondta, hogy meglátása szerint Románia pozitív
modell Európában a nemzeti kisebbségekkel szembeni bánásmódot illetően.

Újra módosul a közlekedésrendészeti szabályzat (KRESZ). A változásokat tartalmazó
sürgősségi kormányrendelet tervezetét tegnap bocsátották közvitára. Újdonságnak számít,
hogy a B kategóriájú jogosítvány birtokosai ezentúl traktorokat is vezethetnek, két kikötéssel: a
jármű engedélyezett össztömege ne haladja meg a 3,5 tonnát, amelyhez legfeljebb egy, 750
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kg-nál kisebb tömegű utánfutó kapcsolható.

A tervezett módosítások értelmében abban az esetben is bevonható lesz a gépjárművezetői
engedély, ha a testi sértést vagy halált okozó sofőrt nem ítélik börtönre.

Először játszik hazai pályán, Székelyföldön a székely labdarúgó-válogatott, amely augusztus
16-án Székelyudvarhelyen fogadja az FC Beregszász kárpátaljai csapatot – adta hírül a
Székelyföld Labdarúgó Egyesület (SZLE). A szervezet Facebook-oldalán közzétett plakát
szerint a mérkőzést az „NF Board Non-FIFA Nemzetek Szövetségének támogatásával"
rendezik meg.

A román vasúttársaság különvonatokat indít az augusztus 15-ével kezdődő hosszú hétvégén.
Augusztus 15-17. között naponta két plusz járat fog közlekedni a Bukarest–Konstanca
útvonalon. Pontosabban a Temesvár-Bukarest járatok útvonalát hosszabbítják meg
Konstancáig. Több vonat indul az ismert búcsújáró helyek felé, köztük a bukovinai Cacica
irányába, amely a római katolikusok ismert zarándokhelye. A tengerpartra induló
szerelvényekhez ugyanakkor a szokásosnál több kocsit csatolnak. Az ünnepi menetrend
részleteiről a jegyirodákban vagy a cfr.ro honlapon lehet tájékozódni.

Brassóban sikeres volt a múlt pénteken született sziámi ikrek szétválasztása. A Marie Curie
kórház sebészorvosa, Radu Spătaru az Agerpresnek elmondta, hogy a két kislányt egyelőre az
intenzív osztályon tartják, de állapotuk stabil. A beavatkozás körülbelül két órát tartott.

Egy 33 éves brassói hölgy pénteken adott életet a sziámi ikreknek. A hastáji összenövést a
terhesség 12. hetében azonosították, és nyomon követték az orvosok.

Az erőteljes asszimilációra, a háborút vívó ukrán hadseregbe való besorozásokra, valamint a
román kormányzat közömbösségére panaszkodtak az ukrajnai románok képviselői a Hargita
megyei Marosfőn zajló nyári egyetem első napján.

Anatol Popescu, az Odessza környéki románok Besszarábia Nemzeti Kulturális Egyesületének
elnöke előadásában elmondta, egyre nehezebb a Moldovai Köztársaságtól délre élő, mintegy
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80 ezer fős román közösség önazonosságának megőrzése. A „szláv tengerben” csökkenőben a
román lakosság száma, sorra szűnnek meg a román iskolák.

Anatol Popescu hevesen bírálta a román államot, amiért az sorsára hagyta az ukrajnai román
közösséget. Kijelentette, Emil Constantinescu román elnök 1997-es látogatását leszámítva
Románia nagykövetei sem keresték fel az odesszai román közösséget.

Maláriában szenved az az Afrikából hazatért román férfi, aki Ebola-fertőzés gyanújával került
kórházba - közölte az Egészségügyi Minisztérium. Az 51 éves mérnök, aki július 25-én tért
vissza Nigériából, súlyos hasmenéssel, vért tartalmazó széklettel került a ploiesti-i kórházba. A
tünetek miatt a pácienst szigorú biztonsági intézkedések közepette vasárnap átszállították az
Ebola-fertőzések kezelésére kijelölt bukaresti Matei Bals Intézetbe, családtagjait pedig 21 napra
otthonukban karanténba helyezték. Azóta kiderült, hogy a férfi maláriában szenved, állapota
stabil.

A külügyminisztérium szerint több száz román állampolgár tartózkodhat az ebola-járvány
sújtotta afrikai országokban, de pontos kimutatásuk nincs. A tárca felkérte a román
állampolgárokat, regisztráljanak a külképviseleteken, hogy vészhelyzet esetén könnyebben
felvehessék velük a kapcsolatot a hatóságok és az országban maradt hozzátartozóik.

Közben Spanyolországban elhunyt az a pap, akit múlt héten Libériából szállítottak haza. Ő az
első európai áldozata az Ebola-vírusnak. A 75 éves Miguel Pajaresnak adtak a ZMapp
elnevezésű, kísérleti amerikai gyógyszerből, de a kezelésre nem válaszolt, és ma délelőtt
elhunyt – közölte a The Local című lap madridi kórházi illetékesekre hivatkozva.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken nemzetközi vészhelyzetnek nyilvánította a
nyugat-afrikai ebola-járványt és rendkívüli intézkedéseket sürgetett a vírus terjedésének
megállítására, ami vélhetően még hónapokig eltarthat. A WHO szerint mintegy ezer ember
vesztette életét a márciusban, Guineában kezdődött, azóta pedig Nigériára, Sierra Leonéra és
Libériára is átterjedt járványban.

Az ukrán haderő eltökélt szándéka, hogy bevegye Donyecket és Luganszkot, ezért az ott élőket
felszólították otthonaik elhagyására. Ehhez humanitárius folyosót biztosítanak a helyieknek.
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Közben Moszkvából elindult Kelet-Ukrajnába közel 300 teherautónyi segélyszállítmány. A
nyugat lélegzetvisszafojtva figyeli, hogy beigazolódnak-e a sejtelmek, és Oroszország
valójában arra használja-e a segélyt, hogy bevegye Donyecket.

A BBC tájékoztatása szerint a szállítmány egyebek között több száz tonna gabonából,
tápszerből, gyógyszerből és áramfejlesztőből áll. A szakadárok tegnap azt mondták, hogy a
várost humanitárius katasztrófa fenyegeti, nincsenek gyógyszerek, akadozik az áram- és a
vízszolgáltatás, Luganszkban pedig már a szemétszállítás is leállt.

Gratulált az új iraki miniszterelnök kinevezéséhez az amerikai elnök. A szabadságát töltő
Barack Obama reményét fejezte ki, hogy a kormányváltás simán megy végbe, és olyan
kormány alakul, amely az egész iraki társadalmat képviseli.

Az amerikai elnök nyilatkozata egyfajta figyelmeztetés a hivatalban lévő miniszterelnöknek, Núri
al-Malikinek, aki az elmúlt napokban többször jelét adta, hogy nem szívesen adná át
jószántából a hatalmat. Az államelnök az áprilisi választások nyomán a parlament síita
alelnökét, Hajder al-Abadit jelöli új kormányfőnek.

A hivatalban lévő kormányfőt sokan bírálták, amiért gyakorlatilag tehetetlenül nézte végig a
szunnita szélsőséges Iszlám Állam (IS) iraki térhódítását. Az Egyesült Államok a légicsapások
mellett már fegyvert is ad az Iszlám Állam ellen küzdő kurdok kezébe, de az égető probléma ma
is az iszlamisták által ostromlott jazidiek tízezreinek a megmentése az éh- és szomjhaláltól.

Elhunyt Robin Williams. A 63 éves Oscar-díjas színészre – többek között a Jó reggelt, Vietnam,
a Holt költők társasága, a Mrs. Doubtfire és a Good Will Hunting szereplőjére – helyi idő szerint
hétfő délelőtt találtak rá holtan a kaliforniai lakásában. A halál oka a halottkémi jelentés szerint
fulladás volt. Az esetet öngyilkosságként kezelik, de ezt még az ügyben indított vizsgálatnak is
igazolnia kell. A színész évek óta küzdött a depresszióval.

Kánikulariasztást adtak ki a meteorológusok. Ma, holnap és holnapután jóformán országszerte
35-37 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani, a levegő páratartalma pedig meghaladja
a kritikus 80 egységes szintet.
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