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Nem múlt el az árvízveszély
Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az Olt Kovászna és 
Brassó megyei, a Prut Botoşani megyei, a Szeret Bákó, Vrancea és Galac 
megyei szakaszára rendelt el a hét elejére újabb készültséget. Viorica 
Dăncilă miniszterelnök több áradás sújtotta térségbe – Buzău, Bákó, 
Kovászna és Brassó megyébe – látogatott el, és azt ígérte, a csütörtöki kor-
mányülésen jóváhagyhatják a kárvallottaknak szánt segélyeket. Az első 
becslések szerint Háromszéken 19 közigazgatási egység területén 284 la-
kóházat, 107 melléképületet, 11 hidat és 34 pallót rongált meg a víz, a kom-
mandói fahíd összeomlott.

Román-magyar külügyi csörte
A román külügyminisztérium „nyugtalanítónak” tartja a regionális ener-
getikai együttműködés ügyében a magyar külügyminiszter által megfo-
galmazott nyilatkozatokat, és tájékoztatást kért ezek hátteréről a buka-
resti magyar nagykövetségtől. A román külügyminisztérium közleménye 
szerint a magyar fél pontosan ismeri azokat a nagyszabású romániai be-
ruházásokat, amelyek a regionális gázszállítási hálózat fejlesztését szol-
gálják, és amellyel Románia a fekete-tengeri energiaforrások hasznosítá-
sát, és a regionális gázellátás forrásainak változatosabbá tételét igyek-
szik biztosítani. A román külügy Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter kijelentésére reagált, aki az amerikai energiaügyi miniszterrel 
tervezett találkozójával kapcsolatban az MTI-nek azt mondta: Közép-Eu-
rópában az energiaellátás kérdése biztonsági kérdés, és úgy látja, szük-
séges fokozni a nemzetközi nyomást azokon az országokon a térségben, 
amelyek a kétoldalú és európai kötelezettségeiket megszegve nem bizto-
sítják a gázvezeték-interkonnektorok kétirányú alkalmazását. Ilyen Ro-
mánia és Horvátország – tette hozzá.

Alapfokon felmentették Mezei Jánost
Alapfokon az összes vád alól fel-
mentette az egykori gyergyó-
szentmiklósi polgármestert a 
Hargita Megyei Törvényszék. A 
nem jogerős döntés ugyanakkor 
feloldja a Mezei János (képün-
kön) ellen elrendelt vagyonzárat 
is. A korábbi polgármestert hiva-
tali visszaélés, zsarolás és sik-
kasztásra való felbujtással vá-
dolta a korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA). 2015 januárjában 
kommandósok törték rá az ajtót 
és családjára, a fegyveres bizto-
sítással zajló házkutatás egyha-
vi előzetes letartóztatással, majd 
kéthavi házi őrizettel folytatódott, közben a polgármesteri tisztség gya-
korlásától is eltiltották. „Az igazságnak győznie és érvényesülnie kell, ez 
a legfontosabb szerintem. Három és fél év vajúdás után ez megtörtént. A 
bíró, aki ezt az ügyet kezelte, a dokumentumok, bizonyítékok alapján a 
valóságra támaszkodva döntött, és nem a légből kapott mesékre, amelye-
ket a vádló felállított ellenem” – fogalmazott Mezei János.  

Börtönnel büntetik az antiszemitizmust
Börtönnel büntetik az antiszemita megnyilvánulásokat ezentúl Romá-
niában annak a bukaresti képviselőházban egyetlen tartózkodás mel-
lett elfogadott törvénynek az alapján, amelyet hétfőn hirdetett ki Klaus 
Johannis államfő. A törvénytervezetet közösen terjesztette elő a román 
parlament valamennyi frakciójának egy-egy törvényhozója. A törvény 
kezdeményezői szerint antiszemitizmusnak minősül minden olyan fi-
zikai vagy szóbeli megnyilvánulás, amely a zsidók vagy a zsidó közös-
ségi és egyházi intézmények ellen irányul. Három hónaptól három évig 
terjedő szabadságvesztéssel sújtják az antiszemita megnyilvánuláso-
kat és az antiszemita jelképek nyilvános terjesztését, illetve háromtól 
tíz évig terjedő börtönnel az antiszemita jellegű szervezetek létrehozá-
sát vagy azok pénzelését.

Borboly: az autonómia előszobája 
Az új román közigazgatási törvénykönyv – amennyiben a szenátus után a 
képviselőház is elfogadja – lépés lehet a területi autonómia megteremtése 
felé is – nyilatkozta a Hargita Megyei Tanács elnöke, Borboly Csaba. 
Amennyiben az alsóház nem változtat a kisebbségeket érintő cikkeken, 
a településnevek mellett a közterületek elnevezéseit is fel kell majd 
tüntetni a kisebbségi nyelveken azokon a településeken, ahol valamely 
kisebbség teszi ki a lakosság legalább 20 százalékát. Az RMDSZ 
javaslatára az anyanyelv-használati jogot kiterjesztik a prefektúrával 
való kommunikációra, és egységes anyanyelvű formanyomtatványok 
fogják segíteni a helyi és megyei önkormányzatokban az anyanyelvű 
ügyintézést. 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.

 Ausztria: a migráció visszaszorítása a cél 
Soros uniós elnökségének ideje 
alatt Ausztria egy biztonságos Eu-
rópa megteremtésén fog dolgozni 
az illegális migráció prioritást je-
lentő visszaszorítása által – jelen-
tette ki Sebastian Kurz néppár-
ti osztrák kancellár (képünkön) 
Strasbourgban. Az Európai Parla-
mentnek a féléves osztrák elnökség 
prioritásairól folytatott plenáris vi-
táján Sebastian Kurz hangsúlyoz-
ta, Bécs védelmező Európát akar, 
ugyanis az európai emberek biztonságának garantálása elsődleges fon-
tosságú.  A soros EU-elnöki tisztséget július 1-jétől betöltő Ausztria veze-
tője kijelentette, Európának a szomszédos régiókban is aktívnak kell ma-
radnia, ugyanis az unió biztonsága a térség stabilitásában rejlik. Kiemel-
te a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozási kilátásainak fontossá-
gát. El kell kerülni, hogy más országok, köztük Oroszország megerősít-
se befolyását a régióban – hangsúlyozta. Az osztrák kancellár elmondása 
szerint Európa jövőjéről napról napra gondoskodni kell, hogy ellen tudjon 
állni az egyre sűrűbben jelentkező kihívásoknak. A sokasodó próbatéte-
lek között említette a kereskedelmi feszültségeket az Egyesült Államok-
kal, a kínai gazdaság erősödése okozta kihívásokat, az Oroszország je-
lentette biztonsági nyomást és a Brexitben rejlő uniós gyengülést. Mind-
ezen kérdések megoldásának elengedhetetlen feltétele, hogy az unióban 
maradó 27-ek még egységesebbek maradjanak, mint valaha – tette hozzá.

Német megállapodás menekültügyben
Megállapodott a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor 
Keresztényszociális Unió (CSU) menekültügyi vitájuk lezárásáról – je-
lentette be hétfő este Berlinben Horst Seehofer német belügyminiszter, 
a CSU elnöke. A CDU székházában tartott tanácskozás után tett nyilat-
kozatában kiemelte, hogy elégedett a nagyon intenzív tárgyalással elért 
megállapodással, amely lehetővé teszi, hogy tovább folytassa tárcaveze-
tői munkáját. Angela Merkel kancellár, a CDU elnöke kiemelte: küzdel-
mes, nehéz napok után jó kompromisszummal zárják le a menekültügyi 
szabályozás körüli vitát. A kancellár elmondta, hogy úgynevezett tran-
zitközpontokat építenek ki az Európai Unió (EU) valamely tagországában 
már nyilvántartásba vett menedékkérők elhelyezésére, és ezekből a köz-
pontokból szállítják majd vissza őket a regisztráció szerinti tagállamba, 
ahol az EU-s szabályok alapján le kell folytatni menekültügyi eljárásukat. 

USA: robbantani akart, de lebukott
Terrorizmus támogatásának vádjával állítják bíróság elé az al-Kaida 
nemzetközi terrorhálózat egyik amerikai hívét, aki merényletet tervezett 
az ohiói Cleveland városában a július 4-i nemzeti ünnep rendezvényén. A 
48 éves Demetrius Pitts a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tájékoztatá-
sa szerint a clevelandi ünnepi felvonuláson, majd az esti tűzijáték idején 
is pokolgépes robbantásokat tervezett. Már hetekkel korábban feltérké-
pezte azokat a helyszíneket, ahol robbanószerkezeteket akart elhelyez-
ni.  Pittsre 2017 óta figyeltek a szövetségi nyomozók, miután az egyik kö-
zösségi portálon az Egyesült Államok elleni erőszakos akciókkal fenye-
getődzött. Anthony, aki fedett ügynök, kapcsolatba lépett vele, és több-
ször megvitatták, hogyan lehetne támadásokat végrehajtani az Egyesült 
Államokban.

 Javuló orosz-amerikai viszony
Washingtonban a csúcsszintű orosz-amerikai kapcsolatok normalizálá-
sát kívánó politikai akarat érvényesült – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a 
Kreml szóvivője. Elismerte, hogy Moszkva és Washington több kérdésben 
homlokegyenest ellenkező álláspontot képvisel, de úgy vélte, most meg-
erősödött annak az elfogadottsága, hogy a meglévő vitás kérdések nem 
állhatnak a párbeszéd útjába. Donald Trump amerikai elnöknek azt a 
szándékát kommentálva, hogy az Ukrajnától Oroszország által elcsatolt 
Krím félsziget hovatartozását szóba hozza a július 16-i helsinki kétolda-
lú csúcstalálkozón, leszögezte, hogy az ügy nem vita tárgya. Emlékezte-
tett rá, hogy Vlagyimir Putyin többször is leszögezte: a Krím kérdése so-
hasem szerepelhet napirenden, mert a félsziget Oroszország elidegenít-
hetetlen része. Az orosz elnök szóvivője méltatta, hogy intenzívebbé vál-
tak Moszkva és Washington kapcsolatai, de óvott attól, hogy a történteket 
bárki is elhamarkodottan „felmelegedésként” értelmezze.

Trump: az EU ugyanolyan rossz, mint Kína
„Az Európai Unió valószínűleg ugyanolyan rossz, mint Kína, csak kisebb 
nála” – fogalmazott Donald Trump amerikai elnök a Fox televíziónak 
adott és vasárnap sugárzott interjújában a Kínával és az Európai Unió-
val fennálló kereskedelmi vitákra utalva. „Kereskedelmi deficitünk van 
az Európai Unióval... és tetejébe egy rakás pénzt fizetünk be a NATO-ba, 
hogy megvédjük őket” – fogalmazott a republikánusokhoz közelálló Fox 
televízióban az amerikai elnök.
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