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NEM TARTJA USZÍTÓ JELLEGŰNEK AZ ÁLLAMFŐ KIROHANÁSÁT A VÁDHATÓSÁG

Ügyészség: Klaus Iohannis
gyűlöletbeszédet tartott

Nem indít bűnvádi eljárást a bukaresti legfőbb ügyészség Klaus Iohannis ellen 
az „Erdély kiárusításáról” tett kijelentése miatt, a nyomozó hatóság elismeri 
ugyanakkor, hogy az államfő nyilatkozata kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát. 
Iohannis ellen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) és a Székely Figyelő Alapítvány tett bűnvádi feljelentést uszítá-
sért, miután az államelnök április végén kijelentette: az ellenzéki román Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) „azért harcol, hogy Erdélyt odaadja a magyaroknak”. 
Kincses Előd ügyvéd úgy értékelte: az ügyészség megállapításaival súlyos csa-
pást mért a román államfőre, ezért megérte megtenni a feljelentést. 4.»

Szaván fogták. A román főügyészség is megállapította, hogy nem véletlenül bírságolta meg a diszkriminációellenes tanács Klaus Iohannist 

Viharkárok
Erdély-szerte
Erdély-szerte számos településen 
okoztak gondot a heves esőzések: 
folyóvizek áradtak meg, háztar-
tásokba tört be a víz, mezőgazda-
sági területeket öntött el az ár. Az 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
fi gyelmeztetése szerint a további-
akban is záporokra, felhőszaka-
dásra, viharokra és jégesőre lehet 
számítani.  2.»

Lazítás politikai
feszültséggel
Hatályba lépett tegnaptól a koro-
navírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások lazításának újabb, 
immár harmadik hulláma. Eközben 
az ellenzéki szociáldemokraták to-
vábbra is ellenzik a veszélyhelyzet 
újabb, 30 nappal történő meghosz-
szabbítását. Nelu Tătaru egészség-
ügy-miniszter szerint a hosszab-
bításra azért van szükség, hogy a 
hatóságok közbeléphessenek, ha 
gócpontok alakulnak ki.  5.»

Jobban keresnek
a közalkalmazottak
A fi zetésemeléseket követően 
tavaly a közszférában a bruttó 
átlagbér elérte a havi 6472 lejt, 
ami 36,6 százalékkal meghaladja 
a magánszektor átlagfi zetését 
– közölte a Pénzügyi Tanács. Jelen-
tésükből arra is fény derül, hogy 
uniós viszonylatban Romániában 
a 2019-es már a második olyan év 
volt, amikor a bevételekhez képest 
a legmagasabb volt a fi zetésekre 
fordított összegek aránya. 6.»

Színes képzés
a kolozsvári színin
Részben online, részben szemé-
lyes részvételű felvételit hirdet a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Színház és Film 
Kara, amely minden régióból 
várja a jelentkezőket. Váta Lóránd 
színművész, a színművészet 
szak most induló évfolyamának 
osztályvezető tanára elmondta, 
képzésük színes, hitvallása pedig: 
mérhetetlenül fontos a tanár-diák 
viszony alakulása.  9.»

 » Június 
9-ei keltezésű 
határozatában 
az ügyészség 
elrendelte az ügy 
lezárását, mivel 
az államelnök 
beszéde nem 
ütközik a román 
büntető törvény-
könyv előírásába.
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Lázméréssel rajtolt a nyolcadikosok
képességfelmérő vizsgája  3.»

Újjáéledni látszik
a romániai idegenforgalom  7.»

Nincs utazási könnyítés
Magyarország felé  8.»
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