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Magyar díjazottja is van az UNITER-gálának. A legjobb női mellékszereplőnek járó díjjal
térhetett Berekméri Katalin, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának
színésze a romániai színházi szövetség (UNITER) tegnap este lezajlott díjkiosztó gálájáról.

A kitüntetést a Radu Afrim rendezővel színre vitt Az ördög próbája című előadásbeli alakításáért
érdemelte ki Berekméri Katalin.

A legjobb rádiójáték díját idén is a Román Rádió kapta, a Vizauer Attila által rendezett V. Henrik
Shakespeare-darabért.

Idén az átlagosnál kevesebb magyar előadó, illetve produkció részesült elismerésben.

Újabb bűnvádi eljárás indul Traian Băsescu volt államfő ellen, mégpedig lopás, minősített lopás
és bántalmazás gyanújával. Az inkriminált eset még 2007-ben történt, de az időközben
újraválasztott államelnök tavaly december végéig immunitást élvezett.

A bukaresti 1. kerületi bíróság hétfő este nyilvánosságra hozott döntésében megerősítette a
román legfőbb ügyészség határozatát, amely szerint a nyolc éve lezárt eljárást újra kell indítani.
Az ítélet jogerős, így a volt elnök már nem kerülheti el a nyomozást.

Basescu 2007. május 19-én, a leváltásáról szóló, egyébként sikertelennek bizonyult referendum
napján kiragadta az őt filmező riporter kezéből a telefonját, és sértő szavakkal illette.

Háborús veszélyről beszélt hétfőn Klaus Johannis román államfő annak a - Fekete-tenger
térségének biztonságáról - szóló egyhetes oktatási programnak a hivatalos megnyitóján,
amelyet a román elnöki hivatallal, és a Román Hírszerző Szolgálattal közösen rendezett meg
Bukarestben a Harvard Kennedy School of Government, és az amerikai Nemzeti Hírszerző
Egyetem (NIU), írja az MTI.
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Kiemelte, hogy a Fekete-tenger az érdekek összefonódásának és ütközésének is a térsége a
partján található országok számára, és bár sokféle próbálkozás volt közöttük egy hatékony
együttműködés kialakítására, Johannis szerint a biztonság terén ezek nem hoztak látványos
előrelépést.

A Harvard Kennedy School 13. alkalommal rendez regionális műhelygyakorlatot a
Fekete-tenger térségének biztonságáról, ötödik alkalommal Romániában.

Vihar pusztított hétfő délután Szatmárnémetiben – közölte a szatmar.ro hírportál. A helyi idő
szerint 16 óra tájt kezdődött ítéletidő Szatmárnémeti központi részét érintette, lekopaszította a
fákat, autókat rongált meg. Egy szemtanú beszámolója szerint átlagosan diónagyságú
jégdarabok hullottak az égből, de akadt közöttük tojás nagyságú is. A portál szerint egy
jégdarab egy tömbházlakás ablakát is betörte.

Az olvasók által beküldött képeken és videofelvételeken az látható, hogy a vihar elvonulta után
az épületfalak mellett kialakult öt-tíz centiméteres jégréteget lapáttal takarítják a helybéliek, és
az esővíz elvezető csatornák bedugulása miatt ellepte a víz a városközpont bizonyos részeit.

Precedens nélküli operációra helyszíne lesz a bukaresti szemészeti kórház. Egy hétéves kisfiút
a szülői tiltás ellenére megműtenek, jelentette be Monica Pop igazgató. A gyerek bal szemébe
játék közben drót fúródott, és műtét hiányában biztosan elveszítené a látását, tette hozzá az
orvos. A kisfiú külföldön tartózkodó édesanyja ellenzi a beavatkozást, és folyamatosan
hívogatja telefonon, és nyomást gyakorol a kórház személyzetére. Az orvosok ennek ellenére
úgy döntöttek, megműtik a kisfiút, és megpróbálják megmenteni a sérült szemét.

Monica Pop egyúttal elhívást intézett a szülőkhöz, hogy jobban vigyázzanak játszadozó
gyerekeikre, hiszen csak az utóbbi egy hétben három kiskorút internáltak szúrt szemsérüléssel.

Elterelték a forgalmat Nagylaknál, ahol százával állnak a határátlépésre várakozó kamionok. A
Mediafax kora délutáni tudósítása szerint mintegy tíz kilométeres sor alakult ki, ezért a 7. számú
főútról az A1 autópályára terelték át a forgalmat.
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A határőrség szerint a dugó azért alakult ki, mert a pünkösd miatt Magyarországon hétfőre is
kitolódott a hétvégi kamionstop. A határátkelő személyzetét kibővítették, és úgy becsülik, hogy
éjszaka vagy legkésőbb holnap reggel helyreáll a forgalom a nagylaki határátkelő környékén.

Bukaresti magyarok – társadalmi archeológia címmel tart előadást holnap, szerdán este 19
órakor a Magyar Kulturális Intézetben Rostás Zoltán szociológus. A szerkesztőségünkbe
eljuttatott rövid összefoglaló szerint a magyarság bevándorlása Bukarestbe szükségszerű, de
kaotikus folyamat volt. Az előadó pedig egyaránt vizsgálja a bevándorló magyarság és a
gyorsan növekvő Bukarest történetét. Végkonklúziója, hogy a magyarság bukaresti jelenléte
állandó volt, de ez a folytonosság egyik-másik kategóriánál hiányzott. A második világháború
után nem beszélhetünk kolóniáról, legfeljebb többé-kevésbé tartós csoportokról. Az előadás
időpontja még egyszer: holnap, szerda este 19 óra.

Lengyelországban hatalmas meglepetésre az ellenzéki Andrzej Duda sima győzelmét mutatják
az exit pollok. A lengyel sajtókommentárok azt várják, hogy a konzervatív Jog és Igazságosság
(PiS) jelöltjének győzelme nyomán kiéleződnek a feszültségek a kormányzó jobbközép Polgári
Platformon (PO) belül, és átrendeződik a lengyel politikai színtér. Az elemzők a politikai
törésvonalakat áthidaló, a nemzeti érdekeket szem előtt tartó külpolitikát szorgalmaznak.

Csehországban háromtól négy évig terjedő börtönbüntetést kért a vádat képviselő ügyész az
exkormányfő kabinetfőnökének és mostani feleségének, Jana Necasová-Nagyovának a prágai
városkerületi bíróságon. Petr Necas Madame Pompadourként elhíresült feleségét hatalommal
való visszaéléssel és több millió koronás adócsalással vádolják. Mint emlékezetes, a botrányba
belebukott a cseh miniszterelnök.

Szíriában egyre kaotikusabb a helyzet, mert nem lehet tudni, hogy ki ki ellen harcol - jelentette
ki Herencsár János biztonságpolitikai szakértő kedden az M1 aktuális csatorna műsorában
azzal kapcsolatban, hogy az Iszlám Állam harcosai elfoglalták a szíriai Tadmurt (az ókori
romvárossal, Palmürával együtt), és több száz embert mészároltak le.

Az Iszlám Állam elsősorban a megfélemlítés eszközeként használja a tömeges kivégzéseket –
közölte a szakember. A szervezet harcosai Irakban és Szíriában a fennálló hatalom ellen,
utóbbi államban pedig a Bassár Aszad elnök megdöntésére törő felkelők ellen is harcolnak.
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Németországban ideiglenesen visszaállították a határellenőrzést a legfejlettebb iparú
országokat összefogó G7 csoport vezetőinek közelgő találkozója miatt. A közúti, a vasúti, a légi
és a vízi közlekedést egyaránt érintő intézkedés június 15-ig marad érvényben, és nem azt
jelenti, hogy három hétre visszaállnak a schengeni övezet - a belső határellenőrzés nélküli
uniós térség - kialakítása előtti állapotok. A szövetségi belügyminiszter közleménye alapján
ugyanis csak helyenként és időnként várható ellenőrzés, és a hatóságok arra törekednek, hogy
a lehető legkisebb mértékben tartsák fel a határon áthaladó forgalmat.

Oroszbarát kelet-ukrajnai szakadárok automata fegyverekkel rálőttek hétfőn az ukrán fegyveres
erők egy mentőautójára Luhanszk megyében, az orosz határ közelében; egy katona életét
vesztette egy másikat pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba - közölte kedden a
megyei kormányzói hivatal sajtóosztálya.

A mentőautó elleni támadás Sztanicja Luhanszka körzetében, a frontvonalnak az ukrán
fegyveres erők által ellenőrzött oldalán történt. Hennagyij Moszkal Luhanszk megyei kormányzó
szavai szerint a mentőautóra annak ellenére lőttek rá, hogy azon jól látható jelzés volt, miszerint
az egy egészségügyi jármű. A kormányzó hozzáfűzte, hogy az államhatárnak ottani szakaszán
gyakran szivárognak át Oroszországból diverziós, felderítő csoportok.

Adásunk idejére viharokat jeleztek Csíkszereda, Kézdivásárhely, a Nyárád-mente és
Marosvásárhely környékére. 20-25 liter csapadékra, villámlásra és viharos szélre kell számítani.
Ugyanakkor este hat óráig van érvényben a meteorológiai szolgálat korábbi riasztása, amely
szerint Máramarosban, a Partium egyes részein és a Keleti-Kárpátok egyes vidékein viharos
időjárásra, és elszórtan akár 40 liternyi csapadékra, esőre, jégesőre kell számítani. Holnapra
egyelőre nincs érvényes viharriasztás, viszont azt már tudni, hogy főleg az északi
országrészben folytatódik a borult, esős idő, ugyanakkor futó zápor másutt is előfordulhat. A
levegő is tovább hűl, holnap már a nappal csúcsértékek csak elszórtan haladják meg a 25 fokot.
A hajnali órákban általában 5-9 fok várható, a nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között
valószínű.
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