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Lemondott parlamenti mandátumáról Markó Attila. Az RMDSZ Budapesten tartózkodó politikusa
ezt tegnap jelentette be Facebook-oldalán. A képviselő lemondó nyilatkozatának elektronikus
változatát megkapta a házbizottság is, amely a lemondást csak akkor terjeszti tudomásul
vételre a plénum elé, ha az papíron is megérkezik a parlamentbe. A képviselő lemondása ezt
követően lép majd érvénybe. Eugen Iordăchescu, Markó Attila ügyvédje a maszol.ro-nak
elmondta: a politikus lemondása után semmi akadálya már annak, hogy az ügyészség az
előzetes letartóztatás elrendelését kérje a legfelsőbb bíróságtól. Ha azonban az ügyészek nem
találják Romániában a politikust, akkor európai elfogatóparancs elrendelését fogják kérni ellene.
Ezt a parancsot a magyarországi hatóságoknak is továbbítják. Mint ismert, Markó Attilát a
vádhatóság három rendbeli hivatali visszaéléssel gyanúsítja amiatt, hogy a restitúciós hatóság
kártérítési bizottságának tagjaként a többi taggal együtt a piaci árhoz képest túlértékelt telkek
alapján ítélt meg kártérítéseket.

Módosításokat vezet be a kormány azért, hogy megelőzzék az ANAF-adóellenőrök esetleges
túlkapásait. Victor Ponta miniszterelnök erre a hétre, vagy legkésőbb a jövő hétre ígérte ezeket
a szabályozásokat. E szerint csak akkor függeszthető fel egy cég tevékenysége az Adó- és
Pénzügyi Hivatal által, ha a kasszában legalább 300-500 lejes eltérést találnak a nyugtákhoz
képest. Ha a cég kifizeti a könyvelésben tapasztalt hiány vagy többlet tízszeresét kitevő
büntetést, akkor bezárását még aznap visszavonhatják. Más esetekben csak pénzbírság róható
ki – jelentette be Victor Ponta miniszterelnök, aki hozzátette: a javaslat szerint csak a harmadik
kihágás esetén lehetne visszavonhatatlanul elrendelni a bezárást.

Mától ingyenesen végzik el a mágneses rezonancia vizsgálatot abban az esetben, ha van
küldőpapírunk a családorvostól. A vizsgálat eredményének a kiértékelése is díjmentes.
Ellenkező esetben az egészségügyi szakemberek megbírságolhatók – jelentette be az
Egészségbiztosító Pénztár elnöke. Vasile Ciurchea elmondta: az új egészségügyi
keretszerződés értelmében az egészségbiztosítással rendelkező daganatos betegek is
ingyenesen vehetnek részt mától a sugárkezelésen. Ha valaki rendellenességet tapasztal akár
az állami-, a magánkórházakban vagy a járóbeteg-rendelőkben, panaszát a 0800 800 950-es
telefonszámon jelezheti.

Rajtolt a roncsautóprogram. Április 10-ig jelentkezhetnek a 2015-ös roncsautóprogramban részt
venni kívánó gépkocsigyártók és –forgalmazók. A környezetvédelmi minisztérium tájékoztatása
szerint az előző évekhez képest megnövelik a környezetkímélő autókért járó zöldbónuszt. Eddig
500 vagy 1500 lejes bónuszt kaptak azok, akik a nyolcévesnél öregebb járművük helyett
környezetkímélő autót vásároltak, mostantól 750, 1500 vagy 2500 lej kiegészítést is adhatnak a
megvásárolandó hibridmeghajtású jármű típusától függően. Magánszemélyek számára 20 ezer,
jogi személyek számára pedig 5 ezer értékjegy áll rendelkezésre. A 6500 lejt érő értékjegy
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továbbadható vagy felhasználható új gépkocsi vásárlásához. Akik környezetkímélő jármű
beszerzése mellett döntenek, azok megkapják a zöldbónuszt is.

Elmarad a honapra Bukarestbe tervezett országos gazdasztrájk, ugyanis tegnaptól megkezdték
a juhok és kecskék után járó támogatások folyósítását. A jogosult gazdák a vártnál kevesebb
összeget, juhonként 28 lejt kapnak. Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter szerint jövő
héttől megkezdődik a szarvasmarhák, illetve az értékesített tej után járó támogatások kifizetése
is. A gazdák későbbi időpontra halasztották az országos tüntetést.

Elutasította a képviselőház plénuma az RMDSZ azon törvénymódosító-javaslatát, amely a
történelmi városközpontok műemléképületeinek felújítására különített volna el országos
pénzkeretet. Hat szavazaton múlott a szövetség javaslatának elfogadása, amely lehetővé tette
volna azt, hogy sok erdélyi város is felvirágozzon. A képviselőház mint döntőház tárgyalta a
törvénytervezetet – mondta a jogszabály-tervezet általános vitáján felszólaló Cseke Attila. Az
RMDSZ Bihar megyei képviselője szerint Romániában a műemlékek több mint 80 százaléka
nagyon rossz vagy rossz állapotban van. A képviselő hangsúlyozta azt is, hogy a közösségi
vezetők kötelessége felismerni a műemlékek restaurálásának fontosságát. Cseke Attila
Szerbia, Magyarország és Csehország példájára hivatkozva azt mondta: ott a felújított
városközpontok nagymértékben lendítették a turizmust, mert felismerték ennek
szükségességét.

Újabb kollektív elbocsátást terveznek Verespatakon. A megmaradt száz munkás mintegy 35
százalékát küldi el a Rosia Montana Gold Corporation – idézi a Mediafax hírügynökség a
vállalat közleményét. A kanadai beruházó azzal magyarázza a döntést, hogy a román
hatóságok "indokolatlanul késleltetik" a beruházási terv engedélyeztetési folyamatát. Az
elbocsátás pontos méretéről annak függvényében döntenek majd, hogy miben állapodnak meg
a szakszervezetekkel. Az aranybányát nyitni tervező vállalat február közepén jelentette be,
hogy 70 dolgozót meghatározott időre kényszerszabadságra küld, és tevékenységét 30
emberrel folytatja. A mostani kollektív elbocsátás a következő lépése ennek a leépítési
folyamatnak. A Rosia Montana Gold Corporation egyébként nem mond le a kitermelés jogáról,
és hajlandó továbbra is megvalósítani a beruházást. A kanadai beruházó reményét fejezték ki,
hogy az engedélyezési folyamat újraindítására irányuló konzultációsorozat mielőbb elkezdődik
a román hatóságokkal. Mint ismert, a vállalat csaknem tizenöt éve próbálja kitermelni a
Verespatakon és környékén rejlő 330 tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt, de a román
parlament tavaly júniusban elutasította a bányaberuházást elősegítő törvénytervezetet.

A helyi közösségek támogatását célzó projektje keretében az OTP Bank Románia az
Oktatáshoz való jog alapítványa révén csaknem 3000 magyar, román és német nyelvű kötetet
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adományozott tegnap a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum könyvtárának. Diósi László, az
Oktatáshoz való jog alapítvány elnöke:

{play}magyaradas/Hirado/2015-04-02Diosi.mp3{/play}

Tizenkét évi pereskedés után örökösei birtokába kerül az árkosi Szentkereszty-kastély – írja a
Háromszék napilap. A Sepsiszentgyörgy szomszédságában levő épületet és a hozzá tartozó
kilenchektáros angol parkot az örökös nélkül meghalt utolsó tulajdonos oldalági leszármazottja
igényelte vissza. Jankovich-Bésán András azonban elhunyt a hosszúra nyúlt pereskedés alatt,
így a Dél-Afrikában, Spanyolországban és Portugáliában élő gyermekei léptek a helyébe. A
Háromszék beszámolója szerint a visszaszolgáltatást rögzítő megfellebbezhetetlen ítéletet
2012 novemberében mondta ki a legfelsőbb bíróság, de a kulturális központ a korrupcióellenes
ügyészségen tett feljelentéssel próbálta késleltetni az ingatlan tényleges visszaszolgáltatását.
Kincses Előd, az örökösök ügyvédje az MTI-nek elmondta, miután ez a per is az örökösöknek
kedvező ítélettel végződött, 2014 októberében szólították fel a kulturális központot, hogy 30 nap
alatt ürítse ki az épületet. A központ ezt a felszólítást is megtámadta a bíróságon, de a múlt
héten ebben a perben is jogerős ítélet született az örökösök javára. Kopacz Attila, az intézmény
igazgatója hozzátette: a művelődési miniszternek kell döntenie arról, hogy mi legyen az árkosi
kastéllyal, amelynek udvarán olyan térplasztikák vannak, amelyeket nem lehet elszállítani.

Vetélkedővel népszerűsítik Márton Áron életpéldáját. Erdély legendás római katolikus
püspökének életpéldáját tenné ismertebbé a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum, a
Lakiteleki Népfőiskola, a Székelyföld Alapítvány és csíkszeredai magyar főkonzulátus. A
www.martonaronmuzeum.ro honlapon közzétett felhívás szerint a Márton Áron, a XX. század
püspöke
című játékos
versenyre Kárpát-medencei középiskolásokból álló háromtagú csapatok benevezését várják. A
vetélkedő feladatait három részletben, havonta jelentetik meg a múzeum honlapján, a
válaszokat postán vagy e-mailen kell beküldeni a megjelentetésüket követő 30 napon belül. A
három forduló alapján a legjobb eredményt elérő csapatok 2015 szeptemberében a Lakiteleki
Népfőiskolán megrendezésre kerülő középdöntőben és döntőben mérhetik össze tudásukat. A
győztesek jutalmul részt vehetnek egy Márton Áron életútjának helyszíneit végigkövető erdélyi
zarándoklaton.

Ma van az Autizmus Világnapja. Biró Rozália RMDSZ-es szenátor, a felsőház emberjogi, vallási
és kisebbségügyi állandó bizottságának elnöke elmondta: öt éve késik annak a törvénynek az
alkalmazási módszertana, amely nélkül lehetetlen a kezelési költségek támogatása az állami
egészségügyi biztosítóházi keretből. A statisztikák szerint Romániában 2014 végén csaknem
7500 gyermeket diagnosztizáltak autizmussal. „Az autista személy jelenléte fokozott terhelést,
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kiemelt költségeket és állandó odafigyelést igényel a család részéről. Annak érdekében, hogy
az érintettek megfelelően tudjanak viszonyulni ezen személyekhez, államilag támogatott
kezelésekre, szakemberek állandó segítségére, megfelelő információk biztosítására, de nem
utolsó sorban társadalmi összefogásra van szükség” – fogalmazott a szövetség szenátora.
Biró Rozália a tanügyi törvény átgondolását és átértékelését is szorgalmazta annak érdekében,
hogy az autista gyermekeknek és fiataloknak is elérhető és megfelelően biztosított legyen az
oktatáshoz való joguk.

Törökországot is meghívta Románia az ország területén létesítendő NATO-vezénylési
központokban való részvételre – jelentette be tegnap Klaus Johannis. Az államelnök
hivatalában fogadta tegnap Recep Tayyip Erdogan török államfőt. Közös sajtótájékoztatójukon
Johannis Törökország bevonásának kiemelt fontosságát hangsúlyozta. Erdogan pedig
kijelentette, a török hatóságok válasza kedvező.

Moldovai állampolgár lesz Traian Băsescu. Ezt Marius Lazurca, Románia moldovai nagykövete
mondta el a Szabad Európa rádiónak adott interjújában. A volt államfő ma és holnap
magánlátogatáson vesz részt Moldovában Nicolae Timofti államelnök meghívására. Traian
Băsescu a régió, illetve Románia és Moldova Köztársaság biztonsági helyzetéről, valamint a két
ország kapcsolatáról tárgyal Nicolae Timofti moldáv államelnökkel – idézi a Hotnews
hírügynökség a volt államfő Facebook oldalán közzétett üzenetet. A két politikus szót ejt
Moldova Köztársaság közeledési folyamatáról is az Európai Unióhoz.

Elsüllyedt egy orosz halászhajó. Oroszoroszország keleti részén található Ohotszki-tengeren
mára virradóra bekövetkezett hajótörésben 54-en életüket vesztették, a legénység 15 tagját
még keresik. A hajón összesen 132-en tartózkodtak: 78 orosz és 54 külföldi állampolgár. A
TASZSZ orosz hírügynökség tájékoztatása szerint 63 embert sikerült kimenteni a süllyedő
hajóból. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az 5700 tonna vízkiszorítású, 104 méter hosszú
és 16 méter széles halászhajó nem adott le vészjelzést. A katasztrófa körzetébe 26, különböző
típusú hajó érkezett, hogy segédkezzen a mentésben és a legénység eltűnt tagjainak
felkutatásában.

Vízkorlátozást rendeltek el Kaliforniában. A súlyos aszály miatt településeknek 25 százalékkal
kell csökkenteniük a vízfelhasználásukat. A kormányzó által elrendelt korlátozás a lakosságra, a
vállalatokra, a farmerekre és más fogyasztókra egyaránt kiterjed. Jerry Brown kormányzó
ugyanakkor az egyetemi városoknak, golfpályáknak, temetőknek és más parkos területeknek is
elrendelte a korlátozott vízfogyasztást. Kalifornia történetében még nem volt példa hasonló
intézkedésre. A kormányzó azt követően döntött így, hogy a márciusi mérésekből kiderült: a
Sierra Nevada hegység egyre fogyatkozó hótakarója mindössze 19 százaléka az évszak

4/5

Hírösszefoglaló, április 2.
2015. április 02. csütörtök

történelmi átlagának. A hegyekben lévő hó mennyisége jelentősen alatta marad az 1977-ben és
2014-ben mért 25 százalékos negatív rekordnak.

Időjárás:

Estig a déli országrészben változékony, máshol borús marad az idő. Csapadék bárhol
előfordulhat. A Körösök vidékén havas esőt, a hegyekben havazást jeleztek. A legmagasabb
nappali hőmérsékleti értékek 4 és 14 fok között alakulnak. Az Országos Meteorológiai Intézet
figyelmeztetése szerint holnap délután 6 óráig országszerte erős széllökésekre kell számítani. A
szél erőssége helyenként elérheti az 55-60 km/órás sebességet is. Holnap a nyugati és
délnyugati megyékben változékony, máshol borús idő várható. Erdélyben, Máramarosban és
Moldvában helyenként havazásra, máshol esőre kell számítani. A nappali hőmérséklet
csúcsértékei 3 és 13 fok között lesznek. Bukarestben most változékony az idő és 12 fok van.
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