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A csíksomlyói kegytemplomban bemutatott szentmisével tegnap este megkezdődött a
csíksomlyói pünkösdi zarándoklat liturgikus programja. A Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti
nyeregbe több mint százezer zarándok érkezett ma. A tegnap esti szentmisét celebráló Urbán
Erik ferences szerzetes, kegyhely-igazgató az MTI-nek elmondta: a ferencesek azt
kezdeményezték az egyházmegye főpásztoránál, hogy jelölje ki az idei szeptemberi
Mária-búcsúval kezdődő és a 2015 őszéig terjedő időszakot jubileumi Mária-évnek, amellyel a
gótikus templom főoltárát díszítő, az egyház által 1798-ban csodatevőnek nyilvánított
Mária-szobor ötszázadik évfordulóját ünneplik. A világ egyik legnagyobb, több mint két méter
magas kegyszobrának pontos keletkezési ideje nem ismeretes. Faragásának időpontját a
szakértők az 1500 és 1530 közötti időszakra teszik, ezért kezdeményezték az évforduló
kijelölését. Mára - ki nem mondottan - nemzeti kegyhellyé is vált Csíksomlyó, bár ezt a püspöki
karnak kellene kimondani, ami várat még magára - jegyezte meg a ferences szerzetes. A
pünkösdi ünnepségsorozat tegnap kezdődött és kedden ér véget.
Lezárultak az országos
tudásszintfelmérők, amelyek a negyedikesek tesztjével kezdődtek a múlt héten, a héten pedig a
másodikosok és a hatodikosok vizsgáztak. A megmérettetésen szerzett minősítések nem
kerülnek be a naplóba. Remus Pricopie tárcavezető szerint a tesztek célja a diákok
hozzászoktatása a számonkéréshez, illetve a tanügy hiányosságainak felmérése. Azt reméli, az
intézkedés bevezetésével jobb eredményeket érnek el a diákok nyolcadik osztály végén, az
országos teszten – tette hozzá az oktatási miniszter.
Továbbra is Nagy Ágnest jelöli az RMDSZ a Román Nemzeti Bank vezetőségi tanácsába. A
Szociáldemokrata Pártnak négy, az RMDSZ-nek, a Nemzeti Liberális Pártnak, a Konzervatív
Pártnak és a Demokrata-Liberális pártnak egy-egy tagja van a tanácsban. A kormánykoalíció a
Jegybank elnökének továbbra is Mugur Isărescut jelölné. Az új testület összetételét a Parlament
szavazza meg. A Román Nemzeti Bank vezetőségi tanácsát öt évre nevezik ki, a jelenleginek
október 9-én jár le mandátuma. A Parlament jövő kedden kezdi meghallgatni az új testület
tagjelöltjeit.

Újból kudarcba fulladt az Oltchim privatizációja. Az ajánlatokra tegnapig vártak, csakhogy
egyetlen érdeklődő sem jelentkezett. Constantin Nita gazdasági miniszter korábbi nyilatkozata
szerint nem zárják be a petrokémiai vállalatot, amennyiben nem jelentkezik befektető a
határidőig, meghosszabbítják a privatizációs eljárást. A miniszter tegnap óta Kínában
tartózkodik, ahol olyan befektetőkkel is tárgyal, akik korábban érdeklődtek a vállalat
magánosításáról. A kormány a Nemzetközi Valutaalappal szemben vállalta, hogy privatizálja a
legtöbb állami vállalatot, többek között az Oltchimet is. A vegyipari vállalat magánosítását
2012-ben indították el. Tavaly januárban pedig fizetésképtelenségi eljárást indítottak az Oltchim
ellen.

Német szakemberek exhumálják azoknak a német katonáknak a maradványait, akiket a
második világháború idején a kolozsvári zsidó temetőbe hantoltak el. Schwartz Róbert, a
kolozsvári hitközség vezetője évekkel ezelőtt elkezdte a küzdelmet az önkényesen elfoglalt
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temető felszabadításáért. A kihantolás során eddig 170 német katona maradványait hozták a
felszínre, ám a szakemberek további maradványokat keresnek. Ezeket külön zsákokba teszik
az elesett katonák névtáblájával együtt, nyilvántartásba veszik, és Jászvásárban egy német
katonai temetőben hantolják el újra, különálló, megjelölt sírokba. A zsidó hitközség vezetője a
magyar katonasírok kihantolását és elköltöztetését is kezdeményezte, de a Védelmi
Minisztériumhoz több mint egy éve intézett kérvényre egyelőre nem érkezett válasz. Schwartz
Róbert fontosnak tartotta, hogy a német katonák megfelelő kegyeleti helyre kerülnek, és nem
jeltelen sírokban fekszenek majd, mint a kolozsvári zsidó temetőben.

Őrizetbe vette az energiaár-szabályozó hatóság egyik alelnökét a Korrupcióellenes Ügyészség.
Claudiu Dumbraveanu a gyanú szerint hivatali kötelességét megszegve elérte, hogy az egyik
túlszámlázáson kapott, külföldi tulajdonú áramszolgáltatónak ne kelljen érdemben csökkentenie
árait. Dumbraveanu közbenjárására a szolgáltató nem 6, hanem csak 1,3 százalékkal
csökkentette a villamos energia árát ügyfelei számára. Az árfaragásra azt követően kötelezték a
vállalatot, hogy az árhatóság kiderítette: a megújuló energia termelésével kapcsolatos,
úgynevezett zöldtanúsítványokat az Enel Romania 2012-ben duplán számolta fel, így a
villanyszámlák értéke magasabb lett. A vádhatóság többek között az Enel Romania igazgatóját,
Gugu Florint is őrizetbe vette.

Nemzetközi és román környezetvédelmi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a
Verespatakon tervezett aranybánya-beruházás még nem bukott meg, hiszen a hazai
bányatörvény módosítására irányuló több indítvány is még a Parlament előtt van. A
Greenpeace és a Zöld Erdély Egyesület üdvözölte a kormány által beterjesztett, úgynevezett
Verespatak-törvény parlamenti elutasítását, de jelezte, hogy Románia nem mondott le a
beruházásról, és a bányatörvény módosítása révén bármikor megkaphatja a beruházó a
kitermelési engedélyt. A bányatörvény egy 2009-es, egy 2013-as és egy 2014-es módosító
indítványa is a Parlament asztalán van, ezért azt kérik a Környezetvédelmi Minisztériumtól,
hogy mielőbb utasítsa el a beruházást – áll a Zöld Erdély Egyesület közleményében.

A temesvári Szórvány Alapítvány ebben a tanévben is meghirdette a Bánsági diákok
kisfilmfesztiválját a temesvári Bartók Béla Líceum és az aradi Csiky Gergely Főgimnázium
középiskolás diákjai számára. A fiataloknak városuk emlékhelyeit kellett bemutatniuk egy-egy
ötperces riport- vagy dokumentumfilmben. Előtte hónapokon keresztül tanulták a filmes szakma
alapjait, illetve helytörténeti kutatómunkát végeztek, adatokat gyűjtöttek. A gálát, a benevezett
filmek vetítését, kiértékelését és az eredményhirdetést csütörtökön tartották Aradon. A
díjkiosztón készült Pataky Lehel Zsolt összeállítása:
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Külföld

Találkozott tegnap Vlagyimir Putyin orosz és Petro Porosenko megválasztott ukrán elnök a
normandiai partraszállás hetvenedik évfordulóján rendezett ünnepség díszebédje előtt. A Kreml
szóvivője szerint megállapodtak abban, hogy véget vetnek a kelet-ukrajnai összecsapásoknak.
Petro Porosenko a találkozó után azt mondta, Moszkva megbízottat küld Kijevbe, akivel már
akár ma elkezdődhetnek a tárgyalások. Ez volt egyébként a két vezető első találkozója, amióta
Petro Porosenkot május 25-én államfőnek választották. Őt ma iktatták hivatalába.

Porosenko az eskütétel utáni beszédében büntetlenséget ígért azoknak a kelet-ukrajnai
szakadároknak, akik leteszik a fegyvert, és nem öltek sem katonákat, sem civileket. Kijelentette:
ellenőrzött folyosót nyitnak Oroszország felé, hogy a külföldi zsoldosok elhagyhassák Ukrajnát.
Hangsúlyozta, hogy Ukrajna egységes állam, "nem lesz semmiféle föderalizáció az országban".
Beszédének a Donyec-medencét érintő részében az új elnök áttért az ukránról az orosz
nyelvre. Petro Porosenko kilátásba helyezte ország európai uniós integrációjának felgyorsítását
is.

Egy tapasztalt jordániai diplomatát, Zaid el-Husszein herceget javasolja az ENSZ emberi jogi
főbiztosának Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár. A jordániai diplomata szeptember elejétől a dél-afrikai
Navi Pillay helyébe lép, amennyiben az ENSZ Közgyűlése is jóváhagyja jelölését.
ENSZ-diplomaták szerint valószínűtlen, hogy Zaid el-Husszein kinevezése ellenállásba fog
ütközni. A herceg korábban boszniai ENSZ-békefenntartó, majd 2002-2005 között a hágai
székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság közgyűlésének első elnöke, illetve hazája amerikai,
mexikói és ENSZ-nagykövete volt.

Időjárás

Nyugaton és ÉNY-on változékony az idő, az ország többi részén átmeneti záporok, zivatarok
bárhol előfordulhatnak. A hőmérséklet azonban 32 fokig emelkedik. Holnap marad a maihoz
hasonló, változékony, helyenként csapadékos időjárás. A hőmérséklet hajnalban 9 és 20,
holnap napközben 25 és 32 fok között alakul. Bukarestben most derült az égbolt és 27 fok van.
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