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Szeptember 30-ára halasztotta a legfelső bíróság Klaus Johannis összeférhetetlenségi ügyének
tárgyalását. Ha az ítélőtábla összeférhetetlenséget állapít meg Klaus Johannis ügyében, akkor
3 évig nem tölthet be semmiféle köztisztséget, így nem indulhat a novemberi
államfőválasztáson sem. A Keresztény-Liberális Szövetség államfőjelöltjét azzal vádolja a
Feddhetetlenségi Ügynökség, hogy 2013-ban Nagyszeben polgármestereként két
önkormányzati tulajdonban lévő vállalat igazgatótanácsában is tagságot vállalt, megsértve ezzel
a törvényt. A Nemzeti Liberális Párt közölte: tiszteletben tartja a legfelső bíróság halasztási
döntését, azonban elvárja, hogy Johannis ügyét a kampány kezdete előtt megoldják.

Az államelnöki választások második fordulójába Victor Ponta, a Szociáldemokrata Párt elnöke
és a Keresztény-liberális Szövetség színeiben induló Klaus Johannis jut majd be – derül ki a
Sociopol felméréséből. A kutatást a Johannis-ügy tárgyalásának elhalasztását megelőzően,
szeptember 20-a és 23-a között végezték, több mint ezer személy megkérdezésével. A
felmérés szerint, ha most vasárnap szerveznék meg a választásokat, a megkérdezettek 57
százaléka menne el szavazni. 42 százalékuk Victor Pontára, 26 százalékuk Klaus Johannisra
és 9 százalékuk Calin Popescu Tariceanura voksolna. A Sociopol szerint a második fordulót
Victor Ponta nyeri majd meg.

A jelenlegi állam működése elavult és nem hatékony – nyilatkozta Antal Árpád
Sepsiszentgyörgy polgármestere tegnapi sajtótájékoztatóján. Romániában most lejárt egy
tízéves Băsescu-korszak, új időszak kezdődik, és ez jó alkalom a román állam reformjára, és
arra, hogy munka-, és nem segélyalapú társadalmat építsünk. Az alkotmány mellett a
román–magyar viszonyt is újra kell gondolni – állítja a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke.
Szerinte a romániai magyar közösségnek nem kell mindig kormányon lennie, de olyan
megoldásokat kell találni, amelyben megoldhatja saját problémáit, olyan módon, hogy nem
kerül az állammal szemben ellenzékben. Így a magyar közösség képviselői vagy részt vesznek
a központi döntéshozatalban, ha az eredményhez vezet, vagy pedig autonómiával
rendelkeznek és helyi szinten orvosolják gondjaikat. Antal Árpád szerint a jelenlegi geopolitikai
helyzetben csak mások nyernek, ha nincs egyetértés a románok és a magyarok között. Új
megegyezésre van szükség a román többség és a magyar kisebbség között, és ezt csakis egy
új alkotmány szentesítheti – nyilatkozta a politikus.

Két esetben is pert nyert Marosvásárhelyen a Civil Elktölezettség Mozgalom a rendőrséggel
szemben. A rendőrségnek törölnie kell a kirótt pénzbírságot. A bíróság kimondta, hogy
jogtalanul büntették meg a CEMO önkénteseit, akik kétnyelvű kaputáblákat adományoztak a
város lakóinak. Az esetet annak idején egy román nemzetiségű személy jelentette, amelynek
következtében a marosvásárhelyi Helyi Rendőrség törvénytelen reklámanyag-osztogatás
jogcímen 1500 lejjel bírságolta meg Horváth Kovács Ádámot, a Kétnyelvű kaputáblák
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Marosvásárhelyen elnevezésű projekt vezetőjét. A másik nyertes per is Horváth Kovács
Ádámhoz fűződik, akire illetéktelen behatolás jogcímen ötszáz lej bírságot róttak ki, azért mert
2012 februárjában magyar nyelvű beadványt szeretett volna benyújtani a marosvásárhelyi
két-tannyelvű 2-es számú általános iskolába. A Civil Elktölezettség Mozgalom szerint érdemes
fellépni az utóbbi időben gyakorivá vált rendőri túlkapások ellen, arra biztatnak mindenkit, hogy
éljen a lehetőséggel, hiszen jogos követelésekről lévén szó, a rendőri eljárások
megkérdőjelezése és elutasítása sikerrel végződhet.

Kínával működne együtt a Ponta-kabinet a vasúthálózat fejlesztésében. Kína egy
Bukarest-Iasi-moldáv határ gyorsvasút kiépítésében segédkezhetne – nyilatkozta ma Liviu
Dragnea kormányfőhelyettes, aki kínai kollégájával, Zhang Gaolival egyeztetett a két ország
stratégiai együttmuködéséről. A bukaresti találkozón szó esett a csernavodai bővítésről is,
amely több ezer munkahelyet és ipari megrendelést jelentene a román gazdaság számára.

26 munkás szenvedett ma szénmonoxid-mérgeződést egy prezsmeri autóalkatrész gyárban. A
munkások szédülésre panaszkodtak, többen elájultak, amikor a gyár vezetősége értesítette a
rohammentőket és a mentőket. Az rtv.net szerint 17 embert szállítottak kórházba Brassóba,
mindenki tudatánál van. A helyszínen a tűzoltóság vizsgálja a gázszivárgás forrását, és a
környező gyárakból is hazaküldték az alkalmazottakat.

Tizenhárom millió hamis eurót koboztak el ma hajnalban a szervezett bűnözés- és
terrorizmusellenes igazgatóság ügyészei Nagyváradon egy rajtaütésszerűen tartott házkutatás
során. A hatóságok szerint a váradi bűnözők szoros kapcsolatot tartottak fenn egy nápolyi
maffiózó klánnal, amelynek három tagját a helyszínen le is tartoztatták. A csoportosulás 50 és
100 eurós bankók hamisítására specializálódott, a házkutatás során elkobozták a nyomtatókat,
a tintákat és a hamis pénz nyomtatásához szükséges matricákat is.

Romániából érkezik a legtöbb európai vendégmunkás az uniós tagországokba. A második
helyen a lengyelek, a harmadikon pedig az olaszok állnak. Az Eurostat jelentése szerint tavaly
mintegy 7 millió uniós állampolgár élt és dolgozott valamely másik uniós tagországban, közülük
1 millió 200-an pedig Romániából származnak. A legvonzóbb célpont az európai munkavállalók
számára továbbra is Németország, Nagy-Britannia, Olaszország és Spanyolország.

2001 óta szeptember 26-án ünneplik a nyelvek napját Európában, ahol 23 hivatalos és több
mint 60 regionális vagy őshonos kisebbségi nyelv létezik. Bukarestben a kulturális intézmények
több helyszínen szerveznek ma és holnap az ünnephez kapcsolódó rendezvényeket. Így a
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Cărtureşti könyvesbolt teázójában holnap 11 mini-nyelvlecke keretében lehet megtanulni
olaszul kávét kérni, németül koncertjegyet vásárolni, illetve magyarul érdeklődni a legközelebbi
étteremről, a különböző nyelvjátékok versenyzői pedig könyveket, szótárakat és útikönyveket
nyerhetnek. A magyar standnál kis irodalmi szövegeket fordíthatnak magyarra az érdeklődők és
magyar demo nyelvleckéken vehetnek részt. A program végén pedig egy ingyenes magyar
kurzust is kisorsolnak a bukaresti Balassi Intézetben októberben induló magyar
nyelvtanfolyamra.

Ma tartják a Kutatók éjszakáját is Európa több mint 300 városában. Romániában 15 városban,
köztük Nagyszebenben és Brassóban szerveznek rendezvényeket. Az érdeklődők fizika
műhelyeken, kísérleteken, mikrószkópos és csillagászati távcsőves megfigyeléseken, robotika
bemutatókon vehetnek részt. Az esemény deklarált célja, hogy megváltoztassa a kutatókról
kialakult általános képet, és vonzóvá tegye a kutatói életpályát.

Külföld:

Mára virradóra kigyulladt a donyecki nemzetközi repülőtér és megszakadt a reptér áramellátása
is. Az ukrán fegyveres erők kezén lévő légikikötőt hetek óta tüzérségi fegyverekkel ostromolják
az oroszbarát szeparatisták. Tegnap Petro Porosenko ukrán államfő elrendelte a teljes
ukrán-orosz határ átmeneti lezárását, aláírva az ukrán Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács
erről szóló határozatát. E szerint leáll a gyalogos és járműforgalom a két ország közötti
szárazföldi és tengeri átkelőkön egyaránt. Az ukrán média híradása szerint mára a 65
határátkelőhelyből már 16-ot lezártak a forgalom elől. Hírügynökségi jelentések szerint ma egy
Donyecktől északra lévő helyszínen újabb tárgyalásokat kezdtek magas rangú orosz és ukrán
katonai tisztségviselők, valamint az EBESZ képviselői, hogy kijelöljék az ütközőövezet
"határait". A Luhanszk és Donyeck megyét kettészelő 30 kilométer széles elválasztó vonal
kialakításának célja, hogy tartósan biztosítsa a szeptember 5-én Minszkben született tűzszünet
betartását. Az ukrán kormány ma hivatalos honlapján bejelentette, hogy megkezdték "a fal"
építését az orosz-ukrán határon, s a létesítmény első szakasza a tervek szerint szeptember
30-ra kész lesz.

Három héten belül ismét találkozik Vlagyimir Putyinnal az ukrán államfő. Ezt maga Petro
Porosenko közölte Kijevben, elnöki minőségében tartott első nagyszabású, többórás
sajtóértekezletén. Az ukrán elnök kifejtette: a találkozó valamelyik európai országban lesz, nem
kétoldalú, hanem többoldalú formában. Nem zárta ki viszont, hogy ennek keretében sor
kerülhet köztük négyszemközti konzultációra is. Porosenko továbbá ígéretet tett arra, hogy az
október 26-ra kiírt országos parlamenti választások után javaslatot terjeszt az új összetételű
törvényhozás elé az ország decentralizációjára. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a

3/4

Hírösszefoglaló, szeptember 26.
2014. szeptember 26. péntek

december 7-re tervezett kelet-ukrajnai helyhatósági választások után rögtön kész Donyeckbe
látogatni, akkor ugyanis a városnak lesz legitim vezetője, aki az ott lakók érdekeit képviseli.
Porosenko továbbá minden ukrán közös érdekének nevezte, hogy Ukrajna 2020-ban
tagfelvételi kérelmet nyújthasson be az EU-nak.

Az iraki miniszterelnök szerint összeesküvés nyomára bukkant országának titkosszolgálata, a
célpont az Egyesült Államok és Párizs metróhálózata. Haider el-Abádi erről tegnap, az ENSZ
New York-i székhelyén tájékoztatta a sajtót. Szerinte a merényleteket az Iszlám Állam nevű
terrorszervezet külföldi harcosai tervezik. Az Európai Unió terrorellenes koordinátora ma azt
nyilatkozta a BBC-nek, hogy már több mint háromezer európai csatlakozott a Szíriában és
Irakban harcoló szélsőséges iszlámista milíciákhoz, és elismerte, hogy az Iszlám Állam nevű
szélsőséges csoportra mért légicsapások növelhetik a megtorló terrortámadások kockázatát
Európában.

Időjárás:

Estig országszerte esős, többnyire borús marad az idő. A hőmérséklet csúcsértékei 13 és 21
fok között alakulnak. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet, esőt csak a délkeleti megyékben
jeleztek. A hőmérséklet csúcsértékei 15 és 21 fok között lesznek. Bukarestben most borús,
esős az idő és 19 fok van.
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