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Új tulajdonosa van a Rea litatea 
hírtelevíziónak elan schwart
zenberg üzletember személyé
ben, aki a fogdába került Sorin 
ovi diu Vântu üzletembertől 
vásárolta meg a médiavállalat 
részvényeit.  

Schwartzenberg tegnap Buka-
restben tartott sajtótájékozta-
tón jelentette be, hogy megvá-

sárolta a hírtelevízió részvényeinek 
90 százalékát. A sajtótájékoztatón 
részt vett Vântu fia és lánya is, akik 
kijelentették: családjuk kiszállt az 
üzletből, valamennyi részvényüket 
eladták, Schwartzenberg a televí-
zió új tulajdonosa. A tranzakció 
részleteit a múlt héten tárgyalta 
meg Vântu és Schwartzenberg, 
amikor az előbbi még szabadlábon 

volt. Vântut éppen a Realitatea te-
levízióval kapcsolatos ügy miatt 
helyezték előzetes letartóztatásba 
pénteken. Az intézmény menedzse-
lési jogát tavaly eladta egy másik 
román üzletembernek, Sebastian 
Ghiţának, akivel azonban később 
összeveszett, és aki feljelentette 
Vântut az ügyészségen zsarolás mi-
att. Vântu előzetes letartóztatása 
29 napig van érvényben. A román 
sajtó elképzelhetőnek tartja, hogy a 
mostani tulajdonosváltással csak a 
Realitatea átmentéséről van szó. A 
România liberă című napilap sze-
rint Schwartzenberg lekötelezettje 
Vântunak, aki több üzletben is se-
gítette a főként ingatlanfejlesztéssel 
foglalkozó új médiatulajdonost. Az 
utóbbi vagyonát 40-50 millió euró-
ra becsülik. 

Hitetlenkedéssel, dühvel és Ame
rikaellenes fenyegetésekkel fo
gadták az alKaida vezérének ha
lálhírét az internetes dzsihadista 
fórumokon. többen arra mutattak 
rá, hogy az amerikai kommandó 
hiába végzett bin Ladennel, az 
iszlamisták továbbra is elkötele
zetten küzdeni fognak a Nyugat 
ellen. Ugyanakkor egy régebbi 
fenyegetés szerint ha megölik 
bin ladent, akkor követői felrob
bantják európában az itt elrejtett 
atombombájukat. 

MTI

Bosszút esküdtek a pakisz-
táni tálibok arra az esetre, 
ha bebizonyosodik, hogy 

Oszama bin Ladent megölték 
egy amerikai kommandós akció-
ban. „Nem tudjuk megerősíteni 
Oszama bin Laden mártírhalálát. 
Ha a saját forrásaink megerősítik, 
akkor megbosszuljuk a halálát, 
támadásokat indítunk az ameri-
kai és a pakisztáni kormány ellen, 
valamint biztonsági erőik ellen, 
mert ezek az emberek az iszlám 

ellenségei” – hangoztatta a Pa-
kisztáni Tálib Mozgalom (TTP) 
szóvivője.

Oszama bin Laden halála meg-
fosztotta „az Egyesült Államokat 
és szövetségeseit minden mentség-
től, hogy a terrorizmus elleni harc 
ürügyével katonai erőt tartsanak a 
Közel-Keleten” – jelentette ki teg-
nap a teheráni külügyminisztérium 
szóvivője. Bin Laden szülőhazája, 
Szaúd-Arábia reményét fejezte ki, 
hogy az al-Kaida-vezér halála se-
gíteni fogja a terrorizmus elleni 
nemzetközi küzdelmet – adta hírül 
a szaúdi hírügynökség, hivatalos 
forrásra hivatkozva. Az SPA infor-
mációi szerint Rijád azt is reméli, 
hogy bin Laden halála elősegíthe-
ti az al-Kaida terrorszervezet kü-
lönböző sejtjeinek felbomlását, és 
megsemmisítheti azt a „téveszmét”, 
amely a terrorizmus mögött áll. Az 
afgán elnök bin Laden halálhíré-
re felszólította a lázadó tálibokat, 
hogy tanuljanak az al-Kaida-vezető 
végzetéből, és adják fel a harcot. Az 
elnök szerint bin Laden „megfize-
tett a tetteiért”. Az iraki kormány 
örömmel fogadta Oszama bin 
Ladennek, az al-Kaida nemzetkö-
zi terroristaszervezet ve zetőjének 
megölését. Az iraki hadsereget és 
a rendőrséget közben fokozott ké-
szültségbe helyezték, attól tartva, 
hogy a terrorhálózat merényletek-
kel torolja meg vezetője halálát. 

terroristacsoportok megpróbálnak bosszút állni

Terroristacsoportok „csaknem biztosan” megpróbálnak bosszút állni 
amiatt, hogy amerikai kommandósok megölték Oszama bin Ladent, 
az al-Kaida vezetőjét – figyelmeztetett Washingtonban kiadott köz-
leményében Leon Panetta, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 
igazgatója. „Még ha bin Laden halott is, az al-Kaida nem az. A ter-
roristák csaknem biztosan megpróbálnak majd bosszút állni érte, és 
nekünk ébernek és határozottnak kell maradnunk, és azok is leszünk” 
–  hangsúlyozta  Panetta.

Pár órával később bosszút hirdetett bin Laden halála miatt az 
al-Kaida terrorszervezet egyik vezető személyisége. Az Asszad al-
Dzsihád2 néven ismert, szélsőséges internetes oldalakon az iszlám 
szent háborúja, a dzsihád kérdésében rendszeresen megszólaló férfi 
hosszan méltatta a Pakisztánban megölt terroristavezért, s azt ígérte, 
hogy „bosszút állunk az iszlám sejkjének megöléséért”. „Azoknak, 
akik a dzsihád végét vagy meggyengülését kívánják, azt mondom, vár-
janak még. Hosszú a harc köztünk és a nemzetközi zsarnokság között, 
és nem ér véget az iszlám szeretett oroszlánjának mártíromságával” – 
fogalmazott az al-Kaida egyik vezető ideológusának tartott férfi.

Vasárnap, május első napján végignéztem II. János Pál boldog-
gá avatásának szertartását Rómából, a Vatikánból. Az odasereglett, 
közel egymillió zarándokot, köztük a legnagyobb számban a legelső 
kelet-európai pápa mélyhitű lengyel honfitársait. És eszembe jutott, 
hogy a boldoggá avatott Carol Voytila egy kicsit a mi „honfitársunk” is 
volt, amennyiben a szülei még annak a megboldogult Monarchiának 
voltak az állampolgárai Galíciában, mint a mi nagyszüleink Erdély-
ben...

A Szent Péter téren, az egykori Szentatya elhunytát követő 
órák Subito Sancto! – sürgető – kiáltásaiban talán a Leg felsőbb 
Gondviselő szándéka kapott hangot. Mától pedig hivatalosan is 
kérhetjük a közbenjárását, különösképpen a számára annyira ked-
ves Istenanyánál.

Egy nappal előbb, szombaton több tévéadón is végigcsodáltam egy, 
a pazarságában is modern királyi esküvőt Londonból. Pedig szinte 
hallom a cinikusokat, hogy csupán egy hatásosan megrendezett PR-
akció volt az egész, amelyben mint a mesékben, egy csoda folytán az 
egyszerű származású leánykából (vicc nélkül: akinek a nagyapja tény-
leg csak egy egyszerű bányászember volt) egy nagy és boldog ország 
királynéja lesz.

Pedig másról és sokkal többről volt ott szó. (És a több mint kétmil-
liárd tévénéző jól megérezte ezt.) Egy ezeréves történelmi hagyomány 
őszinte tiszteletéről. Egy nagy nép és egy igazi demokratikus társada-
lom bensőséges ünnepéről. A szépségről, a harmóniáról és egy fiatal 
emberpár tisztességébe és tiszta szándékaiba helyezett reménységről. 
És az élő zöld fasorral feldíszített Westminster-apátsági templom szá-
momra ezoterikus szépségéről.

A két, egymást követő jeles esemény kapcsán elgondoltam: a 20. 
században volt két szörnyű világháború, volt gulág és volt holokauszt 
sok tízmillió áldozattal, volt Sztálin és Hitler és Ceauşescu és még egy 
sorozat a gyűlöletet a világnézet rang jára emelő véres kezű diktátor, 
volt kommunizmus és volt ateizmus, és hirtelen hová lett mindez? El-
tűntek, mint a fantomok, mint hajnali köd, és elenyésztek, mint az 
áldozatok sóhajai...

Talán mert egy Békességkereső Ember szelíd keménysége megtör-
te az embertelenség erejét. Talán mert a szépség és a harmónia iránti 
vágyakozás mégis fontosabb az emberek számára, mint az egymást 
letaposó tülekedés.

Én ezt olvastam ki a Rómában és Londonban a minap történtek-
ből. És azt, hogy a Jó azért mégis legyőzi a Gonoszt, a szeretet a gyűlöl-
ködést, a szépség a rútságot.

Két ünnep 
az idők mérlegén

                    jegyzet n Nagy Benedek

Afganisztáni katonák a tévében nézik Barack Obama elnök bejelentését bin Laden haláláról fotó: mediafax

Új tulajdonosa van 
a Realitatea tévének


