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> Romániai vendégmunkásokat szabadí-
tottak ki. Eperszedésre szerződtetett mezőgaz-
dasági munkásokat tartottak rabszolgasorban 
Görögországban munkaadóik; a romániai 
vendégmunkásokat a héten szabadította ki a 
görög rendőrség. Két román állampolgárt és 
egy görögöt letartóztattak az ügyben, további 
három romániait keresnek. A romániai ven-
dégmunkásoknak 25 eurós napi bért ígértek. 
Ám a helyszínen fegyveresek fenyegették, és 
kényszerítették munkára őket; improvizált ba-

rakkokban aludtak a mező mellett, fogvatartóik 
rosszul bántak velük és elvették a fizetésüket is. 
Az indiai szubkontinensről vagy a Balkánról 
érkező szezonmunkások gyakran válnak ember-
kereskedők áldozatává Görögországban – írja 
az AFP. 2008-ban több száz szezonmunkás tün-
tetett a rabszolgasághoz hasonló munkakörül-
mények és bánásmód miatt.

> Viharok Kínában. Legkevesebb 12 em-
ber meghalt, 27 megsérült, amikor szélvihar 
söpört végig jégesővel és felhőszakadással kí-
sérve a dél-kínai Kuangtung (Guangdong) tar-

tományon tegnap – jelentette a polgári ügyek 
minisztériuma. A természeti csapás déli tizenkét 
óra tájban érte el Kanton (Guangzhou) városát, 
Fosant (Foshan), Tungkuant (Dongguan) és 
Csungsant (Zhongshan). Több mint 500 hek-
tár mezőgazdasági termőterületen keletkezett 
kár, amelynek becsült összege 50 millió jüan 
(7,65 millió dollár).

> 62 tornádóban 24 halott. Újabb áldozatai 
vannak a heves tavaszi viharoknak az Egyesült 
Államok keleti felén. A csütörtökön kezdődött 
ítéletidőnek tegnapra már 24 halálos áldozata 

volt hat szövetségi államban. A hatóságok sze-
rint számítani kell az áldozatok számának nö-
vekedésére. A szélvihar szombaton is lerombolt 
számos épületet, felborított gépkocsikat. Az 
újabb halálesetek Észak-Carolinában és Virgi-
niában történtek. Az utóbbi állam Gloucester 
városában például hárman vesztették életüket, 
és több mint 60-an megsérültek egy tornádó-
ban. Történtek csodával határos esetek is: Dél-
Carolinában ráomlott egy templom hat em-
berre, de senki sem sérült meg. Beverly Perdue 
észak-carolinai kormányzó szerint 62 tornádót 
számoltak össze a térségben.

Ország – világ
politika

Román elkövető

Elfogták a 17 évvel 
korábbi gyilkosság 

gyanúsítottját 
Egy 17 évvel korábbi emberölést 
derített fel nemzetközi együttmű-
ködéssel az országos Rendőr-fő-
kapitányság (ORFK) Interpol Ma-
gyar Nemzeti Irodája – jelentette 
be Fülöp Valter, a budapesti rend-
őrfőkapitány bűnügyi helyettese. 

MTI

Fülöp Valter budapesti sajtótá-
jékoztatóján elmondta, hogy 
1994. augusztus 14-én a III. ke-

rületi Csónakház utcában a lakásán 
öltek meg egy hatvanéves vállalkozót. 
Az ügyet 1995-ben megszüntették, 
de a rendőrség tovább kereste az el-
követőt az országhatárokon kívül is. 
Az általa hátrahagyott nyomok alap-
ján a román hatóságok és az ORFK 
Interpol Magyar Nemzeti Irodája 
együttműködésében tavaly december 
7-én találtak rá Romániában. A férfit, 
akinek az ujjlenyomata megegyezett 
a tett helyszínén találtakkal, április 
7-én fogták el. A román bíróság jóvá-
hagyta a kiadatást. A 36 éves román 
állampolgárságú, román nemzetisé-
gű férfit április 14-én adták át a ma-
gyar hatóságoknak; őrizetbe vették, 
a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
szombaton már döntött előzetes 
letartóztatásáról. A férfit különös 
kegyetlenséggel, nyereségvágyból 
elkövetett emberöléssel gyanúsítják. 
A kihallgatáson részletes vallomást 
tett, de ez részletkérdésekben eltér a 
rendőrség álláspontjától. Az elkövető 
azt állítja, abban a hiszemben hagyta 
el a helyszínt, hogy az áldozat még 
életben van, de a szakértők szerint ez 
nem történhetett így. A helyszínről 
840 ezer forintot, illetve az áldozat 
BMW-jét vitte el. Kérdésre válaszol-
va Fülöp Valter elmondta, hogy az 
elkövető egy építkezésen dolgozott, 
az áldozat pedig vállalkozó volt, így a 
munkájukból adódóan ismerkedtek 
össze. Hozzátette, hogy az áldozat 
beleegyezésével mentek fel annak la-
kásába, ott a beszélgetés vitává fajult, 
dulakodni kezdtek, és az elkövető 
ekkor ütötte meg többször a vállalko-
zót. Elmondta, hogy az elkövető sze-
xuális indíttatásról beszél. Kitért arra 
is, hogy a férfi azóta nem követett el 
hatóság által ismert bűncselekményt, 
családot alapított, gyereke van, nor-
mális életvitelt folytatott. Nem buj-
kált, mert nem tudta, hogy keresik.

Az aradi Megbékélés parkban egy 
hónapon belül másodszor történik 
rongálás. először a térkövet szed-
ték fel, most Zala György monu-
mentális alkotásának estek neki 
ismeretlen tettesek. Szintén a hét-
végén Ungváron a Petőfi-szobor 
kardját fűrészelték le. A múlt héten 
pedig Marosvécsen ellopták Wass 
Albert sírplakettjét.

Hírösszefoglaló

Ismeretlenek egy hónapon belül 
másodszor rongáltak az aradi 
Megbékélés parkban. Március 

15-e előtt a Szabadság-szobor és a 
román diadalív előtti térburkoló kö-
vek egy részét szedték fel és dobták 
a szökőkútba. De ezúttal a magyar 
szabadság jelképének és Arad leg-
szebb köztéri alkotásának estek neki. 
Most nagyobb a kár, hisz magát a 
szobrot vették célba, Zala György 
monumentális alkotását gyalázták 
meg: ellopták a tőrt és az áldozat-
készséget ábrázoló szoboralak kezé-
ből a diadémot.

Nem állítható egyértelműen, 
hogy magyarellenes megnyilvánulás-
ról van szó, hiszen színesfémtolvajok 
is lehetnek az elkövetők. De tény, 
hogy az utóbbi időben a román el-
lenzéki pártok helyi szervezetei több 
magyar- és RMDSZ-ellenes nyilat-
kozatot tettek, amelyek arra utaltak, 
hogy a Szabadság-szobrot vásárolja 
meg a magyar állam. Bognár Leven-
te, Arad alpolgármestere megmagya-
rázhatatlan vandalizmusnak nevezte 

a történteket. Elmondta: már kérte, 
hogy állítsák vissza a gazdasági okok-
ból megszüntetett rendőrposztot, és 
javasolta, hogy szereljenek fel térfi-
gyelő kamerákat, amelyek talán elri-
asztanák a vandálokat.

Ugyanakkor Ungváron is magyar 
műemléket rongáltak meg. Péntek 
hajnalban ismeretlen tettesek Petőfi 
Sándor szobrát gyalázták meg, lefű-
részelve az alak kardját. Az ungvári 
magyar külképviselet feljelentést tett 
az illetékes ukrán hatóságoknál a szo-
borrongálás ügyében. 

valószínűleg körülbelül három hó-
nap múlva kezd majd csökkenni 
a radioaktív sugárzás szintje a 
megsérült Fukusima–1-es atom-
erőműnél – közölte tegnap az erő-
művet üzemeltető tePCo cég.

Hírösszefoglaló

Hat hónapon belül jelentő-
sen csökkentik a sugárzási 
szintet, majd később befe-

dik a megrongálódott reaktorépüle-

teket, elszállítják a nukleáris fűtőele-
meket, kilenc hónapon belül pedig 
úrrá lesznek a válságon. Ezt a tervet 
azért alakították ki, hogy az erőmű 
térségéből távozni kényszerült lakók 
fokozatosan visszatérhessenek – tette 
hozzá sajtóértekezletén a cég elnöke, 
Kacumata Cunehisza. Közölte, hogy 
a cég minden tőle telhetőt megtesz a 
válság súlyosbodásának elkerüléséért. 
A japán társadalom egyre türelmet-
lenebb amiatt, hogy a TEPCO több 

mint egy hónappal a 9-es erősségű 
földrengés, a hatalmas szökőár és az 
erőmű megrongálódása után sem 
képes megoldani a nukleáris válsá-
got. Kacumata sajtóértekezletén nem 
tudta megmondani, hogy mikor tér-
het vissza a térségbe az a több tízezer 
ember, akiknek el kellett hagyniuk 
otthonaikat. Kaieda Banri kereske-
delmi miniszter szerint legkorábban 
hat, de kilenc hónap múlva már biz-
tosan elkezdődhet visszatelepülésük.

A március 11-én bekövetkezett 
9-es erejű földrengés óriási károkat 
okozott a szigetországban: a világ 
eddigi legköltségesebb természeti 
katasztrófája becslések szerint leg-
alább 300 milliárd dolláros veszte-
séget jelent, ami a japán hazai össz-
termék 4,5 százalékának felel meg. 
Az újjáépítéshez szükséges pénzt 
egyrészt a költségvetésből, másrészt 
adóemelésekből és hitelből teremti 
elő Kan Naoto kormánya.

SzíneSfémtolvAjok tettei vAgy mAgyARelleneS megnyilvánUláSok?

Megrongálták az aradi Szabadság-szobrot

tüRelmetlen A jAPán táRSAdAlom

Három hónap múlva csökken a sugárzás szintje

Lecsavarozták múlt héten az emlékplakettet a Wass Albert hamvait őrző kőről fotó: mti

Ellopták Wass Albert sírplakettjét

Megrongálták Wass Albert író síremlékét az erdélyi Marosvécsen, az otta-
ni Kemény-kastély kertjében – közölte az MTI-vel Nagy Kemény Géza, 
a kastély egyik tulajdonosa. Elmondása szerint a kő síremlékről ismeret-
lenek lecsavarozták és elvitték az író portréját ábrázoló, Hunyadi László 
szobrász által készített bronz emlékplakettet. A rendőrök szerint lopás 
vagy garázdaság történt, esetleg sírgyalázásról van szó. A hatóságok nyo-
moznak az ügyben. Ugyanakkor az elkövetők „lepattintották” az Erdélyi 
Helikon íróinak emlékére tavalyelőtt állított kopjafa márványtábláját is, 
és a fényképeken látszik, hogy a nemzeti szalagok és más „nemzeti jellegű 
dolgok a földre vannak dobva” – számolt be Kemény Géza.


