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Tizennégy jelentkező adta le az iratcsomóját a novemberi államelnök-választásokra a törvény
által előírt határidő lejártáig - jelentette be Marian Muhulet, a Központi Választási Irodavezetője.
A jelentkezők: Victor Ponta, Klaus-Werner Iohannis, Monica Luisa Macovei, Calin Popescu
Tariceanu, Gheorghe Funar és Teodor Melescanu, Elena Udrea, Dan Diaconescu, Kelemen
Hunor, Szilágyi Zsolt, Corneliu Vadim Tudor, Constantin Rotaru, William Branza és Mirel Mircea
Amaritei.A BEC-nek a jelentkezési határidőtől számolva 48 órán belül kell elfogadniuk vagy
visszautasítaniuk egy jelöltet. A döntés megfellebbezhető, az alkotmánybíróság döntése után
végleges jelöltlista legkésőbb szeptember 28-ra várható.Az elnökválasztás honlapja szerint
eddig Victor Ponta, Klaus Johannis és Monica Macovei jelöltségét fogadták el, miután az
Alkotmánybíróság visszautasította azt az öt óvást amelyek közül hármat Victor Ponta,
egyet-egyet pedig Klaus Johannis és Monica Macovei jelölése ellen nyújtottak be.

Szilágyi Zsolt államelnökjelölt indulásához szükséges támogatói íveket tegnap délután adták
le.A bukaresti Központi Választási Bizottságnál a 217.369 aláírást tartalmazó iratcsomót Toró T.
Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Szilágyi Zsolt államelnökjelölt és Zakariás Zoltán,
Szilágyi Zsolt politikai kampányfőnöke jelenlétében iktatták.

Remus Pricopie tanügyminiszter lemondását kéri a Romániai Kiadók Szövetsége.A
Képviselőház plénuma tegnap vitatta meg a Keresztény-Liberális Szövetség oktatást érintő
egyszerű indítványát, mellyel a tanügyi törvényt módosító sürgősségi kormányrendelet
eltörlését, az ágazat megfelelő finanszírozását, az első és második osztályos diákok tankönyvei
helyzetének megoldását kérik.A dokumentumról ma szavaznak. Remus Pricopie oktatási
miniszter biztosított arról, hogy a digitális tankönyvek hamarosan a tanulókhoz kerülnek, és a
következő 3 - 4 évben valamennyi tankönyvet áttekintik.

Dimény Csaba gyergyótölgyesi helyi tanácsos, az első RMDSZ-es önkormányzati képviselő, aki
kihasználva a választott tisztségviselők büntetlen pártváltását lehetővé tévő sürgősségi
rendeletet, kilépett a szövetségből, és átiratkozott a Szociáldemokrata Pártba. Ugyanolyan nagy
magyar leszek eddig is, amilyen eddig voltam- nyilatkozta Dimény a maszol.ro-nak. A 63 éves
történelemtanár pártváltásáról elsőként az Agerpres számolt be tegnap, miután az átállás tényét
Bende Sándor, a szövetség gyergyószéki elnöke is megerősítette.A hírügynökség idézte Marcel
Vancu polgármestert, a Hargita megyei PSD alelnökét, aki szerint először fordul elő a
történelemben, hogy egy RMDSZ-es politikus román párthoz igazol át.

29 volt és jelenlegi kórházmenedzser, osztályvezető és orvosigazgató esetében állapított meg
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érdekellentétet vagy összeférhetetlenséget az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség, a
legtöbb eset Szeben megyében áll fenn. Az összeférhetetlenséggel vádoltak között található
Jeszenszky Géza, a gyergyószentmiklósi megyei kórház menedzsere.Ugyancsak
összeférhetetlenséggel vádolják a Maros Megyei Kórház ideiglenes menedzserét, Ovidiu
Butucot, több tisztség párhuzamos betöltéséért, valamint a temesvári sürgősségi klinika
idegsebészetének vezetőjét, Horia Pleşt, aki esetében büntetőjogi természetű érdekkonfliktusok
is felmerülnek.Szeben megyében összesen 11 személy esetében állapítottak meg
összeférhetetlenséget: a Gheorghe Preda pszichiátria osztályvezetőjét, a gyermekkórház volt
orvosigazgatóját és a Szeben Megyei Sürgősségi Kórház kilenc osztályvezetőjét is ezzel
vádolják.

Létrehozzák a történelmi Erdély népességének adatbázisát. A norvég kormány finanszírozza
azt a projektet, amelynek keretében a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Népességkutató Központjának munkatársai 1850-től kezdődően felmérik Erdély népességét az
egyházi anyakönyvi adatok és adóügyi jegyzékek alapján. Vlad Popovici, a kutatásban részt
vevő munkatárs a sajtónak elmondta: A történelmi Erdély népességének adatbázisa
elnevezésű, hároméves kifutású projekt összértéke 650 000 euró, és célja az 1850 és 1914
között Erdélyben élt lakosok nyilvántartásának összeállítása. A kutatók egyházi és állami
levéltárakból szedik majd össze az adatokat, amelyek alkalmasak lesznek demográfiai, illetve a
népesség migrációjára vonatkozó tanulmányok elkészítésére is. A kutatás első részeredményei
jövőben, azaz 2015 első felében várhatóak. Rüsz-Fogarasi Enikő BBTE-oktató és Gaal György
helytörténész az elgondolást nagyon jónak tartják, de kétlik, hogy ez a projekt három éven belül
megvalósítható.

A következő önkormányzati gyűlésen döntenek Temesváron arról a határozatról, amely
megtiltaná, hogy az épületek homlokzatait rikító, élénk színekre fessék. A kromatikus identitást
szabályozó határozattervezet külön tárgyalná a műemlékek és nem műemlékek
színhasználatát. A tervek szerint a műemléképületek homlokzatán ragaszkodni kell a
hagyományosan használt okkersárga, krémszínű, világoszöld, szürke alapszínekhez. A többi
épületen más színeket is lehet használni, viszont az élénk színek nem szerepelhetnek a teljes
felület egyötödénél nagyobb felületen. A helyes színezés jóváhagyását egy, a városháza
urbanisztikai osztálya keretében létrehozott Esztétikai Bizottság végezné, a szabályzat
előírásainak megszegéséért 1000-2000 lej közötti bírságokkal sújthatják a háztulajdonosokat,
ugyanakkor kötelezik őket a homlokzat újrafestésére. Az új szabályzat 2015. január elsejétől
lépne érvénybe.

Három magyar vonatkozású kiadvány is bekerült a Románia legszebb könyvei verseny
döntőjébe – derült ki a celemaifrumoasecarti.ro oldalon közzétett listából.A Teljesítményért és
Kultúráért Egyesület által a Romániai Szerkesztők Egyesületével közösen meghirdetett
vetélkedőben díjra esélyes Dragomán György és Részegh Botond Erőtánc című albuma, a
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csíkszeredai Bookart Kiadó egyik idei újdonsága, valamint a Kincses Képeskönyv sorozat
Marosvásárhelyt bemutató darabja (román nyelvű változat – Cartea comoară, Târgu-Mureş,
Projectograph), amelyet Zágoni Balázs és Jánosi Andrea jegyez. A Bookart gondozásában
jelent meg Hajdú Farkas-Zoltán Békebeli 1913 című munkája is, amely szintén felkerült a
listára, a könyvet a magyarországi Vidák Zsolt grafikus bélyegszerű illusztrációi díszítik. Az
eredményhirdetésre október 6-án kerül sor.

Külföld

Légicsapások értek a szerdára virradó éjjel olyan szíriai területet a török határ közelében, amely
az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet ellenőrzése alatt áll - közölte ma az Emberi
Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Rámi Abder-Rahmán, a londoni székhelyű emigráns civil
szervezet vezetője szerint a Kobáni városától nyugatra fekvő területet támadó harci gépek
Törökország felől érkeztek, és nem szíriaiak voltak. Az Iszlám Állam a múlt héten offenzívát
indított a túlnyomórészt kurdok lakta Kobáni ellen, és eddig már több mint 130 ezer kurdot
késztetett menekülésre. Az amerikai vezetésű nemzetközi koalíció erői kedden légi
támadásokat kezdtek az Iszlám Állam szíriai állásai ellen, és az Emberi Jogok Szíriai
Megfigyelőközpontja adatai szerint legalább 120 dzsihadista vesztette életét e légicsapásokban,
továbbá tüzérségi támadásokban.

William Mayville altábornagy, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője kedden elmondta,
hogy az aznapi csapások második és harmadik hullámában részt vett Szaúd-Arábia, Jordánia,
Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek is. A légi támogatás mellett az arab országok között
volt olyan, amely maga is végrehajtott légi csapásokat, de azt nem közölte a szóvivő, hogy
melyik állam volt ez.

Felkelés kezdődött kedden a líbiai fővárost ellenőrző iszlamisták ellen – jelentette a Sky News
Arabíja hírcsatorna. A híradás szerint Tripoli minden városrésze fellázadt, és legalább hat
légicsapást érte a szélsőséges Fedzsr Líbia nevű iszlamista szervezet állásait Tripoli déli
részén. Az iszlamisták állítólag súlyos veszteségeket szenvedtek, megsemmisült több
páncélozott járművük.Abdalláh asz-Száni miniszterelnök a felkelés hírére általános mozgósítást
rendelt el, hogy felszabadítsa Tripolit.

Rendkívüli ülést tart pénteken a brit parlament annak megvitatására, hogy Nagy-Britannia
bekapcsolódjon-e az Iszlám Állam nevű szélsőséges szervezet elleni nemzetközi
hadműveletbe.A londoni alsóház jelenleg szünetét tölti, tekintettel a parlamenti pártok ilyenkor

3/5

Hírösszefoglaló, szeptember 24,
2014. szeptember 24. szerda

esedékes éves kongresszusi szezonjára, de a BBC televízió - egyelőre nem hivatalos - mai
értesülése szerint a kormány a törvényhozás elé kívánja terjeszteni az Iszlám Állam elleni brit
katonai fellépés kérdését.Nagy-Britannia eddig nem kapcsolódott be a Szíriában és Irakban
előretörő dzsihadista szervezet ellen amerikai vezetéssel már megindult légi hadműveletekbe.

A pápai állam csendőrsége letartóztatta Jozef Wesolowski volt nunciust, akit a vele szemben
felmerült pedofília vádak miatt júniusban a Vatikán már laikus státusba helyezett - jelentette be
tegnap Federico Lombardi szentszéki szóvivő.Jozef Wesolowskit nem a vatikáni börtönbe
kísérték, hanem egyelőre házi őrizetbe helyezték Vatikánváros egyik épületében. A szentszéki
szóvivő hangsúlyozta, hogy a letartóztatás Ferenc pápa akarata szerint történt.A 66 éves volt
lengyel pap a nyolcvanas évektől dolgozott a vatikáni diplomáciában. 2008 júliusától apostoli
nunciusként szolgált a Dominikai Köztársaságban.Ferenc pápa tavaly augusztusban hívatta
vissza Rómába Wesolowskit az őt érő pedofília vádak miatt, nem sokkal azután, hogy a karibi
ország rendőrsége vizsgálatot indított a nunciussal szemben gyermekekkel való szexuális
visszaélés címén.

Oroszország 2020-ig több mint 80 új hadihajóval bővíti Fekete-tengeri Flottáját, és egy második
haditengerészeti támaszpontot hoz létre számára Novorosszijszk mellett - közölte tegnap
Alekszandr Vitko, a flotta parancsnoka. Az admirális abból az alkalomból nyilatkozott erről, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök, a hadsereg főparancsnoka látogatást tett a krasznodári területen
fekvő fekete-tengeri kikötőben, hogy tanácskozzon annak fejlesztéséről. Az admirális szerint a
NATO terjeszkedése miatt van szükség egy második támaszpontra a Fekete-tengeri Flotta
számára a Krím félszigetnek Oroszországhoz csatolása után. A flottaparancsnok elmondta,
hogy az új orosz támaszponton állomásozó tengeralattjárókat több mint másfél ezer kilométer
hatótávolságú szárnyas rakétákkal fogják felszerelni.Az új hadihajókkal a Fekete-tengeri Flotta
egységeinek száma 206-ra nő. Az új haditengerészeti támaszpont építése 2016 végére
fejeződik be.

Egy NATO-illetékes Brüsszelben Vitko nyilatkozatát kommentálva kijelentette: az észak-atlanti
szövetség nem tervezi fekete-tengeri támaszpont létrehozását. "Fekete-tengeri
szövetségeseinknek vannak kikötőik, ezeket használjuk időről időre, nem tervezzük
NATO-bázis kiépítését, ahogy az oroszok feltételezik rólunk" - szögezte le.

Meteo

Estig országszerte túlnyomórészt szép, de hűvös idő várható.Főként a keleti medencékben
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hideg idő lesz, változó, többnyire tiszta égbolttal, és mérsékelt szélfújással. A csúcsértékek
napközben 13 és 18 fok között alakulnak. Éjszaka hideg lesz, főként a keleti medencékben. A
legalacsonyabb értékek fagypont és plusz 5 fok között változnak, de helyenként mínusz 4 fokig
hűl a levegő. Elvétve ködre, zúzmaraképződésre számíthatunk. Holnap országszerte
megnövekszik a felhőzet, de valamivel melegebb lesz, mint ma, a Partiumban helyenként eső
várható. A hőmérséklet csúcsértékei napközben 16 és 21 fok között lesznek. Adásunk idején
Bukarestben süt a nap és 19 fokot mérnek.
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