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Párttagságát kockáztatja Emil Boc azzal, hogy tegnap támogatásáról biztosította a Népi
Mozgalom Pártjának államfőjelöltjét, Elena Udreát. Ezt a Demokrata Liberális Párt alelnöke,
Sulfina Barbu nyilatkozta az egyik hírtelevíziónak. A kolozsvári polgármester a PDL egyik
alapítója, majd elnöke volt. Ennek ellenére Boc nem a demokrata-liberálisok és a liberálisok
szövetségének jelöltje, Klaus Johannis mellé állt az elnökválasztás előtt. Sulfina Barbu
érthetetlennek nevezte párttársa magatartását. Nem tudom, hogy kollégáim miként vélekednek
erről, de szerintem Emil Boc a PDL-n kívülre helyezte magát a magatartásával – fogalmazott
Barbu, hozzátéve, hogy a párt vezetősége a jövő héten dönt a polgármester sorsáról.

Victor Ponta kormányfő, a Szociáldemokrata Párt elnöke nyerné az államfőválasztást, ha azt
most vasárnap tartanák – derül ki a CSCI legfrissebb felméréséből. Az Infopolitic Kutatási és
Tanulmányi Központ által készített kutatás szerint Ponta a voksok 46 százalékát kapná az első
fordulóban, Klaus Johannis, a jobbközép ACL jelöltje pedig 24 százalékra számíthat. A további
sorrend: Călin Popescu Tăriceanu 9 százalék, Dan Diaconescu 5 százalék, Cristian Diaconescu
5 százalék. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 4 százalékra számíthat. Ponta a második
fordulóban is győzne, a felmérés szerint a voksok 58 százalékát kapná meg, míg Klaus
Johannis csupán 42 százalékra számíthat.

Támogatja a Székely Nemzeti Tanács elnökének az autonómia melletti kiállásra vonatkozó
javaslatát az Erdélyi Magyar Néppárt államfőjelöltje, Szilágyi Zsolt, Kelemen Hunor nem
nyilatkozott ez ügyben. Izsák Balázs az autonómia ügye melletti összefogásra szólította fel az
erdélyi magyarság két államfőjelöltjét. Azt kérte a jelöltektől, hogy mindketten használják az
Egymillió szavazatot az autonómiára! jelmondatot, világossá téve, hogy a Székelyföld
autonómiája olyan cél, amely a máskor versenyben álló magyar pártokat is összefogja.

Ugyanakkor Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kampányának is az önrendelkezés az egyik
témája. Az RMDSZ államfőjelöltje a Kossuth Rádiónak adott interjújában elmondta,
kampányának két nagyobb témája van, az egyik az önrendelkezés, a másik, hogy Romániában
milyen változtatásokra van szükség, például az alkotmányos berendezkedés vagy az államfői
hatáskörök tekintetében. Korábbi nyilatkozatait megerősítve hangsúlyozta, a mostani
alkotmányos keretek közé semmiféle autonómiakoncepció nem illeszthető be. A RMDSZ elnöke
elmondta, nem örül annak, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt saját jelöltet indít az
államfőválasztáson. Az elnökválasztásnak abból a szempontból nincs tétje, hogy az RMDSZ
jelöltje bejut-e a második a fordulóba vagy megnyeri-e a választást. Az azonban lassan már
kész röhej, hogy a romániai magyarság részéről folyamatosan olyan helyzetet teremtenek, ami
akadályozza, hogy a magyarság erőt mutasson fel – nyilatkozta a Kossuth Rádiónak Kelemen
Hunor.
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Önkéntes véradásra szólítja fel a lakosságot az Egészségügyi Minisztérium. Nicolae Bănicioiu
tárcavezető elmondta, nyáron 20-25 százalékkal kevesebben mennek vért adni, mint az év más
időszakában. A vérközpontokban azonban több donorra lenne szükség, mivel ilyenkor sokkal
több a közúti baleset is. A tárcavezető arra kérte a vérközpontok vezetőit, hogy hosszabbított
programmal dolgozzanak, és a mobil vérközpontok is több alkalommal járjanak az országban.

Egyre több külföldi, illetve külföldön dolgozó román vendégmunkás özönli el nyaranta a hazai
fogászati rendelőket, a páciensek a nyugatinál jóval olcsóbb árak miatt döntenek a romániai
kezelés mellett. romániai kezelés mellett. Miközben Olaszországban akár 1800 euróba is
kerülhet egy implantátum, addig a hazai szakemberek ennek az összegnek a harmadáért
elvégzik a munkát. Külföldön annyira drága a kezelés, hogy többek számára megfizethetetlen,
mutatnak rá a fogorvosok, akik ebben az időszakban fokozott iramban dolgoznak, hogy
végezzenek a határidős feladatokkal.

Személyes történeteket gyűjtenek mától a Kolozsvári Magyar Napokon. A szervezők mindenkit
várnak a Filmkocka sátorba (ami a Virág/Inocentiu Micu Klein utcában, a Kaja Tanya és a
Bulgakov közötti utcaszakaszon áll), ahol egy operatőr, egy riporter és egy kamera segít abban,
hogy megőrizzük és a köz javára bocsássuk a történeteinket. Az összegyűlt sztorikból később
történet-adatbázist szeretnének létrehozni a kezdeményezők, akik a kolozsvári Művész
moziban mutatták be elképzelésüket. Manapság már nem születnek népmesék, amelyek
szájról-szájra terjednek, csak igaz történetek. Ezek egy helyre gyűjtése több szempontból is
nagyon hasznos lesz, véli két erdélyi rendező, Felméri Cecília és Lakatos Róbert. Modern
néprajzi adatbázis lehet ez a gyűjtemény – vélekedett Felméri Cecília a Művész moziban tartott
projektbemutatón.

EMKE-díjjal jutalmazták Magdó János kolozsvári főkonzult. Az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület országos elnökségének döntése értelmében Magdó Jánosnak, Magyarország
leköszönő főkonzuljának, a magyar közösség társadalmi és szellemi értékeinek megőrzésében
való tevékeny és hatékony szerepvállalásáért, az értékteremtő kultúraművelés ösztönzéséért,
az erdélyi magyarság otthonosság érzésének építésében szerzett érdemeiért díszoklevelet
adományoz. Az oklevél átadására tegnap került sor a kolozsvári Györkös Mányi Albert
Emlékházban.

Külföld
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A Himnusz hangjaira, katonai tiszteletadás mellett, szakadó esőben felvonták Magyarország
nemzeti lobogóját a Parlament előtti Kossuth Lajos téren ma reggel, az augusztus 20-i állami
ünnepen. A központi ünnepi rendezvények nyitóeseményén részt vett Áder János köztársasági
elnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a kormány több tagja, köztük Hende Csaba
honvédelmi miniszter, aki beszédet mondott, valamint közéleti személyiségek, a diplomáciai
testület tagjai és katonai attasék. A lobogó felvonása után honvédtisztjelöltek tették le katonai
esküjüket.

Tizenegy szervezet képviselője, illetve személyiség vehette át a Külhoni Magyarságért Díjat
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkártól kedden Budapesten, a Parlamentben. Megkapta az elismerést az Erdélyi
Református Egyházkerület által alapított Diakónia Keresztény Alapítvány, amely az élet
megóvását, a betegek és hátrányos helyzetűek segítését, keresztény értékek képviseletét, az
egyén és közösségi felelősségvállalás erősítését vallja feladatának és jelenleg négyszáz
gyermekkel foglalkozik.Ugyancsak elismerést kapott a Gyulafehévári Caritas, amelynek célja a
szegénységben élők társadalmi reintegrációja, motivált és szakképzett személyzet biztosítása,
mindezek által a helyi közösségek fejlesztése.A Csernátoni Haszmann Pál Múzeum szintén a
díjazottak közt szerepel, az intézmény 1973-ban nyitotta meg kapuját, azóta művelődési
központként is számon tartják az intézményt.

Életét vesztette egy román alpinista a Mont Blancon, az olasz-francia határ közelében. A
hegymászó egy 200 méter mély szakadékba zuhant. A 37 éves férfit a 4208 méter magas
Punta Walker megmászása közben érte a baleset. Előtte mentem, és hallottam, hogy felkiált.
Amikor hátrafordultam, már nem volt mögöttem – mondta az alpinista társa az olasz
hatóságoknak AostaSera.it portál szerint.A baleset 2800 méter magasságban történt.

Tegnap este újrakezdődtek az izraeli légicsapások a Gázai övezet ellen és a palesztin
rakétatámadások Izrael déli és középső részei ellen - közölte az izraeli televízió. A tévécsatorna
híradása szerint Izrael a Gázai övezet lakatlanabb területeit lőtte, hogy ne zárják be a kaput az
esetleges további tűzszüneti tárgyalások előtt. Kora este, az övezettel szomszédos déli izraeli
városokat, Netivotot, majd Asdódot, Askelont, Beér Sévát lőtték a gázai fegyveres csoportok,
késő este pedig Tel-Avivot és környékét, mintegy harminc rakétával. A Hamász bejelentette,
hogy a tel-avivi Ben Gurion repülőteret is célba vették.Izraelben ismét életbe léptek a polgári
védelmi előírások, tilos tömeges, ötszáz fősnél nagyobb rendezvényeket tartani a rakéták
lőtávolságában lévő településeken.

Skóciának újból NATO-tagságért, és EU-tagságért kellene folyamodnia, ha a szeptemberi
függetlenségi népszavazáson az elszakadás mellett dönt, ám nincs garancia arra, hogy fel is
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veszik - mondta tegnap ismertetett nyilatkozatában az észak-atlanti szövetség főtitkára Anders
Fogh Rasmussen. Hozzátette: bármelyik NATO-tagállam szabhat olyan feltételeket, amelyek
megakadályozhatják egy jelentkező ország felvételét.A skót kormány szeptember 18-ára írta ki
a népszavazást arról, hogy Skócia elszakadjon-e a 307 éves brit uniótól. A
közvélemény-kutatások rendre azt mutatják, hogy a függetlenséget ellenzők többségben
vannak, a brit kormányt és a hadvezetést azonban ennek ellenére komoly aggodalommal tölti el
referendum, mert a brit királyi haditengerészet és légierő több támaszpontot és hadiipari üzemet
működtet Skóciában.

Az Európai Bizottság leköszönő elnöke, José Manuel Barroso is kijelentette: ha egy olyan új
ország, amelyik egy jelenlegi EU-tagállamból vált ki, önállóan csatlakozni kíván az EU-hoz,
akkor új csatlakozási kérelmet kell benyújtania, és ezt az összes többi tagállamnak
egyhangúlag jóvá kell hagynia.

Függetlenné válása esetén a skót kormány megtartaná a fontot, valutaunióra lépve az Egyesült
Királyság fennmaradó részével – nyilatkozta a skót vezetés, ám London ettől több hivatalos
nyilatkozatban is mereven elzárkózott.Alex Salmond skót miniszterelnök megismételte azt a
korábban is hangoztatott fenyegetését, hogy ha London nem egyezik bele a hivatalos
fontunióba, Skócia nem vállalja át a brit államadósságból rájutó részt. Pénzügyi elemzők
mindazonáltal már többször is felhívták a figyelmet arra, hogy ebben az esetben Skóciát a
hitelminősítők akár államcsődben lévőnek is nyilváníthatják a függetlenség első napján.

Egy amerikai újságíró lefejezését vállalta fel az ISIS, a terrorszervezet szerint így akart bosszút
állni az Egyesült Államok Irakban végrehajtott légi hadműveletei miatt - tájékoztat az AFP
hírügynökség. Tegnap egy "Üzenet Amerikának" című felvétel került nyilvánosságra, amelyen
egy álarcos, brit kiejtéssel angolul beszélő férfi egy meghatározhatatlan sivatagos helyen úgy
tűnik, hogy kivégzi az újságírót. James Foleyt 2012 novemberében, Szíria északi részén
rabolták el felfegyverzett férfiak. A 40 éves Foley tapasztalt riporterként a líbiai konfliktust fedte
le, majd Szíriában a Bashar Al-Assad rezsimje elleni felkelésről tudósított.

Meteo

Estig az ország legnagyobb részén meleg, de változékony időre számíthatunk, Moldvában,
Erdélyben, a Bánságban és a Körösök vidékén eső, záporeső kialakulása lehetséges. A
hőmérséklet csúcsértéki napközben 26 és 33 fok között lesznek. Az éjszakai órákban
országszerte megnövekszik a felhőzet, számottevő lehűlés csak Erdélyben várható, itt egyes
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helyeken 10 fok alá süllyedhet a levegő hőmérséklete, máshol 13 és 20 fok közötti értékekre
számíthatunk. Holnap az egész országban esők, záporesők kialakulása várható, marad
azonban a meleg, 25 és 35 fok közötti, nappali csúcsértékekkel. Adásunk idején Bukarestben
süt a nap és 31 fokot mérnek.
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