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Több mint 18 ezer romániai válthatja mától lejre frankhitelét. A Volksbank ügyfelei júliusig
élhetnek a lehetőséggel. A bank úgy döntött, visszafizeti a hiteleseknek a kockázati díjat és
hajlandó 22 és fél százalékkal csökkenteni a törlesztendő összeget. A hitelt a konvertálásról
szóló szerződéskötés napjának árfolyamán váltják lejre. Országszerte több mint 75 ezer
személynek van frankhitele, legtöbbjük a Volksbank ügyfele. A BancPost, a Raiffeisen és az
OTP bank egyéni megoldásokat ajánlott fel a frankhiteles ügyfelei számára.

Az árak alakulásáról tárgyalnak ma a mezőgazdasági minisztérium és a termelők, feldolgozók
valamint áruház-láncok képviselői a júniusra tervezett hozzáadott értékadó csökkentés
kapcsán. Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter azt mondta: az Országos
Fogyasztóvédelmi Hatósággal, az Országos Statsztikai Hivatallal, az Országos
Versenyhivatallal is egyeztetnek ezt megelőzően, hogy megoldást keressenek az árak
ellenőrzésére. Az utóbbi időben a hatóságok többször is figyelmeztették a kereskedőket, hogy
nagy bírságokra számíthatnak, ha emelnek az árakon, úgy, hogy a 9 százalékos TVA
bevezetése után nem lesz érezhető a módosítás. Június elsejétől 9 százalékra csökkentik
minden élelmiszer és alkoholmentes ital hozzáadott értékadóját.

Nemzetközi körözést adtak ki tegnap Markó Attila ellen. A Budapesten tartózkodó volt
RMDSZ-es képviselőt illegális restitúciós ügyekben vádolja hivatali visszaéléssel és
korrupcióban való bűnrészességgel a DNA. Azután adtak ki ellene nemzetközi elfogató
parancsot, hogy a legfelsőbb bíróság múlt héten alapfokon jóváhagyta a DNA kérését,
amelyben Markó Attila előzetes letartóztatását kérte. A budapesti Igazságügyi Minisztériumhoz
nem érkezett sem megkeresés, sem értesítés Markó Attila ügyében a román féltől - közölte
tegnap délután honlapján a minisztérium. Markó Attila korábbi nyilatkozataiban ártatlannak
mondta magát, ügyét a restitúciós folyamat megakasztását szolgáló támadásnak minősítette,
és reményét fejezte ki, hogy Budapest nem adja ki.

Miután a bukaresti törvényszék múlt héten házi őrizetbe helyezte Ráduly Róbertet, Csíkszereda
polgármesterét és Szőke Domokos alpolgármestert, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály
és a két gyanúsított ügyvédjei is fellebbeztek a döntés ellen.

Május 31-ről október 11-re halasztják a marosvásárhelyi polgármester előválasztást –
jelentették be az RMDSZ sajtótájékoztatóján. A választópolgárok október 9-ig regisztrálhatnak.
Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei elnöke szerint az előválasztás
halasztása bölcs döntés volt. „Tekintettel arra, hogy a politikai összefogás keretében
meghirdetett előválasztás célja egy erős magyar politikai közösség összekovácsolása,
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fontosnak tartjuk az előválasztás népszerűsítő kampányának folytatását, az üggyel kapcsolatos
szélesebb körű egyeztetést és alaposabb felkészítést" – olvasható a hivatalos indoklásban.

Románia háromszor annyi uniós pénzt hívott le, mint amennyivel hozzájárult az Európai Unió
költségvetéséhez. 2007 óta csaknem 30 milliárd euró érkezett az országba, Bukarest pedig 11
millió eurót fizetett Brüsszelnek. Annak ellenére, hogy Románia haladékot kapott a pénzek
elköltésére, mostanáig is csak a felét költötte el a 2007 és 2013 között számára kiutalt
alapoknak.

Országos tendencia Romániában a magyarság megszerzett jogainak visszaszorítása, de a
román társadalomnak és a világnak is tudnia kell, hogy az 1,3 milliós közösséget nem lehet
elhallgattatni, jogaitól ismét megfosztani - hangoztatta Markó Béla, az RDMSZ szenátusi
frakcióvezetője.A politikus, aki csaknem két évtizedig vezette az RMDSZ-t, az idén 200 éves
bukaresti magyar oktatásnak szentelt ünnepségsorozat, a 13. Bukaresti Magyar Napok
nyitórendezvényén beszélt hétfőn az anyanyelvű oktatás identitásmegőrző szerepéről. Kétszáz
évvel ezelőtt Sükei Imre református lelkész alapította az első magyar iskolát Bukarestben. Az
Ady Endre nevét viselő mai önálló magyar bukaresti középiskolában 300 gyermek tanul,
kétharmaduk vegyes házasságból származik.

Az egyhetes rendezvénysorozatot szervező bukaresti Petőfi Sándor Kulturális Egyesület
elnöke, Buday Richárd elmondta: a főváros lakossága mintegy tíz százalékának vannak ma
magyar felmenői, de a XX. század elején még több tízezer fősre tehető bukaresti magyar
közösséget többször is kisemmizték, és a legutóbbi népszámláláson alig több mint háromezren
vallották magukat magyarnak.

A bukaresti magyar oktatás 200 éves évfordulója és a XIII. Bukaresti Magyar Napok keretében
ma délután hat órától gyermekeknek tartanak kézműves foglalkozásokat a bukaresti Petőfi
Sándor Művelődési Központban, majd azt követően táncház várja az érdeklődőket, a Heveder
zenekar húzza a talpalávalót. Holnap este hét órától a fővárosi Erzsébet Színházban a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóinak előadásában Bródy Sándor: A tanítónő c.
színházi művét tekinthetik meg, rendező Gáspárik Attila, a belépés díjtalan. A bukaresti magyar
oktatás 200 éves évfordulója és a XIII. Bukaresti Magyar Napok alkalmából szervezett
események részletes programját a következő honlapon találják: www.petofihaz.ro

Ötödször tartják a Születés Hete rendezvénysorozatot Marosvásárhelyen. A holnap kezdődő
rendezvény újdonsága, hogy gyerekkoncerttel, babamasszázzsal, és bábelőadással is várják a
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családokat a szervezők, de a program tartalmaz kerekasztal-beszélgetéseket elsősorban
jövendőbeli és friss szülőknek, mozgásos megtapasztalást várandósoknak, hordozós találkozót
az érdeklődőknek. Az eseményt idén a Familia Centrum Egyesület, a Gyulafehérvári Caritas
Korai Nevelő és Fejlesztőközpont, valamint a VÉDEM, a Marosvásárhelyi Édesanyák
Egyesülete szervezi. A programok helyszíne a Deus Providebit Tanulmányi Ház.
Csíkszeredában már holnap kezdődik az Édesanyák Hete. Szombatig tart a program, és
ugyancsak változatos a programkínálat.A csíki rendezvényt a Csíki Anyák Egyesülete szervezi
és helyszíne Hargita Megye Tanácsának márványterme. A programokra a belépés díjtalan
Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is.

Román-portugál hadgyakorlat kezdődött ma az aranyosgyéresi légi támaszponton – közölte a
védelmi minisztérium. A Torda városához közeli településen rendezett, Falcon Defence 2015
elnevezésű hadgyakorlaton 180 portugál katona vesz részt négy F16-os többfunkciós
vadászgéppel, illetve 150 román katona a román légteret védő MiG 21 LanceR
vadászgépekkel. A hadgyakorlat június 30-ig tart. A közlemény szerint a két ország katonái
egységes koncepció keretében gyakorolják az együttműködést, és biztosítják a regionális
stabilitást és biztonságot a NATO keleti szárnyán. Mircea Dușă védelmi miniszter április 15-én
jelentette be, hogy az elkövetkező időszakban folyamatos lesz a NATO-országok katonáinak
jelenléte az észak-atlanti szövetség keleti szárnyán. A miniszter azt is bejelentette, hogy
Románia felkészíti katonai repülőtereit a Portugáliától vásárolt F-16-os harci repülőgépek
fogadására. A félévesre tervezett aranyosgyéresi reptérfelújítás az év második felében
kezdődik.

Külföld

Európában 1945. május 9-én ért véget a második világháború. Moszkvában, a Vörös téren több
napja tartanak a győzelem napi katonai parádé próbái.Oroszország Ukrajna-politikája miatt több
közjogi méltóság lemondta a részvételét az eseményen. Nem lesz ott a felvonuláson sem
Barack Obama amerikai elnök, sem Angela Merkel német kancellár, sőt, nemrég Kim Dzsong
Un észak-koreai vezető is azt tudatta, hogy belpolitikai okok miatt inkább Phenjanban marad.

A szélsőjobboldali francia Nemzeti Front végrehajtó bizottsága tegnap Párizsban felfüggesztette
a mozgalom alapítójának, Jean-Marie Le Pennek a tagságát, és közleményben jelezte,
hamarosan a párt szélesebb fórumán készülnek megfosztani őt a tiszteletbeli elnöki funkciótól.A
félreállítás hátterében az alapító nyíltan hangoztatott szélsőséges nézetei állnak, amelytől a
lánya, Marine Le Pen által irányított párt elhatárolódik.
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Legkevesebb 229-en haltak bele a dengue-lázba idén Brazíliában, a csonttörő lázként is
emlegetett betegség leginkább az ország déli részén fekvő Sao Paulo államban terjed, és
genetikailag módosított szúnyogokkal próbálnak meg harcolni ellene. A brazil egészségügyi
minisztérium tegnapi tájékoztatása szerint a 2015-ös év első 15 hetében 745 900-an
fertőződtek meg a dengue-láz kórokozójával, ami 234 százalékos emelkedés az előző év
azonos időszakához képest. Ez százezer lakosonként 67,8 megbetegedés, vagyis járványnak
tekinthető az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint.

Meteo

Estig országszerte rendkívül meleg, záporokkal-zivatarokkal megszakított napos idő várható.A
hőmérséklet csúcsértékei napközben 17 és 30 fok között alakulnak. Éjszakára is felhős marad
az égbolt, ám marad a meleg, a hőmérsékleti értékek 8 és 19 fok között lesznek. Holnap a
maihoz hasonló változékony időre számíthatunk és további felmelegedésre, a nappali
csúcshőmérséklet helyenként elérheti a 28-31 fokot is. Adásunk idején Bukarestben egyelőre
süt a nap és 26 fokot mérnek.
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