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Ma reggel vizsgálatot indított a Korrupcióellenes Ügyészség a Brassó Megyei Tanács
székhelyén, Aristotel Căncescu tanácselnök otthonában, valamint több olyan céghez is
elmentek, amelyek állami szerződéseket nyertek el az utóbbi években. A gyanú szerint
korrupció esete forog fenn, jogi források szerint mintegy 10 millió euróra rúghat az okozott kár.
A Hotnews hírportál értesülései szerint a nap folyamán az ügyészek kihallgatják a
tanácselnököt, az alelnököt és a megyei tanács több alkalmazottját. Căncescu irodáját lezárták.

Kovászna megye döntően magyarlakta kistelepülésein végeznek egészségügyi szűrést mától
négy napon át a szolnoki Hetényi-kórház szakemberei. A 15 tagú stábban bőrgyógyász,
gyermekgyógyász, kardiológus, röntgenorvos, valamint 11 szakdolgozó kapott helyet - közölte
Maroska Anikó, az intézmény ápolási igazgatója.

Két férfit juttatott kórházba egy kukoricásban tanyázó anyamedve szombaton Háromszéken. A
kézdikővári lakosok kutyájuknak köszönhetik életüket. Ugyanilyen medvetámadás történt
vasárnap Alcsíkon is. A két pórul járt kővárit a kézdivásárhelyi kórházba szállították, ahonnan a
sepsiszentgyörgyi egészségügyi intézménybe vitték őket, egyikük műtéten esett át, társának
ortopédiai beavatkozásra volt szükség, mindketten veszettség elleni oltást kaptak. A Hargita
Megyei Mentőszolgálat tájékoztatása szerint medvetámadás történt Csíkszentkirály és
Csíkszentimre között is, amelynek sérültjeit kórházba szállították. A Csíkszeredai Megyei
Sürgősségi Kórház menedzsere elmondta, a két csíkszentimrei férfi testén sok sérülés volt,
amelyek harapástól, és karmolástól is származtak, de egyik sem bizonyult súlyosnak. A sebeket
ellátták, a sérültek általános állapota jónak mondható – közölte Demeter. A pácienseket a
kórház fertőző betegségek osztályára irányították, ahol további kezelésben részesülnek.

Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbocra engedték a nemzeti
lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, az aradi vértanúk
emléknapján ma reggel Budapesten az Országház előtti Kossuth téren. Ahogyan Erdély és
országszerte több településen, Kolozsváron is ünnepi megemlékezésre kerül sor az aradi
vértanúk emléknapján a Házsongárdi temetőben, Tamás András honvéd alezredes
emlékoszlopánál. Aradról munkatársunk Pataki Lehel Zsolt jelentkezik rövid beszámolóval:
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Javítási munkálatok miatt bezár ma a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi
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Repülőtér.Monica Harmanescu, a repülőtér közkapcsolati felelőse elmondta, október 13-ig
karbantartási munkálatokat végeznek a fel- és leszálló pályán. A reptér közleménye szerint az
utasok nagy részét a kolozsvári Avram Iancu reptérre irányítják át.

Újraélesztik a sepsiszentgyörgyi belvárost a Város szíve elnevezésű városfejlesztési projekt
keretében, melynek célja, hogy új tereket létesítsenek, és nagyobb hangsúlyt kapjanak a régi
épületek. Antal Árpád polgármester elmondta, a belvárosban sok olyan gang, kapualj,
kihasználatlan tér és régi épület van, melyek megfelelően felújítva, átalakítva a helybeliek és a
turisták számára is vonzerőt jelenthetnek. A belváros felújítása jövőre kezdődik.

Négy ember halálát okozó baleset miatt vettek őrizetbe egy román sofőrt Görögországban. A
balesetbe huszonhárman meg is sérültek, amikor körülbelül negyven kocsi karambolozott
Észak-Görögországban az Egnatia autópályán. Az autópályán, Thesszalonikitől 75 kilométerre
nyugatra felújítási munkálatokat végeztek, amelyek miatt a forgalmat elterelték, egy kamion
román sofőrje azonban nem lassított a kijárat előtt, és belerohant az előtte haladó kocsiba. Ez a
kocsi kigyulladt, nekiütközve több másiknak is.

Külföld

Először hajtott végre támadást az Iszlám Állam ellen Belgium légi ereje ma hajnalban Irakban.
Ezzel párhuzamosan Ausztrália és Hollandia vadászgépei is megkezdték a járőrözést az
Egyesült Államok vezette Iszlám Állam ellenes nemzetközi koalíció keretein belül. A belga
védelmi minisztérium arról számolt be, hogy két felderítést végző F-16-os az iraki biztonsági
erők ellen támadást folytató terrorista elemeket azonosított, amelyeket célkövető bombával
semlegesítettek. Ez volt az első alkalom, hogy az Irakban szeptember vége óta hat F-16-ossal
járőröző belga légierő támadást indított a szélsőséges dzsihadista szervezet ellen, ezzel
Belgium a kilencedik ország, amely csapást mért rá.

Szakértők szerint hetvenöt százalék az esélye annak, hogy az elsősorban Nyugat-Afrikát sújtó
Ebola-járvány október 24-éig Franciaországot is eléri, a vírus Nagy-Britanniában való
megjelenésének a valószínűsége pedig ötven százalék - közölte tegnap a Reuters brit
hírügynökség friss helyzetértékelésre hivatkozva.Az előrejelzést készítő tudósok a betegség
terjedési mintázatának és a légiközlekedési statisztikáknak elemzésével jutottak erre az
eredményre. A jelentés azon a feltételezésen alapszik, hogy a légi forgalom teljes kapacitással
fog továbbra is üzemelni az érintett régióban.
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Az agykutatás területén elért eredményeiért három tudós, az amerikai-brit John O'Keefe, illetve
a norvég May-Britt Moser és férje, Edvard Moser kapta az idei orvosi-élettani Nobel-díjat jelentették be ma a Karolinska Intézetben Stockholmban. A fizikai és a kémiai Nobel-díj
kitüntetettjének nevét holnap, illetve szerdán közlik szintén Stockholmban. A Svéd Akadémia
egyelőre nem jelölte meg, hogy melyik napon hirdeti ki az irodalmi kategória nyertesét, de
minden valószínűség szerint csütörtökön lehet számítani a bejelentésre.A fogadóirodáknál idén
Murakami Haruki japán író a nagy kedvenc, de a várományosok között szerepel Adonis szíriai
költő, valamint Nádas Péter neve is. Pénteken a norvég fővárosban, Oslóban hozzák
nyilvánosságra, ki kapja a Nobel-békedíjat.A közgazdasági emlékdíj díjazottjának kilétét október
13-án hozzák nyilvánosságra.

Meteo

Estig országszerte javarészt szép, napos időre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértékei
napközben 15 és 22 fok között lesznek.Éjszakára megnövekszik a felhőzet, a hőmérséklet
pedig 3 és 14 fok között alakul. Holnap országszerte borús, változékony idő várható, napközben
9 és 20 fok közötti csúcshőmérséklettel. Adásunk idején Bukarestben változékony az égbolt és
17 fokot mérnek.

Választási hírek

A Mediafax hírügynökség rövid összeállításban közölte ma, mely szakma képviselői a
novemberi államelnök választás jelöltjei, az élen a jogászok állnak, azaz Victor Ponta, a
Szociáldemokrata Választási unió jelöltje, Elena Udrea, a Népi Mozgalom Pártjának jelöltje,
Mircea Amaritei, a Prodemo Párt kandidátusa, William Branza a Román Környezetvédő Párt
részéről, valamint Teodor Melescanu és Monica Macovei független jelöltek. Kalus
Johannisnak, a Keresztény-Liberális szövetség jelöltjének és Kelemen Hunornak tanári
végzettségük van, előbbi fizika, utóbbi filozófia szakon szerzett diplomát. Calin Popescu
Tariceanu független, illetve Dan Diaconescu néppárti jelölt mérnöki végzettséggel rendelkezik.
A jelöltek között két közgazdász is van Gheorghe Funar független és Constatntin Rotaru, a
Szocialista Alternatíva Párt jelöltje. Corneliu Vadim Tudor, a Nagyrománia Párt jelöltje azt
nyilatkozta, hogy szociológus, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Néppárt jelöltje pedig politologusi
diplomával rendelkezik.
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Az RMDSZ hamarosan válaszol a székelyföldi autonómiatervezetét ért kritikára - jelentette ki
mai aradi sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, államfőjelöltje. Az RMDSZ
elnöke elmondta, az észrevételek első nagy csomagjára már elkészült a válasz, amely a
napokban meg fog jelenni a magyar sajtóban.

Gheorghe Funar független államelnök-jelölt ma délben 12 órakor kampányának főbb pontjait
ismertető sajtóértekezletet tartott Bukarestben, a Nagyrománia Párt székházában.

Ugyancsak Bukarestben találkozott a nyugdíjasok képviselőivel Klaus Johannis, a
Keresztény-Liberális szövetség államelnökjelöltje.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államfőjelöltje szintén ma délelőtt tartott
sajtóértekezletet Nagyváradon, Tőkés László Európai Parlamenti képviselő irodájában.

Calin Popescu Tariceanu független államelnök jelölt újságírói kérdésre válaszolva elmondta,
nem tartja elítélendőnek azt, hogy a kampány ideje alatt a honatyák választókerületeikben
tartózkodnak, szerinte ez így helyes, a választópolgárok tájokoztatása szempontjából is.

Az az államelnök leszek, aki folytatni fogja a Traian Basescu által megkezdett projekteket,
nyilatkozta Elena Udrea, a Népi Mozgalom Pártjának államelnökjelöltje egy televíziós
interjúban.

Victor Ponta, a Szociáldemokrata választási unió államelnök jelöltje tegnap azt nyilatkozta, a
jólneveltség jele lenne az, hogyha Traian Basescu az államelnöki választások után lemondana,
annak ellenére, hogy mandátuma csak december 21-én jár le.
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