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Közönségtalálkozóval ünnepeljük ma a Bukaresti Rádió fennállásának 70 éves évfordulóját. A
fővárosi Petőfi Művelődési Házban este 7 órától kezdődő születésnapi rendezvényre Székely
Ervin főszerkesztő hívja meg Önöket: {play}magyaradas/Hirado/Ervin70.mp3{/play}
Megszavazta ma a képviselőház plénuma a gyereknevelési pótlék összegének megduplázását.
A Nemzeti Liberális Párt javaslata szerint 42 lejről 84 lejre emelkedne a havi pótlékot. A végső
szavazás azonban adásunkkal egyidőben lesz. Amódosító indítvány 98-77-es arányú
megszavazása meglepetésnek számít, mert a szenátus hétfőn, a képviselőház munkaügyi
bizottsága pedig tegnap véleményezte kedvezőtlenül a gyereknevelési pótlék összegének
módosítását, arra hivatkozva, hogy nincs költségvetési fedezet az intézkedésre. A képviselőház
megszavazta azt a javaslatot is, hogy a 3 és 18 év közötti fogyatékkal élő gyerekek pótlékát 84
lejről 200 lejre növeljék.
Ma délután teszi le az esküt az új közigazgatási és regionális fejlesztési miniszter. Sevil
Shhaideh korábban államtitkárként dolgozott a szaktárcánál. Mint ismert, Liviu Dragnea múlt
pénteken mondott le a miniszteri tisztségről, mert a legfelsőbb bíróság korrupcióért
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A Szociáldemokrata Párt ügyvezető elnökét abban találta
vétkesnek a bíróság, hogy politikai befolyásával visszaélve csalásra bujtatta fel a választási
bizottságok tagjait a Traian Băsescu, akkori államfő leváltásról rendezett 2012-es
népszavazáson az érvényességi küszöböt meghaladó részvétel elérése végett.
Nemzetközi segítséget kér Románia a Burkina Fasóban elrabolt román állampolgár
kiszabadításához. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a külügyminisztérium válságstábot is
alakított. A román férfi elrablását magára vállaló Al-Mourabitoune dzsihadista szervezet azt
üzente hangfelvételen a román hatóságoknak, hogy készüljenek a túsz kiszabadítását célzó
tárgyalásokra. A szervezet kijelentette: „a román kormányt terheli a felelősség, ha késik
kihasználni a felkínált alkalmat állampolgára kiszabadítására”. A hatóságok jelenleg az üzenet
hitelességét ellenőrzik. A román férfi biztonsági őrként dolgozott egy mangánbányában Burkina
Faso északi részében, április 4-én rabolták el turbánt viselő fegyveresek.
Mély megbecsüléséről biztosította a nemzeti kisebbségek érdekvédelmi szervezeteit és
parlamenti képviselőit Klaus Johannis. Az államfő tegnap fogadta hivatalában a 18 tagú -nem
magyar - kisebbségek parlamenti frakcióját. A találkozóról kiadott közlemény szerint Klaus
Johannis a kisebbségi képviselők "európai értékrendjét, és párbeszédkészségét" méltatta,
amely nézete szerint a stabilitás tényezőjévé tette a kisebbségi képviseletet a romániai politikai
életben az elmúlt negyed évszázadban. A kisebbségi frakció azért kezdeményezett találkozót,
hogy az államfő közvetői szerepére alapozva támogatását kérjék oktatási, egészségügyi,
műemlékvédelmi célkitűzéseik megvalósításához, a kommunizmus idején államosított egyházi
és közösségi ingatlanok ügyének rendezéséhez – nyilatkozta Varujan Pambuccian
frakcióvezető a megbeszélés után.
George Maior lesz Románia nagykövete az Amerikai Egyesült Államokban. A volt hírszerzési
igazgatót megfelelő jelöltnek minősítették a parlament két házának külügyi bizottságai. Az
egykori szociáldemokrata párti szenátor megtiszteltetésnek és kihívásnak minősítette
meghallgatását, és elmondta, hogy megbízásáról Klaus Johannis államfővel, Victor Ponta
kormányfővel és Bogdan Aurescu külügyminiszterrel is beszélt. George Maior a
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vízumkötelezettség eltörlését nevezte meg egyik céljaként, továbbá stratégiai fontosságúnak
nevezte az amerikai–román kapcsolatokat, amelyet tovább erősítene. A volt hírszerzési
igazgató szerint megengedhetetlen, hogy az Amerikai Egyesült Államok csak a 11. helyen áll a
romániai befektetők sorában.
Állampolgárság-politikák és migráció Bulgáriában, Magyarországon és Romániában címmel
tudományos konferencia kezdődik ma délután 4 órától a bukaresti Balassi Intézetben. Az
állampolgárság-politikák és migráció témakörben megszervezett kétnapos tanácskozáson
bolgár, magyar, román jogászok, politológusok és szociológusok vesznek részt. A konferencia
mai előadásai után, este 7 órától nyílik meg a Balassi Intézetben Vajda Ferenc:
Malkotsch - f
otográfiai esszé
című tárlata. Az egykori Tulcea megyei RMDSZ-es képviselő dobrudzsai vándorlásai során
figyelt fel egy közösség – a dobrudzsai németek - eltűnésére, az ürességre, amelyet nem
tölthet be a templom, az iskola és a temető.

Megkezdődött a Bookfest Bukarestben. A mától vasárnapig tartó Bukaresti Nemzetközi
Könyvvásáron bemutatják a Duna-térség kulturális összefüggéseivel foglalkozó Donau Lounge
projektet, amelynek meghirdetett célja a dunai országok kulturális együttműködését erősíteni. A
magyar vonatkozású események péntek délután 5 órától, illetve szombat este fél 8-tól
kezdődnek. A magyar programok főszervezője a bukaresti Balassi Intézet.
{play}magyaradas/Hirado/Bookfest2015.mp3{/play}
Románia és Magyarország versenydala is bejutott a 60. Eurovíziós Dalfesztivál fináléjába
tegnap este Bécsben. A Magyarországot képviselő Csemer Boglárka Boggie Wars For Nothing
című háborúellenes dala, illetve a romániai Voltaj együttes
De la capăt
című, a vendégmunkások gyerekeinek helyzetére figyelmeztető dala is elnyerte a szakmai zsűri
tetszését. A 16 elődöntősből tegnap tíz versenyző jutott tovább a Dalfesztivál fináléjába. A
verseny második elődöntőjét holnap, a döntőt szombaton rendezik. A Duna Televízió mindkettőt
élőben közvetíti este 10 órától.
Minden eddiginél több zarándokkal indul Csíksomlyóra a 15 kocsiból álló Boldogasszony
Zarándokvonat. A szerelvény reggel 8 órakor fut ki a budapesti Nyugati pályaudvarról. A 800
zarándokot Budapesten Beer Miklós váci megyéspüspök, Marosvásárhelyen Oláh Dénes
főesperes, Maroshévízen Czirják Károly köszönti. A vonat pénteken Madéfalva érintésével a
Gyimes-völgyébe robog. A szombati csíksomlyói búcsú után, pünkösdvasárnap a hazafelé tartó
úton Nagykárolyban is köszöntik a Boldogasszony Zarándokvonat utasait.
Lemondta Ban Ki Mun látogatását Észak-Korea. Az ENSZ-főtitkár a két Korea által közösen
működtetett keszongi ipari parkot kereste volna fel, ahol dél-koreai üzletemberekkel és
észak-koreai munkásokkal találkozott volna. Ban Ki Mun azt mondta, Phenjan nem adott
magyarázatot az utolsó pillanatban született változtatásra. Ban Ki Mun lett volna az első
ENSZ-főtitkár, aki ellátogat Észak-Koreába. Sokan arra számítottak, hogy vizitje segít
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megoldást találni a két Korea közötti szembenállásra, valamint azokra a bérvitákra, amelyek az
ipari parkban keletkeztek. A parkban 53 ezer észak-koreai munkást foglalkoztat 124 dél-koreai
vállalat.
Újabb félezer menekültre bukkantak az indonéz partoknál. Az indonéziai kutató és
mentőszolgálat egyik vezetője szerint tengeren hánykolódó bangladesi és rohingjai menekültek
százai értek partot ma hajnalban Indonézia északnyugati Aceh tartományában. Az elmúlt
napokban már több mint kétezer társuk érte el az indonéziai és malajziai partokat, miután
heteken át minimális élelemmel és ivóvízzel ellátva sodródtak az Andamán-tengeren.
Jelentések szerint az üldöztetések és a szegénység elől menekülő további ezrek sodródnak
még a tengeren, mivel a térség kormányai a nemzetközi felhívások ellenére alig tesznek valamit
a megmentésükre.
Több európai nagybank besorolását rontotta a Fitch hitelminősítő intézet. A kedd éjjel közzétett
felülvizsgálat szerint Európa vezető bankja, a Deutsche Bank osztályzatát egy szinttel „A”-ra
korrigálta le a Fitch, negatív kilátások mellett. Németország második legnagyobb bankja, a
Commerzbank ennél nagyobb leminősítést kapott, a besorolást „A+”-ról „BBB”-re korrigálták le,
amely csak két szinttel előzi meg a bóvli kategóriát. Az Unicredit minősítését „A+”-ról „A-”-ra
húzta le a hitetminősítő, míg a Royal Bank of Scotlandot egy szinttel „BBB+”-ra minősítették le.
Société Générale esetében megerősítésre került az „A” minősítése, a kilátásokat pedig stabilra
javították.
Krasznahorkai László újító szellemű magyar írónak ítélték oda tegnap este az idén hatodik
alkalommal kiosztott Nemzetközi Man Booker-díjat a londoni Victoria és Albert Múzeumban
tartott díjkiosztó gálán. Krasznahorkait a világ több országából összeválogatott, kimagasló
jelöltek közül választotta ki a zsűri - írka a legrangosabb angolszász irodalmi díj honlapja. A
Nemzetközi Man Booker-díjat olyan élő alkotó kaphatja meg, aki vagy angol nyelven ír, vagy
munkái általában hozzáférhetőek angolul. A tekintélyes irodalmi díj honlapján felidézik, hogy az
1954-es születésű Krasznahorkai László 1985-ben, Sátántangó című regényének
megjelenésével vált elismert szerzővé, s a könyvet később Tarr Béla rendezővel filmre is vitték.
1993-ban az Ellenállás melankóliája című munkájáért megkapta a német Bestenliste díjat az év
legjobb irodalmi műveként, s azóta számos más irodalmi díj mellett kitüntették a magyar állam
legmagasabb elismerésének számító Kossuth-díjjal is.
Időjárás:
Estig országszerte meleg, változékony marad az idő. Az ország középső és nyugati
megyéiben helyenként záporokat, zivatarokat jeleztek. A legmagasabb nappali hőmérsékleti
értékek 20 és 32 fok között alakulnak. Holnap a maihoz hasonló időre számíthatunk. A nappali
hőmérséklet csúcsértékei 20 és 31 fok között lesznek. Bukarestben most változékony az idő és
27 fok van.
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