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Több mint 63 ezer diáknak kezdődött meg ma az érettségi vizsga. A megyei tanfelügyelőségek
adatai szerint az őszi érettségire beiratkozottak kétharmada idei végzős, egyharmada pedig a
korábbi években fejezte be líceumi tanulmányait. A román nyelvi kommunikációs készségre 11
és félezren iratkoztak be, míg anyanyelvből 435 diák vizsgázik, ebből 406 magyarból, 27-en
németből és 1-1 szlovák, illetve ukrán nyelvből. A pótérettségi eredményeit szeptember 1-én
függesztik ki, az óvások ugyanaznap nyújthatók be, végleges eredmények pedig szeptember
4-én lesznek.

Függetlenként indul az államelnök-választáson Cristian Diaconescu. A Népi Mozgalom
Pártjának eddigi jelöltje sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kilép az alakulatból, de megmarad
az általa létrehozott Népi Mozgalom Alapítvány elnökének. Korábban a Népi Mozgalom
Pártjának több megyei szervezete is jelezte, hogy Elena Udrea pártelnököt fogja javasolni az
alakulat államelnök-jelöltjének az Igazgató Tanács keddi ülésén. Röviddel adásunk előtti
nyilatkozatában Elena Udrea vállalta a megmérettetést. Azt mondta, az egyedüli jelölt, aki
képes legyőzni Victor Pontát, a Szociáldemokrata Párt jelöltjét.

Rendkívüli ülésszakon vitatja meg ma délután négy órától a Szenátus a társadalombiztosítási
járulék öt százalékpontos csökkentésére vonatkozó törvénytervezetet, amelyet újratárgyalás
végett Traian Basescu elnök küldött vissza a parlamentnek.

Novemberig naponta több mint tíz órára zárják le a Târgu Jiu és Petrozsény közötti 66-os
országutat. Hétfőtől péntekig minden nap 7 és 12, illetve 14 és 19,30 között nem lesz forgalom
a Zsíl-völgyében. A déli két órás forgalmi időszakban is építőtelepi körülmények között, egy
sávon lehet közlekedni.

Emberiesség elleni bűncselekmények vádjával bíróság elé állították a peripravai
kényszermunkatábor volt parancsnokát, akit több mint száz politikai fogoly haláláért tartanak
felelősnek. A most 86 éves Ion Ficior 1958 és 1963 között volt a Duna-deltában kialakított
peripravai munkatábor parancsnokhelyettese, majd parancsnoka. Peripraván főleg
"ellenforradalmárokat", közöttük erdélyi ötvenhatos elítélteket - Páskándi Géza írót, Páll Lajos
festőművészt, Dávid Gyula irodalomtörténészt - tartottak fogva. A vádemelés a Kommunizmus
Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet feljelentése alapján történt. Az
intézet összesen 35 olyan embert azonosított, aki még életben van, és a kommunista rendszer
elnyomógépezetéhez tartozott. Ion Ficior a második volt kommunista börtönparancsnok, akit
bíróság elé állítottak Romániában.
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A Népművészet Mestere Díjat adta át tegnap Budapesten Balog Zoltán az emberi erőforrások
minisztere a Mesterségek Ünnepén. A kitüntetettek között Erdélyből Csiszár Aladár
magyarpéterlaki prímás, a magyarországi táncházak, táborok rendszeresen meghívott
adatközlője, napjainkig a jobbágytelki Marosszéki Népzene- és Néptánctábor hegedűoktatója
kapta meg a rangos kitüntetést, valamint Fodor János táncos-énekes, aki feleségével, Fodor
Jánosnéval együtt az erdélyi Mezőség tánckultúráját és néphagyományait kiválóan ismerő,
nagy formátumú táncos, énekes és tanítómester. Rendkívül alapos, a helyi kultúra legapróbb
részleteire is kiterjedő tudásuk, közvetlenségük és kiváló emberi tulajdonságaik által a
szülőfalujukban végzett monografikus néprajzi kutatás nélkülözhetetlen segítőjévé váltak –
olvasható a díj indoklásában. A Népművészet Mestere Díjat kapta továbbá Horváth Elek
vajdaszentiványi prímás, akinek családja évszázadokon át őrizte a reneszánsz korig
visszanyúló magyar zenei hagyományt, ő pedig ennek a kincsnek utolsó őrzője, leghitelesebb
előadója és terjesztője, sok kiváló mai magyar népzenész mestere. Az utolsó erdélyi kitüntetett
a válaszúti Szabó Ferencné Balázs Róza táncos énekes, a válaszúti magyar, román, cigány
néptánc- és népdalkincs ápolásáért, megőrzéséért. Ugyancsak tegnap vehették át Budapesten
Balogh Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől a Népművészet Mestere Díjat Gaál János
famennyezet-készítő restaurátor, Holecz Ferencné Gyepes Ilona énekes, Kanalas János
kosárfonó népi iparművész, Porkoláb Ferenc szűrrátét-készítő népi iparművész, Reszeginé
Nagy Mária szalmafonó népi iparművész és Sebestyén István népdalénekes-mesemondó.

Tudor Jurgiu elsőfilmes rendező Cainele japonez (Japán kutya) című családtörténetét nevezi a
legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára idén Románia. A harmincéves rendező filmjét, amely
nemzetközi filmfesztiválokon is sikert aratott, egy televízió- és filmkritikusokból álló testület
választotta ki arra, hogy Romániát képviselje az amerikai filmakadémia díjáért folyó
versengésben. A Cainele japonez című alkotás egy család tagjainak egymásra találásáról szól.
A film főszereplője, Victor Rebengiuc. Az Oscar-jelöltek listáját 2015. január 15-én hozzák
nyilvánosságra, a díjak átadása február 22-én lesz Los Angelesben. A 2014-es Oscar-gálán az
olasz Paolo Sorrentino A nagy szépség című filmje nyerte el a legjobb idegen nyelvű film díját.

Sem a NATO, sem az Európai Unió nem nyújthat katonai támogatást az ukrán államnak –
jelentette ki Alexander Stubb finn miniszterelnök egy interjúban arra reagálva, hogy Pavlo
Klimko ukrán külügyminiszter tegnap katonai támogatást kért az EU-tól és a NATO-tól. A finn
miniszterelnök szerint a Kelet-ukrajnai válság megoldása a tűzszünet szavatolásában rejlik.
Közben nem hozott áttörést a berlini külügyminiszteri találkozó. Frank-Walter Steinmeier német
külügyminiszter a részleteket mellőzve ma hajnalban azt mondta: egyes kérdésekben történt
előrelépés az ukrán válság rendezését célzó, az ukrán, az orosz, a német és a francia
külügyminiszter részvételével megtartott berlini tárgyalásokon. A kelet-ukrajnai válság politikai
megoldására tett eddigi kísérletek mind sikertelenek voltak, a békés rendezéséről szóló áprilisi
genfi és a hasonló júliusi berlini megállapodás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Enyhülés és fegyverszünet helyett tovább mélyült a válság.
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Az ukrán oroszbarát lázadók rakétavetőből kilőtt lövedékkel ma eltaláltak egy buszkonvojt,
amely menekülőket szállított a kelet-ukrajnai Luhanszkból - közölte egy ukrán katonai szóvivő.
Az önhatalmúlag kikiáltott "Donyecki Népköztársaság" egy szóvivője ugyanakkor azt mondta,
hogy nincs értesülése a történtekről. Egy oroszbarát hírportál pedig azt írta, hogy a szakadárok
és az ukrán hadsereg nehézfegyverekkel lőtte egymást abban a térségben, ahol a buszok
haladtak.

"Hamarosan" elhagyja Ecuador londoni nagykövetségét - jelentette be a diplomáciai
képviseleten tartott hétfői sajtóértekezletén Julian Assange, a bizalmas amerikai diplomáciai
sürgönyöket százezrével kiszivárogtató WikiLeaks portál alapítója. A svéd hatóságok által
szexuális bűncselekmények miatt körözött Assange, aki két éve él a dél-amerikai ország
londoni nagykövetségén politikai menedékjog védelme alatt, nem árult el részleteket kilátásba
helyezett távozásának körülményeiről, és arról sem, hogy hova megy. Kijelentette azonban: a
brit sajtóban megjelent értesülésekkel ellentétben nem egészségi okokból döntött a távozás
mellett.

Feltehetően Ebola-vírussal fertőződött meg egy nigériai nő, aki meghalt az Egyesült Arab
Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban - közölték ma helyi egészségügyi tisztségviselők. A nő
repülőgéppel érkezett Nigériából, és Indiába tartott, ahol előrehaladott rákbetegségét kezelték
volna. Állapota a repülőtér tranzitjában rosszabbodott, éleszteni próbálták, és közben olyan
tüneteket fedeztek fel nála, amelyek Ebola-fertőzés lehetőségére utaltak. Az asszony férjét és a
kezelésében részt vevő öt egészségügyi dolgozót elkülönítették addig, amíg elvégzik rajtuk a
szükséges vizsgálatokat.

Estig országszerte tovább tart a nyárias meleg idő, változékony égbolttal. Csapadék sehol nem
valószínű. A hőmérséklet 14 és 27 fok között van. Holnap tovább tart a meleg idő, délen napos,
máshol változékony lesz az égbolt. A hőmérséklet hajnalban 6 és 22, holnap napközben 25 és
31 fok között lesz. Bukarestben most változékony az égbolt és 27 fok van.
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