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Január 1-től nő mintegy 300 ezer orvos, asszisztens és szociális munkás bére. A kormány eheti
ülésén döntött a fizetésemelésről, amelyről korábban hosszas tárgyalásokat folytatott az
egészségügyben dolgozók érdekeit védő szakszervezetekkel. A minimálbérrel alkalmazott
személyek a jövő évben két részletben összesen 150 lejes béremelést kapnak. A többi
dolgozónak január 1-től 100 lejjel növekszik a bruttó alapbére. A szakszervezetek nagyszabású
tüntetést helyeztek kilátásba, ha a kormány nem teljesíti kérésüket. A román orvosi kamara
vezetői elégedettek a kabinet döntésével, de további lépéseket várnak, így például a
magánpraxisból származó jövedelem szabályozását, ami tovább növelheti az orvosok
jövedelmét.

Őrizetbe vették a konstancai megyei tanács szökésben lévő elnökét. Nicuşor Constantinescu
kezén Törökországban kattant a bilincs, a nevére kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján.
Konstanca megye felfüggesztett tanácselnöke ellen több korrupciós ügyben is folyik a
nyomozás. A román hatóságok korábban hiába kérték a kiadatását az Amerikai Egyesült
Államoktól, a korrupcióval gyanúsított politikus ugyanis meggyőzően állította a washingtoni
hatóságok előtt, hogy gyógykezelésen vesz részt a tengeren túl. Időközben lejárt a tartózkodási
vízuma, és kénytelen volt elhagyni az Egyesült Államokat. A bukaresti táblabíróság július 23-án
rendelte el a konstancai megyeelnök elfogását.

Az RMDSZ külügyi titkára cáfolja, hogy az Európai Néppártban írásos megállapodás született
volna Klaus Johannis támogatásáról. Vincze Loránt a Keresztény-liberális Szövetség
államelnökjelöltjének tegnapi nyilatkozatára reagált, miszerint az Európai Néppárt romániai
tagpártjai, köztük az RMDSZ is, írásban vállalták a jobboldal jelöltjének támogatását az
elnökválasztások második fordulójában. Az RMDSZ külügyi titkára szerint viszont csupán a
Népi Mozgalom Párt, a Demokrata-liberális Párt és a Nemzeti Liberális Párt tett olyan ígéretet,
hogy támogatják azt a jobboldali jelöltet, amelyik bejut a második fordulóba, az RMDSZ az
összes találkozón jelezte, hogy a második fordulóba kerülő jelölt támogatása nem lehet magától
értetődő, csak elvek és megállapodások függvényében fognak dönteni.

Az RMDSZ csütörtökön jelenti be, hogy Klaus Johannist vagy a koalíciós társ Victor Ponta
kormányfőt támogatja a második fordulóban. Eddig a szociáldemokrata jelölt mellett foglalt
állást a független Teodor Melescanu, a Liberális Reform Párt és a Nagy-Románia Párt.

Közben Victor Ponta bejelentette, hogy amennyiben államfővé választják, valószínűleg Călin
Popescu-Tăriceanu volt miniszterelnököt jelöli majd kormányfőnek. Két másik opciója is van:
Florin Georgescu volt pénzügyminiszter, a Román Nemzeti Bank kormányzó-helyettese, illetve
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George Cristian Maior, a Román Hírszerző Szolgálat igazgatója.

Pártot alapít Monica Macovei, miután az államfőválasztáson mintegy félmillió szavazatot kapott.
A hírt a független jelöltként indult volt igazságügyi miniszter Facebook-oldalán jelentette be
tegnap este. Rámutatott: szimpatizánsai kérésének tesz eleget. Úgy vélte, egy év múlva
megkétszereződhet támogatóinak a tábora.

Bölcs diákok címmel 5. alkalommal hirdeti meg interaktív vetélkedőjét a Communitas
Alapítvány. Együttműködik a Magyaroktatás.ro honlap, valamint a Babeș–Bolyai
Tudományegyetem Biológiai és Ökológiai Intézete, a Kommunikáció, Közkapcsolatok és
Reklám Intézet, a Kémia és Vegyészmérnöki Kar, a Történelem - Filozófia Kar és a Magyar
Történeti Intézet. A IX–XIII. osztályosokat megszólító vetélkedő online formában zajlik, 4
fordulóban.

,,Az egy teljes tanévet felölelő interaktív verseny célja, hogy a tanulók olvasási készségeit
fejlessze, valamint segítse, hogy a diákok felismerjék az egyes tudományok szakterületéről
származó információk közötti összefüggéseket. Ez az egyedüli olyan magyar
középiskolásoknak szóló verseny Romániában, amely az interdiszciplinaritásra törekszik, ennek
fontosságát hangsúlyozza. Ugyanakkor a programmal kitartásra, csapatmunkára és
összefogásra neveljük a tanulókat” – hangsúlyozta Molnár Tamara, a Communitas Alapítvány
programfelelőse.

Kolozsvárott ma kezdődik a deCAMERon 10+ Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál. A negyedik
kiadásához érkezett rendezvénysorozat szervezői idén az építészetet ötvözik a zenével, így a
koncerteket építészet és zene találkozáspontjait érintő tematikus előadások előzik meg. A
helyszín, a ferences kolostor refektóriuma, a volt zeneiskola díszterme tökéletesen jelképezi a
két művészeti ág találkozását – írják a szervezők. A fesztivál nevében a 10+ arra utal, hogy a
hangversenyeken minden 10 évnél idősebb látogatót szívesen látnak.

A Román Nemzeti Bank (BNR) 1,5 százalékra csökkentette az idei inflációs előrejelzését a
korábbi 2,2 százalékról. A jövő évi inflációs prognózist is 2,2 százalékra mérsékelte a korábban
közölt 3 százalékról. A jegybank ugyanakkor huszonöt bázisponttal, 2,75 százalékra
csökkentette az alapkamatot, ami újabb történelmi mélypont Romániában. Egyúttal
csökkentették a bankok tartalékrátáját. Az intézkedésektől a hitelezés fellendülését várja a
Román Nemzeti Bank.
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Taroltak a republikánusok az amerikai törvényhozási választásokon. A republikánusok a félidős
voksoláson a képviselőház mellé megszerezték a szenátus irányítását is, ezzel a teljes
kongresszus a kezükbe került. Így Barack Obamának republikánus kongresszussal
szembenézve kell kitöltenie az elnöki ciklusából hátralévő két évet. Ráadásul a demokraták
fontos államokat buktak el a kormányzói versenyekben is, eddigi demokrata erődítmények
dőltek meg. Obama államában, Illinois-ban is republikánus kormányzó lett.

A félidős választással egy időben Oregonban és Washingtonban népszavazáson döntöttek a
marihuána legalizálásáról. Arkansas-ban, Illinois-ban, Nebraskában és Dél-Dakotában arról is
döntöttek népszavazásokon, hogy a következő években megemelik az egy óráért járó
minimálbér összegét.

Kiderült, hogy a magyar Nemzeti Adó és Vámhatóság elnöke és néhány munkatársa is azok
között van, akiket korrupció miatt kitiltottak az Egyesült Államokból. Erről maga az érintett, Vida
Ildikó nyilatkozott. Vida szerint a kormány tudott arról, hogy a neve szerepel a kitiltottak listáján.

Korábban Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár azt állította, hogy a kormány
nem tudja, kiket tiltottak ki az Egyesült Államokból, és lehetősége sincs arra, hogy ennek
utánajárjon. Lázár többször is megismételte, hogy a kormány, így Orbán Viktor sem tudja a
neveket.

Az érintett adóhatósági elnök most először szólalt meg az ügyben, a botrány kirobbanásakor
úgymond menekülőre fogta, szabadságot vett ki, és külföldre utazott.

Felgyújtotta magát egy 38 éves nő a bolgár elnöki hivatal szófiai épülete előtt. Súlyos égési
sérüléseket szenvedett, de életben van. Tettének oka egyelőre nem ismert, de gyanús, hogy ő
is egyike azoknak, akik tavaly február óta nyilvános helyen felgyújtották magukat Bulgáriában,
ezzel tiltakozva mindent elárasztó korrupció és a megélhetés magas költségei ellen. Eddig
hatan belehaltak az önfelgyújtásba, de egy felmérés szerint a bolgárok 69 százaléka szerint
egyszerűen kibírhatatlanak az állapotok az országban.

Az ukrán elnök blokáddal fenyegeti a szeparatistákat. Petro Porosenko a BBC információi
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szerint öt kulcsfontosságú városban – Mariupolban, Bergyanszkban, Harkivban és a Luhanszki
régió északi részén – is katonai erősítést rendelt el. Szerinte Ukrajna kénytelen bizonyos
szinten blokád alá vonni a szeparatista fegyveresek által megszállt területeket, hogy ne engedje
továbberjedni ezt – az államfő szavai szerint – "rákos daganatot". Porosenko szerinte a
vasárnapi illegitim választások után jelentősen megnövekedtek a Donyeck és Luhanszk
megyében élők életkörülményeit fenyegető tényezők, a térségben káosz uralkodik, rablások,
fosztogatások zajlanak, mélyre zuhant az ott élő emberek életszínvonala, akik az alapvető
védelmet sem kapják meg a bűnözőkkel szemben.

Vasúti gigasztrájk lesz Németországban. A Deutsche Bahn (DB) mozdonyvezetői
rekordhosszúságú, 109 órás sztrájkot tartanak mától jövő hétfőig. A szakszervezet közleménye
szerint a teherszállító vonatok mozdonyvezetői 15 órakor hagynak fel a munkával, a
személyszállító vonatokat vezető kollegák pedig holnap hajnali 2 órakor lépnek sztrájkba. A
munkabeszüntetés hétfőn reggel 4 órakor ér véget. A DB a sztrájk idejére rendkívüli
menetrendet állít össze, reményeik szerint minden harmadik járat közlekedik majd.

Önkéntes rendőrként lépett fel a török elnök egy cigarettázó férfi ellen – közli a BBC. Egy török
férfi egy kávézó felső szintjén ült és dohányzott Isztambul egyik forgalmas utcájában, amikor
kíséretével épp arra sétált Recep Tayyip Erdogan. Az elnök az ujját rázta, majd
szégyentelennek nevezte a renitens törököt, aki kérése ellenére sem nyomta el a cigijét. Erre a
rendőrök megbüntették a nyilvános helyekre vonatkozó füsttilalom megszegéséért. A rendőrség
a kávézót is megbírságolta. A dohányzást még a terrorizmusnál is nagyobb veszélynek tartó
Erdogan buzgósága a közösségi médiában eléggé visszaütött: azzal vádolják, hogy az
emberek magánszférájába avatkozik.

Többnyire enyhe, napos idő várható ma és holnap is. Erdélyi déli részén és Munténiában
elszórtan előfordulhat néhány gomolyfelhő, de csapadék nem valószínű. Többfelé tartós köd
valószínű, de a déli órákban az ország legnagyobb területén derült égbolt várható. A
legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5, +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali
hőmérséklet 15, 19 fok között valószínű.
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