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Gyanúsítottként hallgatta ki tegnap a korrupcióellenes ügyészség Darius Valcov
pénzügyminisztert. Az ügyészek azzal gyanúsítják Darius Valcovot, aki korábban Slatina
polgármestere volt, hogy 2010 és 2013 között 2 millió euró kenőpénzt fogadott el egy
üzletembertől, s ezért cserében közbenjárt, hogy az illető cége kapjon meg több önkormányzati
szerződést Slatinában, illetve egyéb dél-romániai városokban. Ugyanebben az ügyben ma
őrizetbe vették Slatina jelenlegi polgármesterét Ninel Florin Prinát, aki az ügyészek szerint
közvetítő szerepet játszott Valcov korrupciós ügyében.
Előzetes letartóztatásba helyezték 30 napra Marian Vangheliét a főváros ötödik kerületének
polgármesterét hivatali visszaélés, csúszópénz elfogadása és pénzmosás alapos gyanújával.
Az ügyészek szerint a polgármester 2007 óta kétmilliárd lejre tett szert úgy, hogy Dumitru Marin
cégét részesítette előnybe az intézmény által kiírt pályázatokon. Vanghelie a polgármesteri
hivatallal kötött szerződések értékének 20 százalékát kérte csúszópénzként az üzletembertől –
állítják az ügyészek.

A Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt vezetősége is a jövő héten tárgyal olyan
alapszabályzat-módosításokról, amelyek lehetővé tegyék az elhatárolódást azoktól a
párttagoktól, akik ellen igazságügyi eljárás folyik. A szociáldemokraták jövő hét végére hívták
össze az Országos Tanácsot, amelyen Victor Ponta elnök javasolni fogja, hogy politikai
szankciókkal sújtsák a korrupció miatt kivizsgálás alatt álló párttagokat. A liberálisok
felfüggesztenék tisztségükből és megvonnák a párttagságot azoktól, akiket bíróság elé
állítanak.

Nemcsak a magyarországiakat, hanem a külhoni nemzetrészeket is segíti az idén létrehozott
Magyar Fejlesztési Központ a közvetlenül elérhető brüsszeli támogatások megpályázásában jelentette ki Seszták Miklós magyar nemzeti fejlesztési miniszter Csíkszeredában. Rámutatott: a
tárca neve is jelzi: a magyar kormány az egész nemzet fejlődését akarja szolgálni, mert az a
cél, hogy minden magyar szülőföldjén tudjon boldogulni. Seszták Miklós az RMDSZ
meghívására érkezett tegnap négynapos munkalátogatásra Erdélybe, ahol vállalkozókkal,
önkormányzati vezetőkkel találkozik. Seszták Miklós székelyföldi találkozói után Kolozsváron és
a Partiumban folytatja erdélyi útját.

Törvénytervezetet terjesztett be a Nemzeti Liberális Párt a kommunizmus múzeumának
létrehozásáról, amely a parlament jelenlegi épületében kaphat helyet. A kezdeményezők szerint
a múzeum a kommunizmus borzalmait mutatná be, és ezáltal emléket állítanak a korszak
áldozatainak. A múzeumalapítás mellett legutóbb Klaus Iohannis államelnök szállt síkra. A
törvénytervezetről előbb a szenátusnak, majd a képviselőháznak kell döntenie - írja a Mediafax
hírügynökség. Romániában nem létezik olyan állami múzeum, amely a kommunizmus
áldozatainak állít emléket. Máramarosszigeten létezik egy ilyen intézmény, amely civil
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kezdeményezésre jött létre.

Ma este hat óráig, holnap pedig 11 és 18 óra között lehet ellátogatni az Ozosep vásárra
Bukarestben a Balassi Intézet udvarán. A székely termékeket bemutató rendezvényen több
mint 30 kistermelő vesz részt, a szervezők ez alkalommal is helyben készült ínycsiklandozó
gulyással és más ételekkel várják a vásárlókat. A gyerekek holnap is fél 12-től tavaszi
képeslapokat készíthetnek kézműves meghívottak segítségével. 13 órától pedig a Bordó
Sárkány együttes lép fel az udvaron. Repertoárjukban Európa dalai és táncai mellett, a
középkori magyar énekek egyedi stílusjegyei is megtalálhatóak – áll a bukaresti Balassi Intézet
közleményében.

------

Magyarországon több helyen már ma is tartanak ünnepi rendezvényeket, megemlékezéseket
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Budapesten ma a Nyitott
Parlament program keretében ingyenesen lehet látogatni az Országházat és megtekinteni a
Szent Koronát. A Parlament előtt ma délelőtt 10 és délután 4 óra között másfél óránként az
Országgyűlési Őrség és a Lengyel Parlament díszegysége tart közös bemutatót. A központi
programok március 15-én, vasárnap reggel a hagyományokhoz híven a Parlament előtti
Kossuth Lajos téren folytatódnak, ahol katonai tiszteletadás mellett Áder János köztársasági
elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonják Magyarország lobogóját.
A Múzeumkertben fél 11-kor kezdődik a díszünnepség, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök és
Tarlós István főpolgármester mond ünnepi beszédet. Délután az Országház Kupolatermében
Áder János, Orbán Viktor és Kövér László jelenlétében átadják a Széchenyi- és a
Kossuth-díjakat.

Holnap, március 15-én a Nemzeti Ünnep alkalmából Bukarestben 14 órától lesz koszorúzás
Petőfi Sándor szobránál a Herastrau parkban, majd 18 órától az Ady Endre Elméleti Líceum
diákjainak ünnepi műsora kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Hétfő délben a
fővárosi Cavineum református temetőben megkoszorúzzák Veress Sándor honvédtiszt sírját,
majd 13 órától az Ady Endre Elméleti Líceumban lesz ünnepi műsor.

Külföld
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Holnap a svájci Lausanne-ban folytatódnak az Egyesült Államok és Irán tárgyalásai Teherán
vitatott atomprogramjáról. Az AFP hírügynökség szerint a John Kerry amerikai és Mohamed
Dzsavad Zarif iráni külügyminiszter közötti újabb tárgyalási forduló akár március 21-ig, a perzsa
újévig is eltarthat.

Nagyszabású megemlékezéssel ért véget tegnap hivatalosan is Nagy-Britannia 13 éves
afganisztáni katonai szerepvállalása. A hatalmas londoni Szent Pál székesegyházban II.
Erzsébet királynő, férje, Fülöp edinburghi herceg, Károly trónörökös, valamint David Cameron
miniszterelnök jelenlétében tartottak emlékező istentiszteletet, amelyet Justin Welby Canterbury
érsek, az anglikán egyház első számú vallási vezetője mutatott be.

Beavatkozás nélkül az Iszlám Állam közvetlen veszélyt jelent az Egyesült Államokra és
szövetségeseire, de az Irakban és Szíriában teret nyerő terrorszervezet visszaszorítása hosszú
időbe telik majd - jelentette ki John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója
New Yorkban, a Külkapcsolatok Tanácsában elmondott beszédében.

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter hivatalos levélben értesítette az ENSZ főtitkárát arról, hogy
Kijev az ENSZ felhatalmazásával rendelkező békefenntartókat kér a Donyeck-medencébe,
továbbá kéri, hogy a Biztonsági Tanács szintjén folytassák le az ezzel kapcsolatos
konzultációkat.

Sport
A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es idénynyitó
Ausztrál Nagydíj mai idõmérõ edzését, így õ rajtol majd az első helyről a holnapi futamon. A 30
éves versenyzőnek ez pályafutása 39. pole pozíciója, Melbourne-ben pedig immár negyedszer
indulhat az élről, ez korábban még senkinek nem sikerült. Hamilton mellől csapattársa, a német
Nico Rosberg rajtolhat majd, a harmadik rajtkockát pedig Felipe Massa, a Williams brazil
pilótája szerezte meg. Az 58 körös Ausztrál Nagydíj holnap, romániai idő szerint reggel 7 órakor
kezdődik.

Az első helyen kiemelt, világranglista-vezető Serena Williams győzelemmel mutatkozott be az
5,381 millió dollár összdíjazású Indian Wells-i kemény-pályás tenisztorna nõi versenyén. Az
amerikai játékos a román Monica Niculescu felett diadalmaskodott két játszmában, s jutott
tovább a legjobb 32 közé. Serena Williams 14 év után indul újra ezen a tornán. A hosszú
távolmaradás oka az volt, hogy 2001-ben, amikor megnyerte a döntőt, rasszista
megnyilvánulások érték. A fekete bőrű kiválóságot ezúttal felállva, hangos éljenzéssel

3/4

Hírösszefoglaló, március 14.
2015. március 14. szombat

köszöntötték és hosszan ünnepelték a nézők.

A marosvásárhelyi ASA-nak gól nélküli döntetlent sikerült elérnie tegnap délután a Concordia
Chajna otthonában a labdarúgó első liga 21. fordulójának nyitómérkőzésén. Ugyancsak tegnap
a Brassó saját pályán verte 1-0-ra a kolozsvári Universitateát, a Petrolul pedig Bukarestben
játszott 1-1-es döntetlent a Rapiddal. Ma fél négytől az Universitatea Craiova-Szászmedgyesi
Metángáz, hattól a Botosani-Galaci Acél, fél kilenctől pedig a Dinamó-Csalhó mérkőzést
játsszák.A forduló holnap a Iasi-Astra, kolozsvári CFR-Viitorul Voluntari és a Tg. Jiu-i Pandúrok
Steaua mérkőzéssel zárul.

A sepsiszentgyörgyi Szabó Kati sportcsarnokban játsszák ma a női kosárlabda Románia Kupa
döntőjét. Az Aradi ICIM-Alexandria közötti kisdöntő 17 órakor, a Sepsi Sic-Gyulafehérvár
nagydöntő pedig este fél nyolckor kezdődik.

Időjárásjelentés
Estig az ország legnagyobb részén borús marad az idő csapadék nem valószínű. A
hőmérséklet 4 és 14 fok között van. Holnap délen és keleten borús, esős, máshol változékony
időre kell számítani. A hőmérséklet hajnalban -2 és +6, holnap napközben a csúcsértékek 6 és
14 fok között lesznek. Bukarestben most borús az égbolt és 10 fok van.
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