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Nu există traducere pentru acest articol.
A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult az Erdélyi Református Egyházkerület
a bírósági ítélettel visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium
épületének ügyében – közölte Kató Béla, az egyházkerület püspöke. Veress Emőd egyetemi
docens, a periratot összeállító jogászcsoport tagja elmondta, a beadványban azt próbálták
bizonyítani, hogy a patinás iskolaépület a visszaszolgáltatás után tisztességtelen eljárás útján
került újra az állam tulajdonába, valamint azt, hogy a román állam megsértette az egyház
tulajdonhoz való jogát.

Cinikus és féligazságokat tartalmazó nyilatkozatnak minősítették a romániai magyar pártok
vezetői Angel Tîlvăr határon túli románokért felelős miniszter tegnapi állásfoglalását Bukarest
kisebbségpolitikájáról. Tîlvăr szerint a romániai kisebbségek akadály nélkül élhetik meg sajátos
önazonosságukat és kultúrájukat. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára az MTI-nek kijelentette: a
miniszter féligazságokat fogalmaz meg, hiszen még távol állunk attól a teljes egyenjogúságtól,
amit a romániai magyar kisebbség szeretne. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke
szerint cinikus a miniszter nyilatkozata. „Nem attól válik modellértékűvé a román
kisebbségpolitika, hogy ezt naponta több nyilatkozatban a román kormánytagok elmondják,
hanem a tények és a nemzeti közösségek közérzete a meghatározó” - mondta. Biró Zsolt, a
Magyar Polgári Párt elnöke szerint a romániai magyarság helyzete továbbra is Románia egyik
megoldásra váró nagy problémája.

A székely zászló használatának a rendezéséhez újabb zászlótörvényre van szükség, mert a
múlt héten elfogadott jogszabály csak a helyi és megyei zászlók kérdésével foglalkozik, a
székely lobogóra nem vonatkozik - vélte sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere. Hozzátette, hogy Romániában az elmúlt tíz évben megerősödött a regionális
identitás, Moldva, Erdély és Bánság zászlaja is egyre gyakrabban tűnik fel.

Vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség Darius Vâlcov, a március óta előzetes
letartóztatásban levő volt pénzügyminiszter ellen. A politikust azzal gyanúsítják, hogy Slatina
polgármestereként kétmillió euró kenőpénzt fogadott el egy üzletembertől előnyös
önkormányzati szerződésekért cserébe, továbbá hogy polgármesterként, később pedig
szenátorként és pénzügyminiszterként közvetítőkön keresztül a tisztséggel
összeegyeztethetetlen kereskedelmi tevékenységet folytatott. Vâlcovtól három aranyrudat, 172
értékes festményt és több mint félmillió eurónyi készpénzt foglaltak le, a bankszámláin talált
hasonló nagyságrendű összegekkel együtt. Darius Vâlcovot befolyással való üzérkedésért és
pénzmosásért állítják bíróság elé.
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Ovidiu Miculescu, a Román Rádiótársaság elnök-vezérigazgatója üzenetben köszöntötte a
Kisebbségi Szerkesztőséget abból az alkalomból, hogy 70 éve indult a Bukaresti Rádió magyar
nyelvű adása. „Jó alkalom ez az évforduló nemcsak arra, hogy köszöntsem a teljes szerkesztői
gárdát, hanem arra is, hogy köszönetemet fejezzem ki nekik azért az odaadásért,
szakmaiságért és tehetségért, amelyet a Román Rádió hallgatói érdekében kifejtenek. Az Önök
kitartó erőfeszítéseinek köszönhetően a közszolgálati rádiónak olyan erős multikulturális
dimenziója van, amely kiemelt helyet biztosít számára az európai közszolgálati rádiók
toplistáján” – áll az elnök-vezérigazgató által jegyzett üzenetben, amelynek végén magyarul is
köszöntötte szerkesztőségünket.

Székely Ervin főszerkesztő a rádió hullámain mond köszönetet mindazoknak, akik velünk
ünnepelték a Bukaresti Rádió fennállásának 70 éves évfordulóját a fővárosi Petőfi Művelődési
Központban.

{play}magyaradas/Hirado/Ervin 2015-05-22.mp3{/play}

A magyarországi Csodaceruza gyermeklap szeretettel várja ma délután 5 órára a Bukaresti
Nemzetközi Könyvvásárra azokat az 5-10 éves gyermekeket, akik szerkeszteni, írni és
illusztrálni szeretnék a lap legfrissebb, Duna témájú számát. A
C
sodaceruza
gyermekirodalmi folyóirat célkitűzése a minőségi gyermekirodalom eljuttatása a gyerekekhez. A
Szerkeszd velünk a Csodaceruzát
interaktív programmal az olvasást népszerűsítik a kiskorúak körében. Este 7 ótrától Kemény
István
Távoli légiveszély
című verskötete román nyelvű kiadását mutatják be a Bookfesten. A kötetről, a versek
fordításáról, a költészet jövőjéről és a duna-menti kultúráról Kemény István, a szerző, Andrei
Dósa, a fordító és Marin Mălaicu-Hondrari író beszélget. Ezt követően, este 8 órától Filip Florian
és Matei Florian
Băiuţeii
könyvének magyar fordítását, a
Kölyök utcát
mutatja be Karácsonyi Zsolt a Donau Lounge standján. Itt irodalomról, horgászatról, a Dunáról,
gyermekkori kalandokról és csodákról, fiús témákról hallhatnak a résztvevők.

Idén is részt a csíksomlyói búcsún Áder János magyar köztársasági elnök és felesége
Herczegh Anita. A legfőbb magyar közjogi méltóság ezúttal is a csíksomlyói Fodor Házban száll
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meg, majd holnap délelőtt az ünnepi kordonnal indul a csíksomlyói szentmise helyszínére, a
nyeregbe. Magyarországról népes zarándoksereg érkezik idén is. A Boldogasszony
zarándokvonat már tegnap reggel elindult Budapestről. A pünkösdi búcsús napok a ma esti 7
órás nyitószentmisével veszik kezdetét, ezt a virrasztás követi. Holnap hajnalban fél 6-tól
állandó gyóntatás és áldoztatás lesz a kegytemplom előtti parkban. Szentmisék reggel 7-től,
8-tól lesznek a kegytemplomban. Az ünnepi szentmise délben fél 1-kor kezdődik a Kis- és
Nagysomlyó közötti nyeregben, a Hármas halom oltárnál. A szentmise főcelebránsa és szónoka
dr. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke lesz.

Magyarországra látogatna a jövő héten David Cameron. A brit miniszterelnök támogatókat akar
szerezni maga mellé az unióban, ezért jönne Magyarországra – idézi a hvg.hu a The Times mai
számát. A tekintélyes konzervatív brit napilap értesülése szerint Cameron a jövő hét második
felében indul körútra több Európai Uniós tagállamba, hogy támogatókat toborozzon a London
által igényelt uniós reformokhoz. II. Erzsébet királynő a hagyományoknak megfelelően jövő
szerdán ismerteti a május 7-i brit parlamenti választások után alakult új konzervatív párti
kormány első évének törvényalkotási programját. A tervezetben szerepelni fog a törvényjavaslat
a legkésőbb 2017 végéig tervezett népszavazásról, amelyen David Cameron tervei szerint
Nagy-Britannia EU-tagságának sorsáról kell majd dönteni.

Támogatják a lengyel elnökjelöltek a szíriai menekültek befogadását - így nyilatkozott Andrzej
Duda ellenzéki jelölt és a második államfői mandátumért induló Bronislaw Komorowski is. Az
elnöki székért versenybe induló két politikus a lengyelországi elnökválasztás vasárnap
esedékes második fordulója előtt mérte össze erejét tegnap a tévékamerák előtt.

Népszavazás kezdődött Írországban az azonos neműek házasságának legalizálásáról. Minden
friss közvélemény-kutatási eredmény szerint az igennel szavazók aránya legalább 60 százalék
lesz. Több kormányzati tisztségviselő és jogvédő aktivista arra figyelmeztetett azonban, hogy az
írországi referendumok történetének tanulságai alapján meglepő eredmény is születhet.
Megítélésük szerint ahhoz, hogy valóban az igenek győzzenek, kulcsfontosságú a nagy
részvételi arány, különösen a fiatalok körében, közülük viszont általában csak kevesen élnek
szavazati jogukkal. Az országban domináns vallásnak, a katolicizmusnak az egyházi vezetői az
intézkedés elutasítására szólították fel az embereket.

Kiszabadult 42 ember tegnap abból a több mint másfél száz tunéziai vendégmunkásból, akit a
Líbia Hajnala nevű iszlamista fegyveres szövetség egyik csoportja tartóztatott le a hét elején a
líbiai fővárosban - közölték helyi tisztségviselők. A Tripoliban működő illegális bevándorlás
elleni hivatal egyik vezetője a francia hírügynökségnek nem kívánta néven nevezni a
vendégmunkásokat négy napja fogva tartó csoportot, és a letartóztatásuk okáról sem beszélt. A
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hivatal egy másik vezetője azt mondta, hogy a fegyveresek összesen 150 embert tartóztattak le
az elmúlt napokban.

Ma van az Európai Elhízás Elleni Nap. Május 22-én a kontinenst is érintő problémára akarják
felhívni a figyelmet. A jelenség 1980 óta mintegy megduplázódott a világon, tavaly csaknem 2
milliárd 18 év fölötti ember számított túlsúlyosnak, ezek közül 600 millió elhízottnak. A gyerek is
veszélyeztetettek: tavalyelőtt 42 millió 5 év alatti gyerek számított túlsúlyosnak. A húsz év fölötti
felnőttek 57,4 százaléka túlsúyos a régióban, Nyugat-Európában pedig évi 320 ezer ember
halálát okozza az elhízás. A világ országai közt Románia a 134-ik helyen áll az elhízás terén.

Kialakult a 27-es döntő mezőnye a bécsi 60. Eurovíziós Dalfesztiválon, miután a tegnapi
második elődöntőből újabb tíz előadó jutott a holnapi fináléba. A Romániát képviselő Voltaj a
20-ik, a magyar színekben szereplő Csemer Boglárka Boggie pedig 22-ikként adja elő dalát. A
fináléba jutott országok színpadra lépési sorrendjét mára virradóra jelentették be a verseny
szervezői. A Duna Televízió holnap este 10 órától élőben közvetíti a dalfesztivál döntőjét. Idén a
versenyre 85 országból 1550 újságíró akkreditálta magát, a rendezvényen továbbá mintegy 800
főből álló biztonsági és kiszolgáló személyzet dolgozik, és ugyanannyi önkéntes segíti a
résztvevőket.

Időjárás:

Estig országszerte meleg, változékony marad az idő. Az ország középső, nyugati és délnyugati
megyéiben helyenként záporokat, zivatarokat jeleztek. A legmagasabb nappali hőmérsékleti
értékek 21 és 31 fok között alakulnak. Holnap a nyugati megyékben megnövekszik a felhőzet, a
keleti, délkeleti országrész kivételével mindenhol eső várható. A nappali hőmérséklet
csúcsértékei 21 és 32 fok között lesznek. Bukarestben most süt a Nap és 28 fok van.
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