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A Legfelsőbb Bírói Tanács kedvezően véleményezte Daniel Constantin Horodniceanu
kinevezését a szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes igazgatóság főügyészévé. Robert
Cazanciuc igazságügyi miniszter szerint Daniel Horodniceanu a legjobb javaslat a tisztségre. A
tárcavezető meggyőződését fejezte ki, hogy Horodniceanu eddigi tevékenységével bizonyította
rátermettségét.

Új választható tantárgyakat vezet be a következő tanévtől az oktatásügyi minisztérium. Az
előkészítő, az első és második osztályban Játék és mozgás néven lesz iskola által választható
tantárgy, az elemi osztályokban a Közlekedési kockázatok megelőzése című tantárgyat is
taníthatnak a következő tanévtől. A líceumi oktatásban két új választható tantárgy lesz, az egyik
a fejlesztésre nevelésre, a másik a szellemi tulajdonjogra vonatkozik.

Nem voltak olyan gondok, amelyek leállítsák az egészségügyi kártyát üzemeltető rendszert –
közölte az Országos Egészségbiztosító Pénztár. A hivatal szerint a reggeli órákban egyidőben
90000 kártyát használtak a rendszerben és a délelőtt folyamán valamivel több mint 75
bejelentés érkezett a gondokról, amelyeket sikerült megoldani. Az Egészségbiztosító Pénztár a
kártyán szereplő telefonszámon elérhető segélyvonalat működtet és felkéri a betegeket is, akik
esetleges nehézségekbe ütköznek az orvosi ellátás során, hogy jelezzék azt a biztosítónál,
illetve az egészségbiztosítási kártyán szereplő telefonszámon.

Levélben tájékoztatta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Gianni Buquicchiót, a Velencei
Bizottság elnökét a romániai magyarságot érintő jogsérelmekről – közölte az RMDSZ hírlevele.
Kelemen Hunor sérelmezte, hogy sem a romániai magyarság képviselőit, sem a romániai
Kisebbségkutató Intézet szakértőit nem hívták meg a külügyminisztérium és a Babes-Bolyai
Tudományegyetem által szervezett csütörtöki kisebbségvédelmi konferenciára, amelyen a
Velencei Bizottság elnöke is elismerően szólt a román kisebbségvédelmi modellről. "Határozott
álláspontunk az, hogy nem az államnak kell eldöntenie, és elmondania azt, hogy Románia
modellértékű kisebbségpolitikát folytat, hanem a kisebbségi szervezeteknek kell
meghatározniuk a saját sorsukat érintő intézkedések milyenségét" – fogalmazott az RMDSZ
elnöke levelében.

Szilágy megyei polgármesterek és beruházók fogadtak el egy Bürokrácia elleni Kiáltványt
Zilahon, amelyben az uniós pénzek lehívásának nehézkes procedúráját róják fel a központi
hatóságoknak, amelyektől annak egyszerűsítését kérik. Boncidai Csaba a Romániai Községek
Egyesületének Szilágy megyei elnöke szerint a nehézkes eljárás sokszor veszélybe sodorja a
helyi közösségek számára életbevágó beruházásokat. Hozzátette: értelmetlenül sok
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fénymásolatot kell készíteniük egy-egy projekthez. A vállalkozók a bürokrácia miatt látják
meghiúsulni beruházásaikat, egyikük azt mondta, 11 hónap után hagyták jóvá egyik
dokumentumát, ami miatt késedelmi büntetést is kellett fizetnie.

Megkezdődött a Tengerpart mindenkinek elnevezésű program, amellyel június 19-ig
kedvezményes áron lehet nyaralni. A hat napos jegy személyenként mintegy 600 lejbe kerül. A
teljes ellátást választó turisták viszont 765 lejt fizetnek a három csillagos és 985 lejt az öt
csillagos szállodákban. A kedvezményesen nyaralók az alacsony árakon kívül vakációs
utalványt is kapnak, amivel meglátogathatják valamelyik Konstanca megyei turisztikai
látványosságot is.

Majdnem 100 ezer turista töltötte el belföldi üdülőhelyen a május elsejei hosszú hétvégét és
több mint 12 millió eurót költöttek. Az Idegenforgalmi Munkáltatók Szövetségének adatai szerint
több mint 40 ezren a faluturizmust választották, a legkevesebben, mintegy ezren a Duna
deltájában üdültek. A tengerparton 25 ezer turista volt az elmúlt háron nap, legtöbben Mamaián,
ahol a szálláshelyek 90 százalékban foglaltak voltak – közölte a Turisztikai Szövetség.

A legnagyobb helyi intézményes befektetővé léptek elő a román tőkepiacon a magánnyugdíj
alapok. Március végén több mint 800 millió euró tőkét fektettek be a bukaresti értéktőzsdén
jegyzett 35 román cégbe – közölte a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság. Az érvényben lévő
elővigyázatossági szabályok értelmében a magánnyugdíj-alapok befizetéseik mintegy
egyötödét fektethetik be.

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át ma az MTA 186.
közgyűlésének ünnepi ülésén az Akadémiai Aranyérmet, az Akadémiai Díjakat, a Wahrmann
Mór-érmet, az Arany János-életműdíjat és az Akadémiai Újságírói Díjat. Az életműdíjnak
számító Akadémiai Aranyérmet a világhírű magyar diszkrét matematikai iskola egyik
megteremtője és nemzetközileg is elismert személyisége, T. Sós Vera Széchenyi-díjas
akadémikus vehette át. Az Akadémiai Díjat tizenhárom tudósnak adományozták. Az informatikai
képzés és kutatás támogatása terén szerzett érdemei elismeréseként a Wahrmann Mór-érmet
Bojár Gábor, a Graphisoft SE elnöke vehette át. A jelentős tudományos munkásságú külhoni
magyar tudósok elismerésére szolgáló Arany János-életműdíjat Benkő Samunak, az MTA külső
tagjának adományozták 2015-ben. A Széchenyi-díjas kutató, a Román Akadémia kolozsvári
Történeti Intézetének nyugalmazott főkutatója, az Erdélyi Múzeum-Egyesület volt elnöke a díjat
a magyar, főként erdélyi származású humán értelmiség szerepének és teljesítményének
feltárásáért, valamint azért a több évtizeden át végzett, kiemelkedő kutatómunkáért kapta,
amelynek során elkészítette Bolyai János kéziratainak katalógusát, értékelte életútját,
levelezését, vallomásait, marosvásárhelyi kéziratait. Az Akadémiai Újságírói Díjat Molnár
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Csaba, a Magyar Nemzet újságírója kapta kiemelkedő tudományos ismeretterjesztési
tevékenységéért.

A jelenlegi konzervatív-liberális kormánykoalíció újjáalakítására tesz majd kísérletet a csütörtöki
nagy-britanniai választások után David Cameron miniszterelnök és a koalícióban a Liberális
Demokratákat képviselő helyettese, Nick Clegg - írta kormányforrásokat idézve a mai Financial
Times. Más brit sajtóértesülések szerint a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetőjét, Ed
Milibandet saját pártjából is arra figyelmeztetik, hogy ha kisebbségi kormányt próbálna alakítani,
az nem lenne hosszú távon működőképes. A Financial Times saját modellszámításai szerint a
Konzervatív Párt 274, a Munkáspárt 270 mandátumra számíthat a 650 fős alsóházban. A
londoni gazdasági napilap által alkalmazott előrejelzési modell a Liberális Demokratáknak 26
képviselői helyet valószínűsít. A Skócia elszakadására törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) a
Financial Times prognózisa szerint 54 képviselőt küldhet majd a londoni parlamentbe. Ez azt
jelentené, hogy a Munkáspártnak és az SNP-nek együtt több mandátuma lenne, mint a
konzervatívoknak és a liberálisoknak.

Összesen mintegy 5800 bajba jutott menekültet mentettek meg a hétvégén a Földközi-tengeren
- jelentette az uniós ügyekkel foglalkozó EUObserver hírportál, az olasz hatóságok
tájékoztatása alapján. A túlzsúfolt lélekvesztőkön, egyes esetekben felfújható vízi járműveken
embercsempészek szervezésében Líbiából Európa felé tartó illegális migránsok zömét az olasz
parti őrség mentette ki. A kutató-mentő műveletekben a Triton nevű uniós misszió összesen 13
hajója vett részt, köztük a Commandant Birot nevű francia fregatt, amelynek személyzete 217
személyt mentett ki, valamint őrizetbe vett két feltételezett embercsempészt. Emellett egy
migránsokat segítő máltai nem kormányzati szervezet, valamint az Orvosok Határok Nélkül
nevű szervezet által közösen üzemeltetett fregatt, az MV Phoenix is bekapcsolódott a
segítségnyújtásba: ez utóbbi hajó 369 főt mentett ki vasárnap a tengerből.

Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát ma Damaszkusz központjában, a biztonsági erőknek
helyt adó épületegyüttesnél, a helyi média szerint egy tábornok megsebesült a támadásban. Az
al-Ikbaríja tévé szerint a hatóságok feltartóztattak egy fegyveres csoportot, és ennek egyik tagja
robbantotta fel magát a főváros sűrűn lakott kereskedelmi negyedében. A hadseregből
származó források közölték az állami tévével, hogy a biztonsági erők a merénylet utáni
hajtóvadászatban megölték a "terrorcsoport" minden tagját.

Lövöldözés volt egy Mohamed-karikatúrákat bemutató kiállításon Dallas Garland külvárosában
helyi idő szerint vasárnap este egy rendezvényközpont mellett; a két támadó fegyveres
meghalt, az épületet lezárták, a környéket kiürítették. A támadók hátteréről egyelőre nem
közöltek részleteket, csak annyit lehet tudni, hogy tüzet nyitottak a rendezvényközpont előtt álló
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őrök egyikére, s hogy rendőrök végeztek velük. A garlandi Curtis Culwell Központot sok rendőr
védte a vasárnapi, vitatott karikatúrakiállítás és -verseny miatt, amelyet a szélsőjobboldalinak és
iszlámellenesnek tartott American Freedom Defense Initiative szervezett. A New York-i csoport
tízezer dolláros jutalmat ajánlott a provokatívnak tartott tárlaton szereplő legjobb karikatúra
készítőjének. A Korán szigorú értelmezése szerint tilos Mohamed ábrázolása.

Időjárás
Estig az ország központi részén borús, máshol változékony marad az idő, futó záporok a
dél-keleti országrész kivételével mindenhol lehetségesek. A hőmérséklet 15 és 28 fok között
lesz. Holnap az egész országban beborul, a záporok, zivatarok csak Olténiát és Dobrudzsát
kerülik el. A hőmérséklet holnap hajnalban 7 és 19 fok között lesznek, a csúcsértékek
Erdélyben 18, a Bánságban és Olténiában a 30 fokot is elérhetik. Bukarestben most
változékony az égbolt és 23 fok van.

4/4

