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a harmadik magyar köztársaság 
második köztársasági elnöke. A 
Széchenyi-díjas magyar jogtudós, 
a nemzetközi gazdasági és ösz-
szehasonlító magánjog kutatója 
nyolcvanéves volt. Mádl Ferenc 
1931. január 29-én született a 
Veszprém megyei Bánd község-
ben. 1955-ben az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán szerzett dip-
lomát. 1961–1963 között tanul-

mányokat folytatott a strasbourgi egyetem nemzetközi összehasonlí-
tó jogi karán. 1973-ig az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében 
dolgozott, majd egyetemi tanár lett. 1978-tól az ELTE Állam- és Jog-

tudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója. 
1985 óta az egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszékének vezetője 
volt. 1987-től az MTA levelező, majd 1993-tól rendes tagja. 1985-ben 
a Harvard Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Akadémia, 1988-ban az 
Európai Akadémia, 1989-ben az Európai Tudományos és Művészeti 
Akadémia is felvette tagjai közé. Az Antall-kormány megalakulása-
kor, 1990. május 23-án tárca nélküli miniszteri posztot kapott, 1993 
és 1994 között kultuszminiszter volt. A jobboldal által támogatott 
köztársasági elnök-jelöltségét elutasította az MSZP-SZDSZ többségű 
parlament. 1995. június 19-én a parlamenti szavazásban Göncz Ár-
pád elnök 259 szavazatot kapott, Mádl Ferenc 76-ot. 1999. március 
15-én Széchenyi-díjat kapott az európai jog, a nemzetközi magánjog 
és a nemzetközi kereskedelmi jog területén kifejtett, nemzetközileg 
elismert tudományos munkásságáért. 2000-ben a Független Kisgazda 
Párt jelölte köztársasági elnöknek. Június 6-án az Országgyűlés meg-
választotta Göncz Árpád utódjaként. 2005-ben bejelentette, hogy 
nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005. augusztus 5-én adta át hivata-
lát utódjának, Sólyom Lászlónak. 

Romániába nem jutott az eddig 
tíz halálos áldozattal járó né-
metországi hasmenésjárványt 
okozó, E. coli-baktériummal 
fertőzött spanyol uborkaszál-
lítmányból, nyilatkozta Adrian 
Ră du lescu mezőgazdasági ál-
lamtitkár. Elmondása szerint 
csak azok az országok vannak 
veszélyben, ahol importáltak 
spanyol uborkát, ám Románia 
nyáron nem szorul importra, 
ezért „nem kell pánikba esni”. 

Hírösszefoglaló

A helyzet nem ennyire jó 
Magyarországon és Cseh-
országban, ahová került 

a fertőzött uborkából, legalább-
is a cseh élelmiszerbiztonságért 
felelős hatóság állítása szerint. A 
CTK cseh hírügynökség a prágai 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
hatóságra hivatkozva azt írta, egy-
előre nem tisztázott, hogy a felté-
telezések szerint az E. coli-bak-
tériummal fertőzött biouborkák 
piacra is kerültek-e vagy csak 
megérkeztek az országba. Michal 
Spacil, a hatóság szóvivője szerint 
az Európai Unió gyors figyelmez-
tetési rendszerének köszönhe-
tően értesültek a szállítmányról. 
„A németek azt mondták, hogy 
jutott belőle Magyarországra, 
Ausztriába és Luxemburgba is” 
– közölte a szóvivő, hozzátéve, 
az élelmiszer-ellenőrök vasárnap 
kezdenek ellenőrzésbe a cseh 
importálócégnél, amelynek egy 
német vállalkozás szállította az 
uborkákat.

Súlyos helyzet
Németország szombaton jelen-

tette be, hogy tízre emelkedett a 
coli bélbaktérium egyik válfajával, 
az EHEC-baktériummal fertőzött 
uborkák okozta halálesetek száma. 
A Robert Koch járványügyi inté-
zet arról számolt be, hogy szerte 
az országban jóval több mint 1000 
fertőzéses megbetegedést, illetve 
gyanús esetet regisztráltak. A be-
tegek közül csaknem 300 állapota 
válságos: 276 ember betegedett meg 
a baktérium okozta hemolitikus 
urémiás szindrómában, amely he-
veny veseelégtelenséget, rohamokat, 
agyvérzést és kómát is okozhat. Ez a 
legnagyobb betegszám Európában, 
de már Svédországból, Dániából, 
Nagy-Britanniából, Hollandiából, 
Ausztriából és Svájcból is érkeztek 
hírek fertőzésekről. Egészségügyi 

szakértők úgy vélekednek, hogy a 
járvány még messze nem érte el te-
tőpontját. Vasárnapi értesülések sze-
rint egyes észak-németországi tarto-
mányok, mindenekelőtt Hamburg 
és Schleswig-Holstein kórházaiban 
szinte katasztrofális helyzet alakult 
ki. A betegek nagy száma miatt az 
intézmények teherbírásuk határá-
hoz jutottak, az önálló tartomány-
nak számító Hamburgnak például 
Alsó-Szászország segít. Az orvosok 
közben a legsúlyosabb szövődmé-
nyek megszüntetése érdekében új 
gyógyszerekkel próbálkoznak, a 
hírek szerint nemzetközi együtt-
működéssel. A fertőzés súlyosságát 
növeli, hogy az EHEC-baktérium 
mérgező hatását az antibiotikum 
csak erősítheti. Hamburgi orvosok 
arról is beszámoltak, hogy az első-
sorban gyermekek és nők esetében 

alkalmazott dialíziskezelés nem járt 
eredménnyel.

Nem lehet tudni biztosan 
az eredetét
A német hatóságok változatla-

nul sötétben tapogatóznak a veszé-
lyes baktérium hordozóját illetően. 
Még mindig nem sikerült egyértel-
műen bizonyítani, hogy a mintegy 
két hét óta tartó és minden koráb-
binál gyorsabban terjedő fertőzést 
Spanyolországból importált uborka 
okozta. Az egészségügyi hatóságok 
az elmúlt napokban erre gyanakod-
tak, korábban pedig az volt a fel-
tevés, hogy a járványt helytelenül 
trágyázott észak-németországi para-
dicsom, uborka és saláta váltotta ki. 
Mindennek nyomán egyáltalán nem 
zárják ki, hogy a fertőzés forrása más 
mezőgazdasági termék lehet.
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> Június 16-án tárgyalják érdemben az 
EMNP bejegyzését. Június 16-án tárgyalja 
érdemben az Erdélyi Magyar Néppárt be-
jegyzését a Bukaresti Törvényszék – adta 
hírül múlt hét végén a párt létrehozását kez-
deményező Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT). Az Erdélyi Magyar Néppárt jogi 
bejegyzése ellen három óvást nyújtottak be. 
A jogi személyként be nem jegyzett De-
mokratikus Szolidaritás az Esélyegyenlőség 
és Egy Jobb Társadalomért Pártja (Parti-

dul Solidarităţii Democratice pentru Şanse 
Egale şi pentru o Societate mai Bună) az 
Európa Tanács alapjogi Chartájának elő-
írásait kérte számon a párt programjában. 
A Néppárt (Partidul Popular) azt kéri a 
törvényszéktől, hogy az új magyar párt ne-
vében ne szerepeljen a Nép (Popular) szó. 
Egy magánszemély azért nyújtott be óvást, 
mert szerinte a párt bejegyzését támogató 
aláírások között hamisak is találhatók. Az 
ügyészség képviselője nem emelt kifogást az 
Erdélyi Magyar Néppárt jogi bejegyzése el-
len. Az Erdélyi Magyar Néppárt jogi bejegy-

zését június 16-án tárgyalja érdemben a Bu-
karesti Törvényszék, az óvást emelők addig 
mutathatják be bizonyítékaikat – olvasható 
a közleményben.

> Carla del Ponte: Hadzicot is le fogják 
tartóztatni. A hágai Nemzetközi Törvény-
szék volt főügyésze, Carla del Ponte szerint 
hamarosan le fogják tartóztatni a háborús 
bűncselekmények vádjával még körözött 
utolsó szerb vezetőt, Goran Hadzicot is. A 
volt főügyész egy vasárnap megjelent in-
terjúban azzal érvelt, hogy a szerb hatósá-

gok eddig a múlt héten kézre került Ratko 
Mladicra összpontosították a figyelmüket. 
Ezután viszont már Hadzicot üldözhetik 
minden erejükkel. Del Ponte szerint az egy-
kori horvátországi szerb vezető feltehetően 
Szerbiában bujkált, amikor ő hivatalban 
volt. Ha még mindig ott van, feltehető-
leg le fogják tartóztatni – mondta a svájci 
SonntagsZeitungnak. Hadzicot a horvát-
országi polgárháború (1991–95) idején 
elkövetett háborús bűncselekmények miatt 
körözi a hágai törvényszék. Ő volt a horvát-
országi szerbek vezetője.

Ország – világ
MagyaRoRszágRa szállítottak feRtőzött zöldséget

Romániába nem importáltak uborkát

Nincs az ország piacain E. coli-baktériummal fertőzött spanyol uborka. A kormány illetékesei szerint nálunk alaptalan az aggodalom

diploMáciai síkon 
a „tábla-ügy”

A magyar fél 
„aggódik”

A román külügyminisztérium tu-
domásul vette Magyarország ál-
láspontját a kolozsvári Mátyás ki-
rály-szoborcsoport elé elhelyezett 
vitatott tábla ügyében, és kezdemé-
nyezte a román kulturális minisz-
tériumnál annak megvizsgálását, 
hogy törvényes volt-e a lépés - ol-
vasható a román külügyminisztéri-
um közleményében.

Sajnálattal értesült a magyar Kül-
ügyminisztérium arról, hogy 
Ko lozs váron, a magyar–román 

közös finanszírozásban felújított Má-
tyás király-szoborcsoport elé ismétel-
ten kihelyeztek egy, „az elmúlt évti-
zedekben is sok vitát kiváltó, Nicolae 
Iorga történésztől származó idézetet 
tartalmazó román nyelvű táblát” – áll 
a magyar külügyi tárca által pénteken 
az MTI-hez eljuttatott közlemény-
ben. Mint fogalmaztak, „a polgár-
mesteri hivatal tudtával végrehajtott 
táblakihelyezés feszültségeket gerjeszt 
a magyarság és románság kapcsolatá-
ban”. A Külügyminisztérium szerint 
az előbbi intézkedéshez hasonlóan a 
többnyelvű, köztük a magyar nyelvű 
üdvözlőtáblák eltávolítása szintén 
Kolozsvár multikulturális jellegével el-
lentétes lépés. Magyarország bukaresti 
nagykövete pénteken a román Kül-
ügyminisztériumban kifejezte a ma-
gyar fél aggodalmát a fenti fejlemény-
nyel kapcsolatosan, és reményének 
adott hangot, hogy a kérdésben gyors 
megoldás születik – írták. A bukaresti 
szaktárca pénteken délután közzétett 
válaszdokumentumában emlékeztet 
arra, hogy a nap folyamán a bukares-
ti külügyminisztériumban fogadták 
Füzes Oszkárt, Magyarország nagy-
követét. A dokumentum szerint a 
magyar álláspontból az derül ki, hogy 
kolozsvári helyhatósági szinten rejte-
zik a probléma, Románia tiszteletben 
tartotta a szoborcsoport restaurálá-
sára vonatkozó román–magyar meg-
állapodást. „A külügyminisztérium 
bízik abban, hogy a kialakult helyzet 
rendeződik a román törvényi előírá-
sok alapján, és nem fogja befolyásolni 
Románia és Magyarország kétoldalú 
kapcsolatait” – olvasható a román kül-
ügy közleményében. A hét elején a ko-
lozsvári polgármesteri hivatal tudtával 
elhelyezték a Mátyás-szoborcsoport 
elé azt a táblát, amely Nicolae Iorga 
történész Mátyás királyról vallott, vi-
tatott kijelentését tartalmazza. Iorga 
lényegében román nemzetiségűnek 
minősíti Mátyás királyt.


