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Elvetette az Európai Bizottság Románia kérelmét, amelyben a román állampolgárok
vízumkötelességének törlését sürgeti, az Egyesült Államokra és Kanadára vonatkozóan. Az
uniós hatóság azonban egyelőre nem állítja vissza a vízumkényszert a két országgal szemben,
amiért azok nem törölték el a vízumkötelességet minden EU-s államban. Év elején Románia
mellett Bulgária, Horvátország, Ciprus és Lengyelország is az Európai Bizottsághoz fordult,
amiért Ausztrália, Kanada, Japán és az Egyesült Államok továbbra is fenntartja
állampolgáraikkal szemben a beutazási korlátozásokat, miközben az ausztrál, kanadai, japán
és amerikai állampolgárok az Európai Unió területén bárhová vízum nélkül utazhatnak.

Újraindítja az egy hete leállított ploiesti-i kőolaj-finomítóját a Lukoil – közölték az orosz vállalat
vezetői tegnap a térségen illetékes környezetvédelmi őrséggel. Mint ismeretes Traian Băsescu
államfő a minap kijelentette: Románia nem tűri el, hogy a Lukoil fenyegetőzéssel próbáljon
leállítani egy bűnügyi vizsgálatot. Băsescu arra utalt, hogy Vlagyimir Nyekraszov, a
Lukoil-csoport alelnöke kilátásba helyezte, hogy bezárják a ploiesti Petrotel Lukoil
kőolaj-finomítót, miután a román ügyészség zárolta annak nyersanyag- és árukészletét. Az
orosz csoport romániai vállalatának vezetőjét 230 millió eurós kárt okozó pénzmosással és
adócsalással gyanúsítják.

Átadják a forgalomnak a Koncát és Szelistyét összekötő, 22 km hosszú autópálya-szakaszt
november 15-én – jelentette be Ioan Rus, szállításügyi miniszter. Ez azt jelenti, hogy immár
teljessé válik a Szászváros-Nagyszeben autópálya. Amennyiben tervszerűen haladnak a
munkálatok, ez lesz az első autópálya-szakasz, amelyet idén adnak át – jegyezte meg a
tárcavezető , aki tegnapi kolozsvári sajtótájékoztatóján ismertette az október elsején közvitára
bocsátott hosszú távú infrastruktúrafejlesztési tervet és beszámolt az útépítések jelenlegi
helyzetéről is. Ioan Rus szerint a korrupció és a pereskedések késleltetik az útépítéseket
hazánkban. A szállításügyi miniszter Moldva és Erdély autópályákkal való összekötését
sürgeti, a Brassó–Bákó sztrádával, illetve egy másikkal, amely Iaşi-ból indulna el, és
beletorkollna az észak-erdélyi autópályába. A két régió összekötését az ország keleti
megyéinek alacsony fejlődési szintjével indokolja a miniszter.

1,54 százalékra emelkedett az éves infláció szeptemberben. Ez az idei csúcs - közölte az
Országos Statisztikai Intézet. Az éves infláció 0,84 százalékról nőtt 1,54 százalékra, az idei
minimális érték 0,66 százalék volt, amit júniusban jegyeztek. A tavalyi év végéhez képest a
fogyasztói árindex 0,93 százalékkal emelkedett. A Nemzeti Bank augusztus elején 2,2
százalékra csökkentette 3,3 százalékról az idei inflációs előrejelzését, a jövő évit 3 százalékra
mérsékelte 3,3 százalékról.
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A Statisztikai Intézet közzétette a külkereskedelmi mérleget is, amelynek hiánya 70 millió
euróval nőtt az idei első nyolc hónapban a tavalyi hasonló időszakhoz képest. A tavalyi év első
nyolc hónapjához képest az export 8 százalékkal nőtt lejben kifejezve, míg a behozatal 7,3
százalékkal bővült.

Teljes készenlétre és megerősített konzuli szolgálatra utasította a bukaresti magyar
nagykövetséget, a román-magyar mérkőzés idejére, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és
külügyminiszter. Továbbá utasította a bukaresti nagykövetet, hogy a szurkolók érkezésétől a
távozásukig tartózkodjon a mérkőzés helyszínén. Szijjártó elrendelte azt is, hogy az
esetlegesen szükséges helyszíni intézkedés végrehajtására tartózkodjon konzul a magyar
szurkolókat szállító vonaton, amíg a szerelvény Románia területén halad. A Külgazdasági és
Külügyminisztérium megtette a szükséges kezdeményezést a román külügyminisztériumnál,
hogy a hétvégén forródrótot hozzanak létre a két tárca között.

Külföld

Elérte Japánt ma a Vongfong szupertájfun, amely Okinavára csapott le először, sérüléseket,
áramkimaradásokat és közlekedési nehézségeket okozva. Az óránkénti 234 kilométeres
széllökéseket heves esőzés követte a Tokiótól 1600 kilométerre délre fekvő szigeten, ahol
legalább 14-en megsérültek az időjárási katasztrófa következtében. Az okinavai Naha repülőtér
járatait törölték. Az áramkimaradások mintegy 27 ezer háztartást érintenek. A japán
meteorológiai ügynökség szerint a Vongfong - amely a 19., de az eddigi legerősebb az idei
tájfunszezonban - kedden érheti el a távol-keleti ország fővárosát, bár az előrejelzések szerint
észak felé haladva gyengülni fog. Közben Japán északi részét viszonylag erős, a
Richter-skálán mérve 6,1 fokos földrengés rázta meg ugyancsak ma. Sérültekről vagy károkról
nem érkezett jelentés, szökőár-riadót nem rendeltek el.

Kiszabadították az iszlamisták által májusban és júliusban elrabolt 27 túszt tegnap éjjel
Kamerunban - jelentette be ma Paul Biya, az afrikai ország elnöke. A 17 kamerunit és tíz kínait
vélhetően az elsősorban Nigériában tevékenykedő Boko Haram szélsőséges szervezet emberei
rabolták el. A kínai munkásokat május 16-án a nigériai határtól 20 kilométerre fekvő Wazából, a
többieket július 27-én Kolofatából hurcolták el. A kiszabadított túszok között van Amadou Ali
kameruni miniszterelnök-helyettes felesége is, akit júliusban ejtettek túszul - közölte az elnöki
hivatal.

Magatartási kódexet írt koldusok számára Salzburg, Ausztriában elsőként. A zsebben is elférő
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kézikönyv 17 alapszabályt rögzít öt nyelven, és közérthetően elmagyarázza, hogy mi
engedélyezett és mi nem az osztrák városban. Az ún. kolduskódex szerint tilos egyebek mellett
az agresszív koldulás, a gyermekekkel való koldulás vagy valamilyen testi fogyatékosság
színlelése, emellett nem tűrik a kéregetést a boltok előtt vagy az ivókutaknál. A kezdetnek 3000
példányban kiadott brosúrát a helyi hatóságok jelentették meg boltosok és különféle civil
szervezetek bevonásával német, román, magyar, bolgár és romani (cigány) nyelven, az
írástudatlanok számára piktogrammokkal. A kiadvány egyik fejezete a helyi lakosoknak ad
tanácsot a koldusokkal való bánásmódhoz. A kézikönyv megértő, barátságos bánásmódot,
tudatos magatartást kér mindkét féltől annak érdekében, hogy csökkenjen a szembenállás. A
könyvecske szerint sok koldus azért érkezik Ausztriába, mert odahaza nem tudja eltartani a
családját.

Európa leggyorsabban növekedő vállalatának választották az NNG-t, a budapesti székhelyű
navigáció fejlesztő vállalatot. Az International Business Awards idei díjait tegnap este Párizsban
adták át. Idén több mint 3500 nevezőt értékelt a közel 250 fős zsűri, aki az észak-amerikai
régióban is jutalmazta (bronzzal) a cég Amerikában elért üzleti eredményeit. Az idén már
második alkalommal kapott nemzetközi üzleti díjat az NNG, korábban a European Business
Awards-ot nyerte el, 17 ezer cég közül jutva az élre. Az NNG Kft. az autóipari, az okostelefonos
és a személyi navigációs szektor számára kínál fedélzeti 3D-s navigációs alkalmazásokat,
amelyekhez különböző szolgáltatások, valamint online szoftver- és térképfrissítő portál
kapcsolódik. Az NNG iGO Navigációs szoftverét használó eszközök száma mára világszerte
meghaladja a 20 millió darabot, míg a 30 legnagyobb autómárkától származó
megrendeléseinek száma a 30 millió darab licencet. A folyamatosan fejlődő és bővülő vállalat
11 irodát működtet világszerte.

Időjárás

Estig a nyugati megyékben napos, másutt változékony marad az idő. A hőmérséklet
csúcsértékei 17 és 26 fok között alakulnak. Holnap a maihoz hasonló változékony, nyugaton
derűs idő várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 16, holnap napközben 17 és 27 fok között
alakul. Bukarestben most derűs az égbolt és 17 fok van.
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