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Egy új választási rendszer előkészítéséről is konzultálna Klaus Johannis államfő a parlamenti
pártokkal - derült ki az elnök egy televíziós interjújából, amelyet ma ismertettek a lapok.
Johannis karcsúbb és "hatékonyabb" parlamentet szeretne, de - mint mondta - nem ő akarja
megmondani, hogyan válasszák meg azt, hanem a pártokat akarja a konzultációsorozattal
közös nevezőre segíteni. Az államfő megerősítette, szívesebben dolgozna egy saját pártja - az
Európai Néppárthoz tartozó új Nemzeti Liberális Párt - által alakított kormánnyal, mint Victor
Ponta szociáldemokrata miniszterelnök kabinetjével. Az államfő hozzátette: a kormányt csak a
parlament válthatja le.
Kelemen Hunor nem tartja valószínűnek, hogy márciusban lesz bizalmatlansági indítvány –
ezt maga a szövetségi elnök nyilatkozta, aki szerint az RMDSZ azután dönti el, hogy
megszavazza-e a Nemzeti Liberális Párt indítványát, miután látta a szövegét, és tudomást
szerez arról is, hogy mi lesz a további stratégia.
A magyar kormány beszüntette a romániai demokrácia központok finanszírozását – közölték
szerkesztőségünkkel az ott dolgozók. A demokrácia központok formálisan a magyar
állampolgárságot igénylők ügyintézésével foglalkoznak, azonban megfigyelők szerint valójában
az Erdélyi Magyar Néppárt területi struktúráiként működtek. Név nélkül nyilatkozó RMDSZ-es
források azt közölték a Bukaresti Rádióval, hogy a demokrácia központok anyagi
támogatásának megszüntetése az RMDSZ és a Fidesz megegyezésének a következménye.
Ennek a megállapodásnak az értelmében az RMDSZ kilép a kormányból, viszont a Fidesz nem
ad több pénzt a Szövetség konkurrenciájának.

Jóváhagyta a kormány az elektronikus egészségügyi dossziéra vonatkozó jogszabály
alkalmazási normáit. Harminc napon belül ezt az egészségügyi miniszter, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár elnöke és a védelmi tárca képviselői is rendelettel fogadják el.
Elektronikus egészségügyi dossziéja minden páciensnek lesz, függetlenül attól, hogy
biztosított-e vagy sem. A dosszié információkat tartalmaz az érintett személy meglévő
betegségeiről és a kapott orvosi kezelésről.

Idén is elindítja a kormány a roncsautóprogramot. Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi
miniszter szerint annyira sikeres volt az akció tavaly, hogy - első alkalommal pótolni - kellett a
jogi személyeknek kiutalt értékjegyet. 2014-ben a magánszemélyek 17 ezer, a jogi személyek
pedig több mint 3300 értékjegyet használtak fel. Idén még nem lehet tudni, milyen formában
bonyolítják le a gépkocsipark megújítását célzó programot, ez az akcióért felelős
Környezetvédelmi Alapnak szánt költségvetés tisztázásakor derül ki – nyilatkozta a
környezetvédelmi miniszter.
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Átadták a Magyar Kultúráért emlékplaketteket, díjakat és életműdíjakat tegnap este a
nagyváradi színházban. A magyar kultúra napján tartott gálaest fővédnöke, Kelemen Hunor
szövetségi elnök a kultúra fennmaradásában viselt egyéni felelősségről is beszélt.
Emlékplakettet vehetett át Szabó Amália, a belényesújlaki Rezgő Néptánccsoport vezetője,
Brúgós Sándor Csaba néptáncos, a Nagyvárad táncegyüttes tagja és Csorba Sándor érsemjéni
muzeológus. A díjakat Gali Teréz nagyszalontai énekes, az X-faktor győztes Tóth Andrea és
Monica Molnar énektanár kapta meg. Életműdíjban Budaházy István főgyógyszerész és Dérer
Ferenc újságíró részesült, a Jakobovits Miklós-díjat az Amerikai Egyesült Államokban élő
Gerendi Anikó kapta.

Az aradi Kölcsey-egyesület 2004-től osztja ki a Kölcsey-díjakat azoknak a személyiségeknek,
akik munkásságukkal az aradi magyar közművelődést szolgálják. A kitüntetés mindig az előző
évre szól, és mindig január 22-én, a Himnusz születésének évfordulóján adják át. Tegnap az
aradi Bábszínház épületében tartották meg az ünnepséget, amelynek keretében a 24. és 25.
Kölcsey-díjasokat köszöntötték. Pataky Lehel Zsolt összeállítása a rendezvényről.

{play}magyaradas/Hirado/2015-01-23Pataky.mp3{/play}

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán is átadták tegnap a Pro Cultura Hungarica-díjat.
Az elismerést Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, marosvásárhelyi
önkormányzati képviselő kapta a térség épített és szellemi értékeinek megőrzéséért.

A Háromszék Kultúrájáért-díjat a kézdivásárhelyi művész házaspár, Kosztándi B. Katalin és
Kosztándi Jenő vehette át tegnap este a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. A magyar
kultúra napján adták át a III. Székelyföldi Grafikai Biennále díjait is Sepsiszentgyön, az Erdélyi
Művészeti Központban. A fődíjat a szlovákiai Szőke Erika, Maros megye elismerését, a Nagy
Pál-díjat Reno Megy Setiawan indonéz képzőművész, Hargita megye díját, a Nagy Imre-díjat
egy lengyel – Magda Szplit – és egy bolgár – Teodor Asenov – képzőművész, Háromszék
Plugor Sándor-díját pedig Kárpáti Gergely, magyarországi képzőművésznek érdemelte ki. A
Zereda Művésztelep díját Lakatos Gabriellának, a Pulzus Művésztelep díját pedig Filep
Norbertnek adományozták.

Radnóti Miklósról emlékeznek meg ma este a Római Magyar Akadémián, ahol tárlat nyílik a
magyar költő versei által ihletett olasz grafikusművészek alkotásaiból. A nyolc olasz grafikus
nyolc olyan Radnóti-verset vett munkája alapjául, amelyek az 1944-ben munkaszolgálatosként
meggyilkolt magyar költő utolsó alkotásai, és amelyeket a halála után nála talált notesz őrzött
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meg. A Radnóti-verseket Bruck Edith Olaszországban élő magyar írónő, a Holokauszt egyik
túlélője fordította olaszra. A magyar kultúra napjához és a január 27-i Emlékezet Napjához is
kötődő Radnóti-estet a Római Magyar Akadémia igazgatója, Molnár Antal történész nyitja meg.

Százötven méteres piros-sárga-kék zászlóval vonulnak fel holnap, január 24-én
Sepsiszentgyörgyön a Moldva és Havasalföld 1859-es egyesülését ünneplő románok. Az ötlet
egy helybeli középiskolástól származik, aki tavaly március 15-én román zászlóval jelent meg a
központban, és emiatt többször is megfenyegették a Facebook-oldalán. A menet – amelyet a
városháza jóváhagyott, Antal Árpád polgármester nem látott okot a betiltására – holnap 11
órakor a görögkeleti templomban tartott hálaadás után indul és a Mihai Viteazul téren állapodik
meg, ahol műsorra várják a közönséget. Sebastian Cucu Kovászna megye prefektusa Tamás
Sándort, a megyei tanács elnökét, illetve Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét is
meghívta hivatalos átiratban, hogy vegyenek részt a román fejedelemségek egyesülésének
napján rendezett megyeszékhelyi ünnepségen. A kormánymegbízott ugyanakkor arra kérte az
elöljárókat, távolítsák el az egyházi és katonai ceremóniák helyszíne közelében elhelyezett SIC
– Terra Siculorum feliratú óriáspannót, mert az sérti a román közösséget, a nemzeti
érzelmeiket, sőt, magát a rendezvényt is. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke a
Háromszéknek azt nyilatkozta: a román fejedelemségek egyesülése fontos pillanat a román
nemzet történelmében, de nincs köze a SIC-pannóhoz, hiszen Székelyföld akkor már régen
létezett.

Gasztro-kulturális kiállítás és vásárt rendeznek a hétvégén a bukaresti Balassi Intézet udvarán.
Az immár hamadok alkalommal megszervezett Az a szép nevű, hagyományos székely
termékek vására szombaton és vasárnap 11 és 19 óra között tart nyitva. Ez alkalommal a
szokásosnál gazdagabb termékkínálattal érkeznek a székely termelők – ígérik a szervezők, a
Romániai Magyar Közgazdász Társaság bukaresti fiókja. Lesz tombola-sorsolás is, a nyertesek
egy-egy székely termékekkel bőségesen megrakott, ajándékkosarat nyerhetnek. Ebéd helyett
ezúttal is érdemes a vásár helyszínén főzött bográcsos gulyáslevesből és egyedi desszertből
lakomázni – áll a szerkesztőségünbe eljuttatott meghívóban.

Külföld:

Éles hangú határozatban ítélte el a Kelet-Ukrajnában ismét fellángolt erőszakot az ENSZ
Biztonsági Tanácsa, miután tegnap Donyeckben súlyos, tucatnyi halálos áldozattal és sérülttel
járó merényletet követtek el egy trolibusz ellen. Kijev az oroszbarát szakadárokat okolja az
erőszakért. Ugyancsak tegnap rendkívül heves tüzérségi támadást is folytattak a város
repülőtere ellen, amelynek új terminálját annyira rommá lőtték, hogy az ukrán katonák, 242 nap
után, az épület elhagyására kényszerültek. Ukrán katonák azt állították az Európai Biztonsági
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és Együttműködési Szervezet ukrajnai küldöttségének, hogy gáztámadás érhette őket, ugyanis
tzöbben panaszkodtak izomgörcsre, hányásra, szédülésre. Az orosz külügyminisztérium
"színtiszta provokációnak" minősítette a trolibusz elleni támadást. A Fekete-tengeri Flotta
szóvivője ma közölte: a Krím félszigeten állomásozó orosz erők tengeri és légi hadgyakorlatot
kezdtek.

Tavaly csaknem ezer lakos vándorolt ki Kárpátaljáról. Legtöbben új hazájukul Magyarországot
és Csehországot választották – közölte az ukrán állami migrációs szolgálat Kárpátalja megyei
főosztályának sajtószolgálata. Ihor Mihajlisin főosztályvezető ugyanakkor hozzátette, tavaly
Kárpátalján csaknem 300-an folyamodtak ukrán állampolgárságért.

Romániai Európai Parlamenti képviselő lett az Európai Néppárt új szóvivője. Siegfried Mureşant
a Népi Mozgalom Párt színeiben választották meg tavaly májusban európai képviselőnek.
Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke sok sikert kívánt a vajdahunyadi születésű politikusnak
feladata teljesítésében, és azt ígérte, hogy szorosan együttműködik majd vele. Siegfried
Mureşan a bukaresti közgazdasági egyetemen szerzett oklevelet, mesterképzésen pedig a
berlini Humboldt egyetemen vett részt. 2006-ban ösztöndíjat kapott a Bundestagtól, a Német
Szövetségi Köztársaság alsóházától, és három évig Günther Kirchbaum, az európai ügyekért
felelős bizottság elnökének tanácsosa volt. 2009-től az Európai Parlamentnek dolgozott,
2011-től az EPP gazdasági és szociális politikai kérdésekben illetékes tanácsosa.

Időjárás:

Estig országszerte többnyire borús, csapadékos marad az idő, Moldvában helyenként ködöt
jeleztek. A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 4 és 14 fok között alakulnak. Az
országos meteorológiai intézet figyelmeztetése szerint a hétvégén országszerte viharos,
csapadékos időre kell számítani. Holnap eső, vasárnap pedig már havazás várható. A
Bánságban és Olténiában a lehulló csapadékmennyisége meghaladhatja a 30 litert is
négyzetméterenként. A szél az ország több régiójában viharossá válhat, a sebessége
helyenként elérheti akár az óránkénti 60 km-t. A holnap nappali hőmérsékleti csúcsértékek 1 és
11 fok között lesznek. Bukarestben most borús, ködös az idő és 9 fok van.
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