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> Kína kéri az embargó feloldását. Kína 
felszólította az Európai Uniót arra, hogy 
mielőbb szüntesse meg a vele szemben ér-
vényesített fegyverembargót és ismerje el 
Kína piacgazdasági státuszát a kétoldalú 
kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében. A 
Kína–EU diplomácia aktuális fejleményeit 
érintő pekingi  közlésre az Európai Tanács 
elnökének, Herman Van Rompuynak közel-
gő ötnapos kínai látogatása, valamint a Kína 
és az EU közötti, Magyarországon holnap 

megrendezendő magas szintű párbeszéd 
előtt került sor.

> Rövid időre hazatérhettek. Két hó-
nappal a japán nukleáris baleset után ha-
zatérhettek a megrongálódott fukusimai 
erőmű környékén lakók, hogy összeszedjék 
a legszükségesebb holmijaikat. Az atom-
erőmű köré vont húsz kilométeres sugarú 
veszélyzónán belül fekvő Kavaucsi falu 92 
lakója térhetett haza tegnap, sugárfertőzés 
ellen védő öltözékben. Két órájuk volt arra, 
hogy egy 70 centiméterszer 70 centiméte-

res műanyag dobozba pakolják a legszük-
ségesebb holmikat, pénztárcát, betétköny-
veket és ékszereket. A rövid tartózkodás 
után a lakók ellenőrzésen estek át. A japán 
hatóságok teljesen lezárták a Fukusima–1 
atomerőmű köré vont 20 kilométeres suga-
rú körzetet.

    
> Meghosszabbították Mubarak elő-

zetesét. Az egyiptomi főügyész elrendelte 
tegnap Hoszni Mubarak volt elnök előzetes 
letartóztatásának 15 napos meghosszabbítá-
sát – közölte az ügyészség. A kiadott közle-

mény szerint az Abdel-Megid Mahmúd által 
elrendelt hosszabbítás a jelenlegi előzetes 
letartóztatási időszak május 12-i lejártával 
veszi kezdetét. Mint az ügyészség szóvivője 
hozzátette, tegnap kihallgatók csapata ment 
a sarm-es-sejki kórházba, ahol Mubarak fek-
szik, hogy folytassák a hivatalából február 
11-én elmozdított exállamfő kihallgatását 
tüntetők halála és közpénzek hűtlen kezelése 
ügyében. Egy forrás a főügyész hivatalából 
azt mondta, Mahmúd a napokban jelenti 
be, hogy bíróság elé állítják-e a volt elnököt. 
Mubarak tagadja a vádakat.
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Ország – világ
politika

Bizonytalan időre el kell halasz-
tani a kormány által korábban 
megígért adócsökkentést, a táv-
hőenergia pedig akár 60 százalék-
kal is drágulhat – egyebek között 
ezek lehetnek Románia számára 
a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) 
kötött újabb hitelmegállapodás 
következményei.

Május 9-én fejezte be kéthe-
tes bukaresti látogatását 
az IMF, az Európai Bi-

zottság és a Világbank szakemberei 
alkotta küldöttség, amelyen főként 
arról esett szó, hogy Románia mi-
lyen újabb reformintézkedéseket fo-
ganatosít a most tető alá hozott, 3,6 
milliárd euró értékű elővigyázatos-
sági hitelmegállapodás keretében. 
Jeffrey Franks, az IMF romániai kül-
döttség vezetője szerint a román ha-
tóságokkal folytatott tárgyalásokon 
megállapodás született, hogy a mun-
káltatók terheit könnyítő két-három 

százalékos társadalombiztosítási já-
rulékcsökkentést néhány hónappal 
elhalasztják. Előbb ugyanis ki kell 
derülnie, hogyan alakulnak a román 
központi költségvetés idei és jövő 
évi bevételei, csak ezt követően le-
het dönteni az esetleges enyhítésről. 
A kormánykoalíciót alkotó pártok 
vezetői már az év elején elmondták: 
44 százalékról 41 százalékra csök-

kentik a munkáltatókat terhelő tár-
sadalombiztosítási járulékokat azzal 
a céllal, hogy vonzóbbá tegyék a ro-
mán gazdaságot a külföldi beruhá-
zók számára. Franks kételyeit fejezte 
ki azzal kapcsolatosan, hogy ezzel a 
döntéssel átütő sikert lehetne elérni, 
szerinte ez az egy tényező önmagá-
ban túlságosan jelentéktelen a kül-
földi beruházások növelése és a vál-

lalkozások fejlesztése szempontjából. 
A kormánykoalíció adócsökkentési 
szándékával Traian Băsescu államfő 
sem ért egyet, aki egy televíziós inter-
júban leszögezte: a járulékok csök-
kentése most hiba lenne. Szerinte a 
kormánykoalíciót alkotó pártoknak 
meg kell érteniük, hogy ez a politi-
kai célokat szolgáló döntés veszé-
lyezteti a költségvetés egyensúlyát. 
A Mediafax hírügynökség szerint a 
román kormány vállalta az IMF-fel 
szemben, hogy az év végéig meg-
szünteti a távhő esetében nyújtott 
lakossági támogatást. A hírügynök-
ségnek nyilatkozó források szerint 
ez azt jelenti, hogy a távhő és a me-
leg víz akár 60 százalékkal is drágul-
hat az intézkedés nyomán. Az IMF 
szerint a kormány olyan differenci-
ált támogatási rendszert vezet be, 
amelynek központi elve az lesz, hogy 
a szegények több támogatást, míg a 
magasabb jövedelműek kevesebb ál-
lami hozzájárulást kapnak.

1971-ben a Román Nemzeti Mú-
zeumba szállított levéltári doku-
mentumokat szolgáltattak vissza 
az Erdélyi Református Egyházke-
rületnek – jelentette be tegnap 
Kolozsváron egy sajtótájékoztató 
keretében dr. Sipos Gábor egye-
temi docens, a levéltár vezetője 
és Ősz Sándor Előd levéltáros.

Elhangzott, 1970–1971-ben 
a Román Nemzeti Múze-
um alapításakor nemcsak 

a megyei múzeumok értékesebb 
tárgyait szállították Bukarest-
be, hanem egyházi intézménye-
ket is arra kényszerítettek, hogy 
„helyezzék letétbe” kulturális 
örökségnek számító értékeiket a 
múzeumba. Így került az Erdélyi 
Református Egyházkerület Köz-
ponti Gyűjtőlevéltárában őrzött 
hat igen értékes irat 1971 márci-
usában Bukarestbe.

Kelemen Hunor segített 
„Az iratok visszaszolgáltatását 

1978 óta folyamatosan kéri az Egy-
házkerület. A múlt rendszerben vá-

laszra sem méltatták a kéréseket, az 
1990-es években is elutasították őket. 
A 2000/182-es törvény 99. cikkelye 
hozott áttörést a kérdésben. Ezt köve-
tően csupán a bürokrácia rögös útjait 
kellett végigjárni. Az iratok, amelyek 
negyven évig a Román Nemzeti Mú-
zeum raktárában aludták Csipke-
rózsika-álmukat, 2011. május 6-án 
ténylegesen visszakerültek Egyházunk 

levéltárába, és újra bekerülhettek 
abba a gyűjteménybe, ahonnan 1971-
ben – minden szakmai szempontot 
mellőzve – kiszakították őket” – áll 
a Sipos és Ősz által aláírt közle-
ményben. „Köszönettel tartozunk 
Kelemen Hunor kulturális minisz-
ternek és Hegedűs Csilla miniszteri 
tanácsosnak a közvetítésért, illetve 
Ernest Oberländer-Târnoveanunak, 

a Román Nemzeti Történeti Múze-
um főigazgatójának a gyors és korrekt 
ügyintézésért” – írják.

Az aláírók szerint az iratok 
visszaszolgáltatása a kommuniz-
mus újabb hibájának a kiküsz-
öbölését jelenti, hiszen az iratokat 
egyetlen napra sem állították ki, 
elszállításuk csupán a diktatúra 
erődemonstráció ja volt.

RoMáNIa VállaláSaI az IMF-FEl SzEMBEN

Politikai és társadalmi feszültségeket is előidézhetnek 

40 éve elkobozott iratok kerültek vissza 

Ötezer katonával 
indulhat 

az amerikai 
csapatkivonás 

az afganisztáni amerikai katonai 
vezetők azt javasolják, hogy az 
afganisztáni csapatkivonás első – 
júliusra tervezett – ütemében 5000 
katonával csökkentsék az ameri-
kai erők létszámát, amit év végéig 
újabb 5000 fős kivonás követhet 
majd. 

A tervet, amelyet még Oszama 
bin Laden megölése előtt 
készítettek elő, és amely az 

Afganisztánban harcoló százezer fős 
amerikai kontingens csekély mértékű 
csökkentésével számol, a parancsnok, 
David Petraeus tábornok (a CIA kije-
lölt igazgatója) még nem terjesztette a 
Fehér Ház elé. Az első ütemben távo-
zó amerikai egységek között harcoló 
alakulatok is lennének. Oszama bin 
Laden likvidálása is hatással lehet a 
tervekre. Bin Laden halálának hatása 
amerikai szakértők szerint fél év múl-
va lesz érezhető Afganisztánban. A 
derűlátóbb elemzők szerint a tálibok 
eltávolodhatnak a velük szövetséges al-
Kaidától és a mostaninál jobban hajla-
nak majd a tárgyalásos rendezésre. Az 
amerikai katonai parancsnokok ellen-
zik a jelentősebb létszámcsökkentést, 
amely szerintük veszélybe sodorná a 
dél-afganisztáni területeken az elmúlt 
hónapokban elért sikereket. 

Újabb román 
katona halt meg 
Afganisztánban

Házilag gyártott pokolgép 
robbanásában meghalt Af-
ganisztánban egy 28 éves ro-

mán katona, aki járőrben volt az ország 
déli részén fekvő Zabul tartományban 
– közölte tegnap a román védelmi mi-
nisztérium. Románia 2003 óta vesz 
részt az afganisztáni katonai művele-
tekben, 1770 katonát állomásoztat a 
közép-ázsiai országban, többségük a 
NATO vezetése alatt álló nemzetkö-
zi biztonsági erő (ISAF) kötelékében. 
Eddig összesen 19 román katona vesz-
tette életét az afganisztáni misszióban 
vállalt feladatok teljesítése közben.

a bemutatott iratok

1. 1518. június 21. Hieronymus de Ghinuctys kardinális, pápai kamarás Ladislaus testvér a magyar domonkos 
provincia perjele és Lucas Italicus testvér a kolozsvári domonkos rendház perjele kérésére átírja X. Leó pápa 
brévéjét, amelyben a Domonkos-rendnek ugyanazokat a jogokat adományozza, amelyeket a többi kolduló-
rend is élvez. 
2. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1587. december 28-án kiállított oklevele, amelyben 150 forintot ado-
mányoz a marosvásárhelyi református iskolának.
3. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1615. október 31-én kiállított oklevele, amelyben megerősíti Báthori Zsig-
mond 1587-es adományát a marosvásárhelyi református iskolának.
4. Apáczai Csere János 1659-ben II. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez írott levele, amelyben anyagi segít-
séget kér a Kolozsvári Református Kollégium tanári karának bővítésére.
5. Halicsi Mihály, karánsebesi származású román református értelmiségi könyveinek (414 db) és egyéb javai-
nak jegyzéke, amelyeket 1674-ben végrendeletileg a Szászvárosi Református Kollégiumra hagyott.
6. I. Apafi Miháy erdélyi fejedelem 1675-ben átírja és megerősíti azt az adásvételi szerződést, amelyet Sorbán Komfucz 
kopacseli nemes és Székely László fejedelmi postamester kötött egy szevesztrényi (Fogarasföld) malomhelyről.

Jeffrey Franks szigorú elvárásai. A távhőenergia akár hatvan százalékkal is drágulhat 


