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Felavatták az Apáczai gimnáziumot

Kolozsváron hálaadó istentisztelet és ünnepség keretében felavatták 
szombaton az Apáczai Csere János Gimnáziumnak a magyar állam tá-
mogatásával kibővített, felújított épületét.  A Farkas utcai református 
templomban tartott hálaadó istentisztelet után mondott köszöntőbe-
szédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lényegesnek tartotta, 
hogy a magyarság fel tudja-e ismerni: melyek azok a dolgok, amelyek-
ről nem mondhat le, amelyekért akkor is vállalja a harcot, „ha fogytán a 
muníció”. Úgy vélte: a gyermekek jövője ilyen ügy. A református leány-
gimnáziumnak az első világháború utáni felépítését, majd a kommunis-
ta államosítás utáni visszakövetelését és visszaszerzését felidézve kö-
szönetet mondott a kolozsvári magyarságnak azért, hogy nem veszítet-
te el a lényeglátását. A miniszterelnök-helyettes azt kívánta, hogy az in-
tézmény stabil építőköve legyen az erdélyi magyarság megmaradásá-
nak. Az istentiszteleten Kató Béla püspök, a gimnázium egykori diákja 
is azt hangoztatta, hogy a református püspökség 1919-ben hozott dön-
tést a leánygimnázium felépítéséről, amikor az erdélyi magyarság tel-
jes bizonytalanságban élt. Az épület első része végül 1926-ban épült fel, 
majd egy évvel később újabb épületrésszel bővült. A püspök úgy vélte: 
az építkezés csak most, az új épületrész felépítésével fejeződött be. Az 
építkezést a magyar állam 650 millió forinttal támogatta.

Hatmillió embert hallgatott le a SRI
Hatmillióra tehető a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) által 2005 és 2016 
között lehallgatott emberek száma – jelentette be Claudiu Manda, a SRI 
működését felügyelő parlamenti bizottság szociáldemokrata elnöke. 
Manda abból vonta le ezt a következtetést, hogy ebben az időszakban 
a SRI több mint 311 ezer megfigyeléshez szerzett felhatalmazást, már-
pedig egy-egy lehallgatási ügy a politikus szerint átlagosan húsz sze-
mély megfigyelését, illetve telefonjának lehallgatását jelenti. A bizott-
sági elnök megállapította, hogy a SRI visszaélt a nemzetbiztonsági, il-
letve az ügyészségi megfigyelések és lehallgatások törvény adta lehető-
ségével.  A román szociálliberális kormánytöbbség vezetői azt állítják, 
Romániát valójában a titkosszolgálatok és ügyészségek embereiből ál-
ló, mindenkit megfigyelő, „párhuzamos államként” emlegetett sötét hát-
térhatalom irányítja, amely a korrupcióellenes harc ürügyén koholt vá-
dak alapján indít eljárásokat az útjában álló közéleti szereplők ellen.

Johannisnak le kell váltania Kövesit
Klaus Johannis román államfőnek ki kell adnia a korrupcióellenes 
főügyész felmentéséről szóló elnöki rendeletet – szögezte le közle-
ményében a román alkotmánybíróság. Az  alkotmánybíróság konk-
rét útmutatással is szolgált arra, mi a megoldás az intézmények köz-
ti jogvitára: az elnöknek le kell váltania a főügyészt. Toader február-
ban kezdeményezte Kövesi leváltását, azt állítva, hogy a főügyész ön-
kényesen, hatáskörét túllépve, alkotmánysértő és törvénytelen mó-
don vezeti a DNA-t. Romániában az ügyészségi vezetőket az állam-
fő nevezi ki és váltja le az igazságügyi miniszter javaslata alapján. 
Johannis azt mondta: nem győzték meg a miniszter érvei, ezért nem 
hajlandó elmozdítani a főügyészt, de a kormány szerint erre nem 
lett volna joga, emiatt bepanaszolta az alkotmánybíróságnál. A talá-
ros testület leszögezi: az elnöknek az ügyészségi vezetők felmenté-
sénél nincs „önkényes” hatalma, nem mérlegelheti annak időszerű-
ségét, csak szabályosságát.

Ismét benyújtanák az autonómiatervezetet
Székelyföld területi autonómiája statútumtervezetének a negyedik 
parlamenti beterjesztésére készül a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
azt követően, hogy a román szenátus harmadjára is elutasította a tör-
vénytervezetet. Izsák Balázs, az SZNT elnöke marosvásárhelyi saj-
tóértekezletén úgy fogalmazott, nem tekinthető kudarcnak a terve-
zet parlamenti leszavazása, hiszen az elutasítás során a román poli-
tikai osztály kiadta az ellenérveit is. „Ezek az ellenérvek jelzik, hogy 
a székely közösség erkölcsi és szellemi fölényben van a román politi-
kai osztállyal szemben” – jelentette ki Izsák Balázs. Szerinte az állam 
egységére és területi oszthatatlanságára azért nem lehet hivatkozni 
az autonómia ellen, mert az Európa Tanács (ET) 2003/1334-es határo-
zata egyértelműen kimondja, hogy a területi autonómia nem ellentétes 
az állam egységével és oszthatatlanságával. 

Szijjártó: 30 millió migráns indulna el 
Nem irányítani kell a migrációt, hanem megállítani. Nem azért kell ten-
ni nagy erőfeszítéseket, hogy legálissá tegyék az illegális migrációt, ha-
nem azért, hogy békés körülmények között élhessenek az emberek a ha-
zájukban – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott kormányközi tárgya-
láson New Yorkban. Magyarország nagy jelentőséget tulajdonít a globális 
migrációs csomagról folytatott vitának, mert az ügyben születendő dön-
tés a gyermekeink és az unokáink jövőjét is hosszú távon meghatározza. 
Ezért fel kell vetni néhány alapvető kérdést, például, hogy rendet és biz-
tonságot akarunk-e – fejtette ki.
Leszögezte: ahelyett, hogy új módszertant keresnénk a migráció tekinte-
tében, azt kellene keresni, hogy az emberek saját hazájukban hogyan tud-
nak jó körülmények között élni.
Szijjártó Péter elmondta: a legóvatosabb számítások szerint jelenleg 30-
35 millió ember él Európa közelségében, aki nagyon gyors döntést hozhat 
azzal kapcsolatban, hogy útra keljen-e.

Megvétózott Izrael elleni ENSZ-határozat
Az Egyesült Államok megvétózta az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) a 
palesztinok elleni erőszakról szóló határozatot. A határozat elítélte vol-
na Izraelt a palesztin civilek ellen alkalmazott erőszakért. Az amerikai 
ENSZ-nagykövet azonban „durván egyoldalúnak” minősítette, és kifogá-
solta, hogy a szélsőséges gázai Hamász szervezetet a határozat nem íté-
li el a közelmúltban kirobbant erőszakért. A 15 tagú Biztonsági Tanács-
ban tízen megszavazták a határozatot, négyen tartózkodtak, az Egyesült 
Államok pedig nemmel voksolt. Egy határozattervezet elfogadásához ki-
lenc igenlő voksra van szükség, de az öt állandó tagnak, az Egyesült Álla-
moknak, az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak, Oroszországnak 
és Kínának vétójoga van.

Lesz USA–észak-koreai csúcstalálkozó
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Rózsakertjében bejelentet-
te, hogy a tervezett amerikai–észak-koreai csúcstalálkozót június 12-
én Szingapúrban mégis megtartják. Az elnök előtte az Ovális irodában 
csaknem egy órán keresztül folytatott megbeszélést Kim Jong Csollal, 
az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnökével, akit Kim 
Dzsong Un „jobbkezeként” tartanak számon, s amikor kikísérte a phen-
jani tisztségviselőt, újságírókkal közölte a megbeszélés egyes részlete-
it. Trump szerint Phenjan akarja az atomfegyver-mentesítést, de a júni-
usi csúcstalálkozó valószínűleg csak az első lesz az erről szóló találko-
zók sorában. Trump fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy Kínának na-
gyon jelentős szerepe volt a csúcstalálkozó létrehozásában. Az elnök el-
mondta, Kim Jong Csollal megvitatta a koreai háború végleges lezárását, 
amely várhatóan egyik témája lesz a szingapúri csúcstalálkozónak. Sze-
rinte Kim Dzsong Un irányításával fontos átalakulásokra kerülhet sor 
Észak-Koreában.

Válaszlépéseket tervez az EU
Rövidesen bejelenti az Európai Bi-
zottság a megfelelő válaszintéz-
kedéseit az importált acélra és 
alumíniumra „tisztán protekcio-
nista” céllal kivetett amerikai védő-
vámokra – közölte Jean-Claude 
Juncker, az Európai Bizottság el-
nöke (képünkön). A politikus rá-
mutatott: az Európai Uniót is súlyo-
san érinti az acéliparban jelentkező 
túlkapacitás problémája, amelynek 
kezelése érdekében az EU közösen 
szándékozott fellépni. Donald Trump még márciusban írta alá azt az el-
nöki nyilatkozatot, amelynek alapján az acél és az alumínium importjára 
25, illetve 10 százalékos vámot vezetnek be nemzetbiztonsági megfonto-
lásokból. Az intézkedés hatálya alól többek között az Európai Unió is jú-
nius 1-jéig ideiglenes mentességet kapott. 

Irán felgyorsítja az urándúsítást
Irán értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy 
megkezdi az urándúsító kapacitásának növelését célzó folyamatot. 
Berúz Kamalvandi, az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője közöl-
te: Iránnak megvan a képessége arra, hogy felgyorsítsa az urándúsí-
táshoz használatos nagyteljesítményű centrifugák építését. A mosta-
ni lépés előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök május 8-án be-
jelentette: országa kilép az iráni nukleáris programról 2015-ben aláírt 
többhatalmi megállapodásból, és újra életbe lépteti az atomalku ratifi-
kálásakor felfüggesztett szankciókat az iszlám köztársasággal szem-
ben. Az egyezmény többi aláírója, azaz Nagy-Britannia, Franciaország, 
Németország, Kína, Oroszország, valamint az Európai Unió azonban ar-
ra az álláspontra helyezkedett, hogy kitartanak az egyezmény mellett, 
amíg Irán is így tesz.
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