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Újra megígérték a katolikus gimnáziumot
Valentin Popa oktatásügyi miniszter szerint sürgősségi kormányrende-
lettel lehet újraalakítani a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziu-
mot, amelynek alapító okiratát ez év februárjában jogerősen megsemmi-
sítette a bíróság. A miniszter azon a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón 
beszélt erről, amelyet Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság oktatá-
sért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosával és Kelemen Hun-
orral, az RMDSZ elnökével közösen tartott Marosvásárhelyen. A minisz-
ter úgy vélte: nincsen meg „a törvényi ernyő” ahhoz, hogy minisztériumi 
rendelettel hozzák létre az iskolát, ahogy azt korábban az RMDSZ szor-
galmazta. Megjegyezte: tárgyalások folynak arról, hogy sürgősségi kor-
mányrendelettel rendezzék az ügyet, és várják az igazságügy-miniszté-
rium álláspontját ezzel kapcsolatban. Kelemen Hunor elmondta: csütör-
tök reggel Navracsics Tiborral és Valentin Popával tárgyaltak a magyar 
nyelvű oktatás marosvásárhelyi gondjairól, és azt tapasztalta, hogy a kor-
mányzat eltökélt szándéka, hogy a 2018–2019-es tanévre megoldja a kato-
likus iskola ügyét. „Találtunk olyan törvényes megoldást, amelyet ha vé-
gigviszünk, az iskolának a következő tanévben működnie kell” – jelentet-
te ki a politikus. Navracsics Tibor arról beszélt, hogy „a kisebbségi okta-
tás nehézségeinek a megoldása nemcsak a kisebbségi közösségek, ha-
nem a többségi társadalom problémája is”.

Bővülhet a magyar nyelv használata
A román szenátusban a szociálliberális kormánytöbbség és az RMDSZ 
voksaival elfogadta hétfőn a közigazgatási törvénykönyvet, amely egye-
bek mellett a kisebbségi anyanyelvhasználatot is szabályozza. Hatályba 
lépéséhez a tervezetet a képviselőháznak is el kell még fogadnia. Ameny-
nyiben az alsóház nem változtat a kisebbségeket érintő cikkeken, a te-
lepülésnevek mellett a közterületek elnevezéseit is fel kell majd tüntet-
ni a kisebbségi nyelveken azokon a településeken, ahol valamely kisebb-
ség teszi ki a lakosság legalább 20 százalékát. Az RMDSZ javaslatára az 
anyanyelvhasználati jogot kiterjesztik a prefektúrával való kommuniká-
cióra, és egységes anyanyelvű formanyomtatványok fogják segíteni a he-
lyi és megyei önkormányzatokban az anyanyelvű ügyintézést. A rosszin-
dulatú értelmezések megakadályozása érdekében azt is belefoglalták a 
tervezetbe, hogy a helyi vagy megyei tanács akkor is dönthet a többnyelvű 
helységnévtáblák, utcanévtáblák kihelyezéséről, ha a kisebbség aránya 
nem éri el a húsz százalékot. Az ellenzék bírálta a tervezetet, amely sze-
rinte erősíti a közigazgatás „átpolitizálását”, a politikai klientúraépítést, 
és kiszolgáltatja a hivatalokat a kormánypártoknak.

Tüntetés a „párhuzamos állam” ellen 

Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimi-
tás nélküli „párhuzamos állam” ellen szervezett nagyszabású tüntetést 
szombat este Bukarestben a Szociáldemokrata Párt (PSD), amelyhez a 
kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE is csatlakozott. A demonstrá-
cióra buszok százai és több különvonat hozta a fővárosba a kormány-
pártok támogatóit. Számukat a kormánypárti médiumok több százezer-
re becsülték.  A tömeg Klaus Iohannis államfőt és a „párhuzamos állam” 
egyik megtestesítőjének tekintett Laura Codruta Kövesi korrupcióelle-
nes főügyészt kifigurázó képeket, őket rabruhában ábrázoló bábukat 
emeltek a magasba. Több felirattal amiatt tiltakoztak, hogy Romániában 
állítólag hatmillió embert hallgattak le a titkosszolgálatok.

Sokasodó medvetámadások
Medve harapott meg egy pásztort a Hargita megyei Kissolymos hatá-
rában. A rendőrség tájékoztatása szerint a 34 éves férfi a juhait legel-
tette a falu közelében, amikor hétfő este medve támadt rá. A férfi meg-
próbált elszaladni, de a medve elkapta, és megharapta a jobb bokáját. A 
férfit a székelyudvarhelyi kórház sürgősségi osztályára szállították. A 
kissolymosi volt az idei negyedik eset, amikor emberre támadt medve 
Hargita megyében. Tavaly 18 személy sérült meg medvetámadás követ-
keztében a megyében. A medvékkel való együttélés elsősorban székely-
földi problémának számít Romániában. A 2017-es állománybecslés ada-
tai szerint az országban mintegy 6800 medve él, a medveállomány túl-
nyomó része, mintegy 5300 példány a székelyföldi Hargita, Kovászna és 
Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében található.

Trump-Kim történelmi csúcstalálkozó

A Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető 
között Szingapúrban, kedden lezajlott történelmi csúcstalálkozón a két 
vezető teljes leszerelésről és biztonsági garanciákról szóló dokumentu-
mot írt alá. A tárgyalássorozat eredménye lehet a diplomáciai kapcsolat 
megvalósulása, amely Észak-Korea létrejötte óta nincs a két ország kö-
zött. Trump a csúcstalálkozó után bejelentette: „nagyon gyorsan megkez-
dődik” az atommentesítési folyamat Észak-Koreában. Az amerikai elnök 
azt is közölte, biztos, hogy meghívja Kim Dzsongunt a washingtoni Fehér 
Házba. Az észak-koreai vezető a maga részéről a találkozójukon elért ha-
ladásról szóló dokumentum keddi aláírásakor azt mondta, „a világ jelen-
tős változást fog tapasztalni”, ő és Trump úgy döntött, hogy „maguk mö-
gött hagyják a múltat”. Trump „nagyon tehetséges embernek” nevezte Ki-
met, „aki nagyon szereti a hazáját”. Kijelentette, hogy „nagyon különleges 
kötelék” jött létre közte és Kim között, és az Egyesült Államok kapcsolata 
Észak-Koreával az eddigiekhez képes nagyon más lesz.
„Ez nagyon erős benyomást tesz az emberekre, nagyon boldogok lesz-
nek, és mi orvosolni fogjuk a világ egy nagyon veszélyes problémáját” – 
tette hozzá Trump. Helyszíni jelentések szerint Kim Dzsongun és kísére-
te hamar elhagyta a tárgyalás helyszínét, és visszarepült Phenjanba, de 
Trump még tartott egy sajtótájékoztatót Szingapúrban. Hírügynökségek 
már eleve áttörésnek tartják, hogy létrejött az első, és ezért történelminek 
mondható amerikai–észak-koreai csúcstalálkozó, amely egy diplomáci-
ai folyamatnak csak a kezdetét jelenti. A Reuters szerint ez tartós válto-
zást hozhat az északkelet-ázsiai térség biztonsági helyzetében, ugyan-
úgy, ahogy Richard Nixon néhai amerikai elnök 1972-es pekingi látogatá-
sa is átalakuláshoz vezetett Kínában.

Magyarország Németországot is védi
A magyar–szerb uniós külső határ védelmével Magyarország Németor-
szágot is védi – mondta Angela Merkel német kancellár vasárnap egy te-
levíziós interjúban. Magyarország „bizonyos értelemben nekünk végzi el 
a munkát” uniós külső határa védelmével – mondta a kancellár az ARD 
német országos köztelevízióban késő este sugárzott interjúban. Hangsú-
lyozta: veszélyezteti az Európai Uniót, hogy a tagállamoknak még nem 
sikerült közös álláspontra jutniuk a migráció kezeléséről, ezért minden 
erejével dolgozik egy új uniós menekültügyi rendszer felépítésén. Létre 
kell hozni egy közös menekültügyi hivatalt, és egységes szabványokat 
kell bevezetni a menekültügyi eljárásokban, a közösségen belüli mozgás 
szabadságának megőrzéséhez pedig fel kell állítani egy „igazi, európai 
határvédelmi rendőrséget”, amely akkor is tevékenykedhet, ha fellépése 
nem tetszik az érintett, uniós külső határral rendelkező tagországoknak 
– mondta Angela Merkel.

Védővámok terhelik a G7 kapcsolatát
A brit miniszterelnök szerint „nézeteltérésekkel terhelt nehéz találko-
zó volt” a hét vezető ipari hatalom (G7) hétvégi kanadai csúcsértekez-
lete. Theresa May kijelentette: javítani kell a szabályokra épülő nem-
zetközi kereskedelmi rendszer működését annak érdekében, hogy a 
szabadkereskedelem előnyeiből mindenki részesüljön, ezt azonban nem 
lehet úgy elérni, hogy valamely ország saját partnereinek kárára egyol-
dalú lépéseket tesz.  A brit kormányfő szerint a vámok okozta kereske-
delmi veszteségek kikezdik a versenyt és csökkentik a termelékenységet. 
Megerősítette, hogy az Európai Unió ellenlépésekkel reagál az  amerikai 
vámintézkedésekre. Az Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Kana-
da, Nagy-Britannia, Németország és Olaszország alkotta Hetek vezetői-
nek tanácskozásán született ugyan zárónyilatkozat, ám Donald Trump 
amerikai elnök visszavonta hozzájárulását a kommünikéhez, elsősor-
ban azzal az indokkal, hogy a házigazda kanadai miniszterelnök, Justin 
Trudeau „valótlanságokat állított” a találkozó utáni sajtóértekezletén.

Hét mecsetet zárnak be Ausztriában
 Sebastian Kurz osztrák kancellár Bécsben jelentette be, hogy a politikai 
iszlám elleni fellépés jegyében Ausztriából kiutasítanak több, külföld-
ről támogatott imámot, és bezárnak hét mecsetet. Mindez az után tör-
tént, hogy a bécsi török közösséghez kötődő egyik jelentős mecsetben a 
gallipoli csata jeleneteinek megelevenítéséhez gyerekeket katonaruhába 
öltöztettek. „Párhuzamos társadalmaknak, a politikai iszlámnak és az 
iszlamista radikalizálódásnak nincs helye ebben az országban” – jelen-
tette ki az osztrák kancellár.
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