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A kétoldalú kapcsolatokban a legfontosabb a párbeszéd, pragmatikus módon kell megbeszélni
a nézeteltéréseket – nyilatkozta Bogdan Aurescu külügyminiszter tegnap Budapesten a Szijjártó
Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel való tárgyalást követő sajtótájékoztatón.
Szerinte a magyar-román gazdasági vegyes bizottság várhatóan ősszel ül össze. A
kisebbségügyi vegyes bizottsággal kapcsolatban a miniszter közölte: eddig nem sikerült
véglegesíteni a jegyzőkönyv szövegét, amelynek a két ország és a kisebbségi közösségek
érdekeit kell tükröznie. Le kell mondani az egyoldalú megközelítésről, a konszenzust kell
keresni - hangsúlyozta. Bogdan Aurescu beszélt arról is, hogy szerdán európai
elfogatóparancsot adtak ki Markó Attila ellen, és ő utasítást adott, hogy ezt továbbítsák az
illetékes hatóságoknak. Ennek az ügynek nincs politikai vagy etnikai felhangja – közölte a
román diplomácia vezetője. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter arról
beszélt, hogy Magyarország elkötelezett amellett, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos vitákat
európai módon, az európai értékeknek megfelelően kell rendezni, európai megoldást kell találni
rájuk. Kifejtette: nem szabad véka alá rejteni, hogy vannak nehéz kérdések a kétoldalú
kapcsolatokban. Bogdan Aurescu ugyanakkor kijelentette: Románia szerint az autonómia
támogatása nem tekinthető az erre vonatkozó európai normák részének, ezért elfogadhatatlan.
Indokolt egy új tanügyi törvény kidolgozása az oktatási miniszter szerint. Sorin Câmpeanu azzal
indokolta az új törvény szükségességét, hogy kell egy olyan jogszabály, amely koherenciát
biztosít más törvényi szabályozásokkal, a jogszabályon belüli cikkelyek között és az oktatási
rendszer követelményeivel. A miniszter szerint az új törvény elfogadását széles körű társadalmi
párbeszéd előzi majd meg, kikérik az egyetemisták, a tanárok, a munkáltatók és a tanügyi
szakszervezetek véleményét is. Az RMDSZ álláspontja az, hogy a meglévő tanügyi törvényt kell
alkalmazni, esetleges minimális javításokkal, és nem újabb törvényt alkotni, ami újabb
felesleges kísérletezgetést jelentene – nyilatkozta Magyari Tivadar,a szövetség oktatási
főtitkárhelyettese.
A képviselőház nagy szavazattöbbséggel jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely szerint
1000-től 5000 lejig terjedő bírsággal büntethető az a taxisengedéllyel nem rendelkező
járműtulajdonos, aki utasokat vesz fel és pénzt kér el a fuvarért. A tiltás az áruszállításra is
vonatkozik. A taxistörvényt módosító jogszabályt korábban a szenátus is elfogadta, így ha az
államfő kihirdeti, érvénybe lép. A törvény értelmében a sofőröket tettenérés esetén büntetheti
meg a rendőrség, a jogszabály azonban nem tisztázza, hogy a rendőr miként tudja
bebizonyítani, hogy a gépkocsivezető pénzt vett el az utasától.
Közös választási listák kialakítását javasolja a Szociáldemokrata Párt jelenlegi koalíciós
partnerének, a Románia Haladásáért Országos Szövetségnek. A PSD végrehajtó bizottsága
tegnap úgy döntött, felhatalmazza a párt elnökségét, hogy tárgyalásokat kezdjen a választási
együttműködésről Gabriel Oprea pártjával. A szociáldemokraták több mint egy évvel a
választások előtt ajánlották fel a közös listák kialakítását koalíciós partnerüknek, amely önállóan
nem rendelkezne többséggel a parlamentben. A Románia Haladásáért Országos Szövetséget a
2009-es elnökválasztás után hozták létre az eredeti pátjukból kilépett törvényhozók. Azóta mind
a jobboldali, mind a baloldali kormányokban részt vettek.
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A sepsiszentgyörgyi bíróság nem jogerős ítélete szerint bárhol, bármikor szabad énekelni a
magyar himnuszt – közölte ma a Háromszék napilap. A bíróság himnusz-perben hozott
elsőfokú ítéletének az indoklását tegnap kézbesítették a felperes Magyar Polgári Pártnak. A
bíróság április 3-i ítéletében érvénytelenítette azt a jegyzőkönyvet, amellyel Kovászna megye
prefektusa ötezer lejes bírságot rótt ki a magyar himnusz elénekléséért az MPP háromszéki
szervezetére. A bíróság annak a kormányhatározatnak a törvényességét is vitatta, amelynek
alapján Kovászna megye prefektusa a bírságot kirótta. A kormányhatározat ugyanis a román
nemzeti jelképek használatára vonatkozó törvény végrehajtási utasításait tartalmazza. A
törvényben pedig nincs megkötés más államok himnuszának eléneklése kapcsán, a jogszabály
csupán a hivatalos ünnepek eljárását írja elő. Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke
szerint így egyértelműen kijelenthető, hogy a magyar himnusz bárhol, bármikor elénekelhető,
de hivatalos alkalmakkor kötelező módon fel kell csendülnie a román himnusznak is.
Ma dönt a bukaresti ítélőtábla arról, hogy szabadlábra helyezik-e Csíkszereda polgármesterét
és alpolgármesterét. A korrupcióval gyanúsított Ráduly Róbert és Szőke Domokos jelenleg házi
őrizetben van. A bíróság korábban nem hagyta jóvá előzetes letartóztatásukat. A
kényszerintézkedés ellen a gyanúsítottak és a korrupcióellenes ügyészség is fellebbezett. A
vádhatóság azt szeretné elérni, hogy Ráduly és Szőke fogdába kerüljön.
Hogyan románosodott el Románia - ez a címe Lucian Boia történész legújabb könyvének,
amelyet tegnap este mutatták be Bukarestben a Humanitas kiadó könyvesboltjában. Az
eseményen mintegy kétszáz érdeklődő vett részt. Új kötetében Boia azt vizsgálja, hogy Trianon
óta miként nőtt meg a román etnikumú lakosság számaránya az országban, miközben csökkent
a kisebbségeké. Lucian Boia a nemzet fogalmáról elmondta: Romániában a politikai nemzettel
ellentétben ma is elsősorban etnikai nemzetben gondolkodnak az emberek, és a vallás is fontos
szerepet játszik a nemzet meghatározásában. Megállapította, hogy az elmúlt csaknem egy
évszázad alatt Románia vesztett nemzetiségi sokszínűségéből, hiszen az 1930-as romániai
népszámlálás szerint a lakosság 72 százaléka volt román, míg 2011-ben már csaknem 90
százaléka. Lucian Boia szerint a román nemzetállam homogenizációs törekvése sikerrel járt.
Ugyanakkor – ismerte el aromán történelemírás tabuit feszegető történész - Románia védte is a
kisebbségeit, hiszen például Lengyelország és Csehország ma sokkal homogénebb a lakosság
nemzetiségi összetételét tekintve mint Románia, holott a két országban a nemzeti kisebbségek
aránya magasabb volt az első világháború után, mint Romániában.
Az Európa Nap alkalmából együtt ünnepelnek ma az uniós tagállamok nagykövetségei és
kulturális intézetei, valamint a az Európai Bizottság bukaresti képviselete. A METRO EUROPE
nevű projektben a bukaresti metrómegállók egy-egy Európai Uniós tagállam kulturális
eseményeit fogadják be. Magyarország a Timpuri Noi metrómegállóban lesz jelen, és az arra
járók a magyarországi Szirtes Edina Mókus és a Fabula Rasa együttes zenéjét hallgathatják,
illetve 20 perces filmet nézhetnek Magyarország természeti és kulturális csodáiról,
szépségeiről.
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A hétvégén ismét megrendezik Bukarestben az Az a szép... gasztro-kulturális eseményt. A
Balassi Intézet udvarán immár hetedik alkalommal sorra kerülő vásáron a székelyföldi termelők
kínálják termékeiket. A helyben készített gulyást ez alkalommal az olaszteleki Dániel Kastély
személyzete főzi meg. Lesz gyerekfoglalkozás, és a kulturális program részeként holnap délben
12 órától Szirtes Edina Mókus ad jazzkoncertet.
Hajdu Szabolcs új filmje, a Délibáb is szerepel az immár 19. alkalommal megrendezett Európai
Filmek Fesztiválján. A bukarestiközönség holnap este 7 órától a Studio Moziban nézheti meg a
90 perces, román feliratozású filmet, amely abszolút premier Romániában. Hajdu Szabolcs
filmje a magyar pusztán játszódik, és egy afrikai futballista történetét meséli el, aki menekülni
kényszerül a hatóságok elől egy eladott mérkőzést követően. A Délibáb a maga kifinomult
módján nyúl a rasszizmus, az egyenlőség és a diktatúra kérdésköréhez, az elnyomás és
kizsákmányolás különböző megjelenítési formáihoz.
Külföld:
Legalább hat ember, köztük Norvégia és Fülöp-szigetek pakisztáni nagykövete is meghalt ma
egy katonai helikopter balesetében Pakisztán északkeleti, hegyvidéki részén - közölte a
hadsereg. A helikoptert tévedésből lőtték le a tálibok, a támadás valódi célpontja Navaz Sharif
pakisztáni kormányfő volt. A diplomatákból és újságírókból álló küldöttség három helikopterrel a
Himalája előhegységében lévő Gilgit-Baltisztán tartományba utazott, amikor az egyik légi jármű,
11 külföldivel és hat helybelivel a fedélzetén leszállás közben egy iskolaépületnél a földnek
csapódott. Egy szemtanú elmondta, hogy a helikopterbaleset következtében az iskola is
kigyulladt. A baleset idején gyerekek is tartózkodtak az épületben. A delegáció tagja volt Radu
Octavian Dobre, Románia indiai nagykövete is, de neki nem esett baja – tájékoztatott a Román
Külügyminisztérium.
Európa minden országában ma ünneplik a második világháború befejeződésének emléknapját.
Ezen a napon tette le a fegyvert a náci Németország hadserege az Amerikai Egyesült Államok,
Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges hadereje előtt 1945-ben. Május
8-a a náci Németország feltétel nélküli megadásának évfordulója, a nyugati szövetségesek és a
Vörös Hadsereg felszabadító katonái iránti tisztelet napja - mondta a német törvényhozás
alsóházának elnöke ma a kapituláció 70. évfordulója alkalmából tartott emlékülésen. Norbert
Lammert hangsúlyozta: a náci Németország felett aratott győzelem véget vetett a németek
"más nemzetek és népek, a szlávok, az európai zsidók ellen indított példa nélküli
megsemmisítő háborújának". Ezért május 8-a elhozta a felszabadulást egész Európának. A
németek ezen a napon mindenekelőtt azokról emlékeznek meg és azok előtt tisztelegnek, akik
elképzelhetetlen veszteségek árán felszámolták a nemzetiszocialista rémuralmat" - mondta
Norbert Lammert.
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A ma reggeli számítások szerint a Konzervatív Párt valószínűleg megszerezte az önálló
kormányalakításhoz elégséges abszolút többséget a brit parlamenti választásokon. Ennek
alapján bizonyosra vehető, hogy David Cameron eddigi miniszterelnök alakíthatja meg
Nagy-Britannia következő kormányát is. A még nem végleges választási adatok szerint a 2010
óta kormányzó Konzervatív Pártnak öttel több mandátuma is lehet, mint amennyi az önálló
kormányalakításhoz szükséges. Az első számú vetélytárs, a Munkáspárt 25-tel kevesebb
mandátumot szerezhetett az alsóházban, mint öt éve, míg a Liberális Demokratáknak
mindössze 8 mandátumot jósoltak, azaz 49-cel kevesebbet eddigi frakciójuk létszámánál. A
Skót Nemzeti Párt 6-ról 56-ra növelhette alsóházi létszámát a ma reggeli előrejelzés szerint.
Időjárás:
Estig országszerte változékony marad az idő. Erdélyben, Moldvában és a déli megyékben
helyenként esőt jeleztek. A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 18 és 26 fok között
alakulnak. Holnap a maihoz hasonló változékony időre kell számítani, Erdélyben, a Bánságban
és déli megyékben eső várható. A nappali hőmérséklet csúcsértékei 18 és 26 között lesznek.
Bukarestben most változékony az idő és 23 fok van.
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