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> Földrengés Vranceában. Tegnapra virra-
dóra 4,9-es erősségű földrengés volt az ország 
keleti részében, nincsenek áldozatok, sem na-
gyobb károk – közölte a romániai geofizikai in-
tézet. A rengés földfelszíni pontja Vrancea me-
gyében, Bukaresttől mintegy 120 kilométerre 
északkeletre volt, fészke pedig 137 kilométerrel 
a föld felszíne alatt. A rengés 5 óra 24 perckor 
történt. A földmozgást érezni lehetett a főváros-
ban, Bukarestben és számos romániai városban, 
de még a szomszédos Moldovában is.

> Légicsapás végezhetett Kadhafi leg-
kisebb fiával és három unokájával. A líbiai 
fővárosban végrehajtott egyik NATO-légi-
csapásban életét vesztette Moamer Kadhafi 
egyik fia és három unokája – jelentette be 
a líbiai kormány egyik szóvivője. Músza Ib-
rahim azt mondta, hogy feleségével együtt 
Kadhafi is a fia házában volt a támadáskor, 
de nekik nem esett bajuk. A kormányszóvi-
vő szerint a támadás egyértelműen Kadhafi 
meggyilkolására irányult. Ibrahim kemé-
nyen bírálta a NATO-t, a légicsapást jogta-
lan tettnek és háborús bűnnek nevezte. 

> Aknákkal lövi a szír hadsereg Deraa vá-
rosát. A szíriai hadsereg tegnap aknákkal lőtte 
a jordániai határhoz közel fekvő Deraa város 
római kori óvárosát. Egy hivatalos damaszku-
szi forrás azt közölte, a hatóságok valamennyi 
városban helyreállították a rendet. A hat hete 
kirobbant kormányellenes felkelés erősségének 
számító Deraában múlt hétfő óta szünetel a víz-, 
az üzemanyag- és az áramszolgáltatás, amióta a 
hadsereg megszállta a várost. 

> Hiába győzködték a jemeni elnököt. A 
jemeni elnök elutasította az Öböl menti mo-

narchiák által kidolgozott hatalomátadási terv 
aláírását. A dokumentumot az Öböl menti 
Együttműködési Tanács (GCC) dolgozta ki, 
és a szervezet főtitkára, Abdel-Latíf az-Zajáni 
szombaton arról akarta meggyőzni Szanaában 
Ali Abdalláh Száleh elnököt, hogy fogadja el 
a hatalomátadási tervet. A terv értelmében az 
aláírást követő egy héten belül Szálehnek meg 
kell bíznia az ellenzéket egy nemzeti megbé-
kélési kormány megalakításával, egy hónappal 
később pedig érinthetetlenségének és büntethe-
tetlenségének megőrzése mellett távoznia kell a 
hatalomból.
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Gazdát cserélt 
a realitatea tV

Rács mögé került 
Vântu

Előzetes letartóztatásba helyez-
ték pénteken Sorin Ovidiu Vântu 
üzletembert és egyik üzlettár-
sát zsarolás miatt, a Realita
tea TVvel kapcsolatos ügyben. 
Hétvégén az is kiderült, hogy 
SOV eladja a hírtelevízióját Elan 
Schvarzenbergnek. 

A letartóztatási döntést a bu-
karesti törvényszék hozta 
meg azt követően, hogy első 

fokon az ügyészek letartóztatási indít-
ványát az illetékes bíróság elutasította. 
A nyomozóhatóság fellebbezett, és a 
mostani ítélet jogerős, így Vântunak 
és üzlettársának 29 napot kell fogdá-
ban töltenie. Vântut zsarolás miatt 
Sebastian Ghiţă üzletember jelentette 
fel április elején, aki azt állította, hogy a 
mágnás halállal fenyegette meg. Vântu 
és Ghiţă a Realitatea miatt vesztek ösz-
sze. Vântu, aki a televízió tulajdonosa, 
tavaly menedzsmentszerződést kötött 
Ghiţával, aki vállalta, hogy több millió 
eurót fordít a súlyosan eladósodott in-
tézmény megmentésére. Ghiţă olyan 
változtatásokat eszközölt a televízió 
hírszerkesztési politikájában, ami 
Vântunak nem tetszett, így ez utóbbi 
megpróbálta rávenni Ghiţát, hogy 
bontsák fel a menedzsmentszerződést.  
A feljelentő azt állítja, hogy Vântu 
nem jogi úton, hanem zsarolással és 
fenyegetésekkel próbálta rábírni őt a 
szerződésbontásra. Ezzel azonban csak 
akkor értett volna egyet, ha Vântu 10 
millió eurót fizet neki, ugyanis Ghiţă 
– saját állítása szerint – tavaly óta 
ennyi pénzt fordított a televízióra a 
menedzsmentszerződés értelmében. 
Vântut az egyik legbefolyásosabb 
oligarchának tartják a rendszerváltás 
utáni Romániában, a vagyonát 2009-
ben 400-450 millió euróra becsülték. 
Letartóztatásakor azzal fenyegette 
meg a szerinte az ellene folyó perek 
mögött álló Traian Băsescu államfőt, 
hogy ő is előáll egy meglepetéssel. A 
meglepetés a román sajtó szerint az 
lehet, hogy Vântu eladta a tévéadó 
részvényeinek 92 százalékát Elan 
Schwartzenbergnek. A román–izra-
eli üzletember vagyonát ötvenmillió 
euróra becsülik. Csalás miatt angliai 
üzleti partnerei feljelentették (1,7 mil-
lió dolláros károkozásért), de a vizsgá-
latot vezető ügyész, a mostani pártel-
nök Victor Ponta megalapozatlannak 
találta a vádakat. 

Boldoggá avatta XVI. Benedek 
pápa elődjét, a néhai II. János 
Pált az e célból tegnap a vatikáni 
Szent Péter téren több százezer 
ember részvételével tartott szent-
misén. II. Jánost Pált a modern 
kori időben rekordgyorsasággal, 
halála után mindössze hat évvel 
és egy hónappal avatták boldog-
gá. Hivatalos becslések szerint 
több mint egymillió zarándok ér-
kezett Rómába a néhai pápa bol-
doggá avatásának alkalmából.

MTI

Tíz óra harmincnyolc perckor 
mondta el latinul az ilyenkor 
szokásos formulát a pápa, 

amellyel boldoggá nyilvánította a 
katolikus egyházat 1978-tól 2005-ös 
haláláig vezető II. János Pált. XVI. Be-
nedek közölte, hogy a boldog ünnep-
napja október huszonkettedike lesz, 
1978-as pápai beiktatásának napja. A 
boldoggá avatás a szentté avatási eljá-
rás első része. II. Jánost Pált (1920–
2005) a modern kori időben rekord-
gyorsasággal, halála után mindössze 
hat évvel és egy hónappal avatták 
boldoggá. Ezt követően a tömeg 
üdvrivalgása közepette bemutatták 
a boldog hivatalos ábrázolását, ame-

lyet a Szent Péter-bazilika főbejárata 
felett helyeztek el, és II. János Pál egy 
1995-ös fényképe alapján készült. A 
boldoggá avatást követően elhelyez-
ték a néhai II. János Pál ereklyéit a 
szabadtéri oltáron. Az ereklyéket, 
köztük a néhai pápa vérét tartalma-
zó ampullát olasz és francia fiatalok, 

valamint Tobiana nővér, a lengyel 
pápa egykori házvezetőnője helyez-
te el, majd folytatódott a szentmise, 
amelyet XVI. Benedek pápa a bíbo-
rosokkal koncelebrált. A bajor pápa 
méltatta elődje „hatalmas erejét”, 
amiért képes volt „megfordítani egy 
visszafordíthatatlannak tűnő irányza-

tot” a kereszténység ellen. Úgy vélte, a 
lengyel származású II. János Pál segí-
tett megfordítani a marxizmus „visz-
szafordíthatatlannak” tűnő áradatát 
bátorságával és hitével. A boldoggá 
avatáson nyolcvanhét hivatalos kül-
döttség – köztük 23 állam- vagy kor-
mányfő vezetésével – vett részt. 

Az RMDSZ Alapszabályzatába fog-
laltak szerint székelyföldi, partiumi 
és középerdélyi önkormányzati 
tanácsok megalakulásának me-
netrendjéről döntött ma a Szövet-
ségi Elnökség bukaresti ülésén.

Május végéig alakulnak meg 
a regionális önkormány-
zati tanácsok, miután az 

RMDSZ Szövetségi Elnöksége elfo-
gadta azt a határozatot, amely a meg-
alakuláshoz szükséges eljárási mód-
szerekre vonatkozik – mondta Kele-
men Hunor szövetségi elnök. Alulról 
jövő kezdeményezésként minden 
megye megválasztja saját küldöttjeit, 
és ott, ahol erre igény van, Önkor-
mányzati Nagygyűléseket szervez-

nek, amelyre minden önkormányzati 
képviselőt meghívnak. „Azt tapasz-
taltuk, hogy eltérőek, változóak az 
igények, a prioritások, a cselekvési 
tervek. Ez a struktúra lehetővé teszi 
a különböző régiók érdekeinek jobb 
artikulálását” – hangsúlyozta a szö-
vetségi elnök. „Egyrészt a Székelyföld 
mint sajátos térség egyre élesebb kör-
vonalakat kap. Másrészt a Partium 
számos határ menti együttműködés-
nek a részese. Harmadrészt a közép-
erdélyi interetnikus környezetben és 
a szórványban élő közösségek magyar 
jellegükben és demográfiailag erodá-
lódnak. Ezzel a valósággal számolva 
az erdélyi magyarok szolidaritását 
meg kell őrizni és meg kell erősíteni” 
– fogalmazott Kelemen Hunor.

A hét folyamán megjelennek a 
Szülőföldön magyarul oktatási
nevelési pályázatok, amelyek 
szakmai előkészítése befejezés 
előtt áll, a nyári programok pá-
lyázatait előreláthatólag május 
közepén írják ki – közölte a nem-
zetpolitikai államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő teg-
nap az MTIvel.

Emlékeztettek arra, hogy az ed-
digi gyakorlat szerint a jogo-
sult határon túli magyar általá-

nos és középiskolai diákok, valamint 
egyetemi hallgatók a következő tanév 
szeptemberétől jutottak hozzá a tá-
mogatáshoz, a lebonyolításban részt 
vevő szakmai szervezetek segítségével 

ezt a határidőt idén is tartani fogják. 
Ennek első lépéseként a vonatkozó 
kiírásokat a hét folyamán a szakmai 
szervezetek segítségével megjelenteti 
a Bethlen Gábor Alapkezelő. A nyár-
tól esedékes határon túli programok-
ra, illetve civil és szakmai szervezetek 
támogatására szolgáló nyílt pályáza-
tokat várhatóan május közepén írják 
ki. A közlemény tájékoztatott arról is, 
hogy a határon túli magyarság forrá-
sait a jövőben kezelő Bethlen Gábor 
Alapkezelő Nonprofit Zrt. bejegy-
zése megtörtént. Az alapkezelőt a 
Magyar Államkincstár ezen a héten 
ugyancsak nyilvántartásba vette, így 
elhárultak az akadályok a pályázatok 
kiírása elől is – tudatta az államtitkár-
ság és az alapkezelő.
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A pápa boldoggá avatta II. János Pált 
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Tanácsok alakulnak
IDőBEn éRkEZnEk A HATáROn TúlRA SZánT TáMOGATáSOk

Megjelennek a pályázatok

A boldoggá avatást követően elhelyezték II. János Pál ereklyéit a szabadtéri oltáron 

Hatalmas tömeg vett részt 
a szertartáson

Hivatalos becslések szerint több 
mint egymillió zarándok érkezett 
Rómába a néhai pápa boldoggá 
avatásának alkalmából. A zarán-
dokok megtöltötték a Szent Péter 
teret, a Vatikánt és környékét és 
egész Rómát. A hatalmas tömeg 
miatt a Szent Péter teret a ter-
vezett reggeli fél hat helyett már 
vasárnap hajnali kettőkor meg-
nyitották, és reggelre az emberek 
már az Angyalvárig álltak, mivel 
sokan itt is éjszakáztak. Így a világ 
minden részéből érkezett zarán-
dokok a Vatikán közeli Tiberis 
folyó mindkét partján sorakoztak 
fel, a hidakon, ahol lengyel zász-
lók lobogtak.


