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Johannis leváltaná a miniszterelnököt
Klaus Johannis román elnök ismét Viorica Dăncilă miniszterelnök le-
mondását követelte, elégtelennek tartva a kormány gazdasági teljesít-
ményét. Iohannis azt követően elemezte ki a kormány gazdasági teljesít-
ményét, hogy a pénzügyminisztérium közzétette az államháztartás el-
ső negyedévi mérlegét. Megállapította, hogy a bevételek abszolút érték-
ben ugyan nőttek 4,5 százalékkal, de a kiadások 22 százalékkal emelked-
tek, ezért óriási nyomás nehezedik az államháztartásra. Johannis sze-
rint a kormánynak nincsenek megoldásai a helyzet kiigazítására, ezért 
Dăncilának sürgősen le kell mondania. Johannis szerint ahhoz, hogy az 
államháztartás elbírja a rá nehezedő nyomást, a bevételeket kell növel-
ni. Rámutatott: a kormány egyetlen adónem esetében sem tudta teljesíte-
ni a költségvetésben szereplő tervezett bevételszintet. Hozzátette: a tava-
lyi csaknem 7 százalékos gazdasági növekedés nem tükröződik a lakos-
ság jövedelmében.

Bogdán Zsolt ismét UNITER-díjas
Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze érdemelte ki 
a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat a Romániai Színházi Szövet-
ség (UNITER) hétfő esti gyulafehérvári gáláján. A csíki származású mű-
vész az Angyalok Amerikában című előadásban Roy M. Cohn szerepé-
ben nyújtott alakításáért kapta a díjat. Az 53 éves Bogdán Zsolt – aki 1994 
óta a kolozsvári magyar társulat tagja – nem először ünnepel UNITER-
díjat: 2011-ben a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést is megkap-
ta a Suttogások és sikolyok című előadásban nyújtott alakításáért. A hét-
fői gyulafehérvári gálán egyébként a legjobb női főszereplőnek Mariana 
Mihuţot (bukaresti I. L. Caragiale Nemzeti Színház), a legjobb férfi fősze-
replőnek Victor Rebengiucot (I. L. Caragiale Nemzeti Színház), a legjobb 
női mellékszereplőnek pedig Ada Luput (iași-i Vasile Alecsandri Nemzeti 
Színház) választotta a zsűri.

Eltemették Doina Corneát
Kolozsváron, a Házsongárdi te-
metőben hétfőn eltemették Doina 
Corneţt, a romániai kommunista-
ellenes mozgalom meghatározó 
alakját. A nyolcvannyolc éves korá-
ban elhunyt Cornea asszony 1929. 
május 30-án született Brassóban. 
Az 1980-as évek elején a kolozsvá-
ri Babes-Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) bölcsészkarán tanított fran-
cia nyelvet és irodalmat, és román 
disszidensek francia nyelven ki-
adott műveit fordította románra. 1982 és 1989 között több tucat híradását 
és tiltakozását olvasták be a Szabad Európa Rádióban. Emiatt 1983-ban 
elbocsátották egyetemi állásából, és a román kommunista politikai rend-
őrség, a Szekuritáté állandó megfigyelésének vetették alá. 1989 decem-
berében, a diktatúra bukását követően meghívták a Nemzeti Megmenté-
si Front Tanácsába, amelyből azonban már 1990. január 23-án távozott, 
mert úgy vélte, nem sikerült szakítani a kommunista rendszerrel. Szá-
mos civil szervezetnek volt az alapító tagja. Munkásságáért megkapta 
a Francia Becsületrend tiszti fokozatát, a Románia Csillaga érdemrend 
nagykeresztjét, és 2002-ben Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar 
Köztársaság érdemrendjének tisztikeresztjével is kitüntette.

Magyar konferencia a centenáriumról
Nagy-Románia száz évvel ezelőtti megalakulása alkalmából kétnapos 
történészkonferencia kezdődött Kolozsváron, amelyen az erdélyi ma-
gyarság két világháború közötti történetét idézik fel magyarországi és 
erdélyi magyar történészek. A nagyváradi Szacsvay Akadémia kezde-
ményezésére az RMDSZ és az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) által 
szervezett konferencia az első abban a sorozatban, amellyel az erdé-
lyi magyarság át kívánja tekinteni romániai történetét a román cente-
náriumi évben. Keszeg Vilmos néprajzkutató, az EME elnöke kijelen-
tette: a konferencia előadásai keretet adhatnak az arra irányuló erdé-
lyi törekvésnek, hogy minden település, minden család beillessze a sa-
ját történetét a történelembe. A konferencia programjában olyan elő-
adók szerepelnek, mint Borsi-Kálmán Béla, Romsics Ignác, Bárdi Nán-
dor, K. Lengyel Zsolt, Ablonczy Balázs, Sárándi Tamás, L. Balogh Bé-
ni és Nagy Mihály Zoltán. 

Újra elutasított autonómiatervezet
A román parlament felsőházának emberi jogi, vallási és kisebbségügyi 
szakbizottsága is negatívan véleményezte a Székelyföldnek területi au-
tonómiát előirányzó törvénytervezetet, amelyet Kulcsár-Terza József, 
a Magyar Polgári Párt színeiben politizáló háromszéki képviselő egyé-
ni törvényjavaslatként terjesztett be tavaly decemberben. Az ülés után 
Kulcsár-Terza József az MTI-nek elmondta: emlékeztette a bizottság tag-
jait arra, hogy az erdélyi románság megígérte az autonómiát a magyarok-
nak 1918-ban a Gyulafehérvári Nyilatkozatban.

 Az Országgyűlés alakuló ülése

Áder János köztársasági elnök nyitotta meg kedden délelőtt az Ország-
gyűlés alakuló ülését. Az államfő köszöntötte az országgyűlési képvi-
selőket és a 12 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízó-
levelek átvételét, majd korelnöknek kérte fel Turi-Kovács Bélát, akinek 
átadta az ülés vezetését. A parlament alakuló ülésén az erdélyi egy-
házkerület püspöke, Kató Béla mondott rövid áhítatot. Az Országház-
ba fokozott biztonsági ellenőrzés mellett léphettek be a meghívottak 
és az újságírók. A Kossuth Lajos teret rendőrök állták körbe, hogy tá-
vol tartsák az országháztól a tüntetőket. A 199 fős parlamentben a Fi-
desz-KDNP 133, a Jobbik 26, az MSZP-Párbeszéd 20, a Demokratikus 
Koalíció 9, az LMP 8, az Együtt 1 mandátumot szerzett, további 1 kép-
viselő függetlenként dolgozik és ugyancsak 1 képviselője lesz a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkormányzatának.

Európa kiáll Irán mellett
Óvta az amerikai elnököt az iráni atomalku felmondásától a brit kül-
ügyminiszter. A Washingtonban tartózkodó Boris Johnson hétfőn egy 
amerikai Fox televíziónak adott interjúban az iráni atomalkuról nyi-
latkozva arra kérte Donald Trump elnököt, hogy „ne öntse ki a gyere-
ket a fürdővízzel együtt”.  „Irán csúnyán viselkedik, hajlik arra, hogy 
interkontinentális ballisztikus rakétákat fejlesszen ki, és ezt nekünk 
meg kell állítanunk. Vissza kell szorítanunk azt, amit Irán a térségben 
művel, keményebbeknek kell fellépnünk Teheránnal szemben” – fogal-
mazott Johnson. Leszögezte: a nukleáris megállapodás esetleges fel-
mondása utáni B-terv jelenleg nem tűnik túlságosan kidolgozottnak, 
és azt hangsúlyozta, hogy az atomalku felmondásakor meg kellene vá-
laszolni azt a kérdést, hogy mi lesz utána. A brit álláspont megegyezik 
a legtöbb nyugat-európai vezető Iránnal kapcsolatos álláspontjával.

Kim Dzsongunnak jó taktika a nyitás
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető hatalmát azzal tudja még in-
kább megerősíteni, ha olyan lépésekbe megy bele, amelyek legitimáci-
ós forrást jelentenek neki, és ilyen a közeledés Dél-Koreával, a csúcs-
találkozó az Egyesült Államok elnökével, valamint az elmúlt hetek-
ben létrejött kínai-észak-koreai csúcs – mondta Csoma Mózes Ko-
rea-kutató az M1 aktuális csatornán. Valószínűleg június elején lesz 
az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó. Mind a két fél érdekelt en-
nek megrendezésében, belpolitikai céljaik is vannak vele, mindket-
ten saját sikerként fogják tálalni – fogalmazott a szakértő. A két Ko-
rea vezetői közötti, április 27-én megtartott csúcstalálkozón elfogad-
ták a panmindzsoni nyilatkozatot, amelyben a két fél leszögezte igé-
nyét a sziget teljes atomfegyver-mentesítésére. Kis-Benedek József 
biztonságpolitikai szakértő szerint Kim Dzsong Un azért választhat-
ta ezt az utat, mert aggódik az elszigeteltség, a gazdasági problémák 
miatt és szeretné országa elismertségét is növelni.

Gazdasági nagyhatalommá tenné 

Oroszországot Vlagyimir Putyin
Oroszországnak áttörésre van szüksége az élet minden területén 
– hangsúlyozta elnöki beiktatási beszédében Vlagyimir Putyin a 
moszkvai Kremlben. Az elnök szerint az ország védelme és bizton-
sága szavatolva van, amire ügyelni fog a jövőben is. Beszédében nagy 
jelentőséget tulajdonított az életszínvonal emelésének és a szociá-
lis biztonság erősítésének, valamint az ország egységének, öntuda-
tának és hagyományainak.  Putyin a Nagy Kreml-palota András-ter-
mében tette le az esküt, az ünnepségre ötezer vendéget hívtak meg; 
a politikai, a gazdasági, a kulturális élet és a média meghatározó 
személyiségei mellett az elnökválasztási csapat önkénteseit. Az el-
nök az eskütétel után megtekintette a Kreml díszezredének felvo-
nulását, amely alatt 30 ágyúlövés dördült el. A szertartást követően 
Putyin, csakúgy mint a 2012-es beiktatás napján, aláírt egy az orosz 
társadalmi és gazdasági nemzeti fejlesztési célokat hat évre megha-
tározó rendeletet. Az elnök szerint Oroszországnak 2024-re a világ 
öt legnagyobb gazdaságának egyikévé kell válnia, a fejlődés ütemé-
nek meg kell haladnia a világátlagot, az infláció pedig nem haladhat-
ja meg a 4 százalékot.

1 hónap                     15 lej

3 hónap                     45 lej

6 hónap                     90 lej

12 hónap                 170 lej
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