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> Orosz repülőszerencsétlenség. Min-
den bizonnyal pilótahiba okozta az Orosz-
ország északnyugati részén bekövetkezett, 
44 halálos áldozattal járó repülőgép-szeren-
csétlenséget – mondta tegnap Szergej Ivanov 
orosz miniszterelnök-helyettes. „Az előzetes, 
külsődleges vizsgálatok egyértelműen a piló-
ta hibájára utalnak; rossz időjárási körülmé-
nyek között a leszállópályától jobbra tért el, 
és a ködben az utolsó percig vizuálisan kereste 
a betonsávot, de nem találta meg” – magya-

rázta Ivanov, aki az orosz kormányban a re-
pülőgépipart felügyeli. A Vlagyimir Putyin 
miniszterelnök kíséretében Franciaország-
ban tartózkodó politikus hozzátette, hogy a 
hétfőn éjjel rossz látási körülmények között 
bekövetkezett szerencsétlenség erősen emlé-
keztet a Lech Kaczynski lengyel államfőnek 
és kíséretének halálát okozó 2010. áprilisi 
szmolenszki esetre. Az északnyugat-oroszor-
szági Karéliában, Petrozavodszk mellett sze-
rencsétlenül járt Tu–134-es repülőgépen tar-
tózkodó 52 személy közül nyolc (köztük egy 
kilencéves fiú és a nővére) élte túl a katasztró-

fát. Mindannyian súlyos állapotban vannak, 
egyebek mellett égési sérüléseket szenvedtek. 
A RussAir légitársaság gépe Moszkvából in-
dult Petrozavodszk úti céllal, és a karéliai 
székváros repülőterétől egy kilométerre zu-
hant egy autóútra. A gép törzse kettétört, 
majd lángba borult.

> Huntsman pályázik Obama helyére. 
Jon Huntsman, Utah állam volt republikánus 
kormányzója, az Obama-kormány volt pekingi 
nagykövete tegnap New Yorkban bejelentette, 
hogy hivatalosan versenybe száll az Egyesült Ál-

lamok elnöki címéért. „Jelölt vagyok az Egye-
sült Államok elnökének hivatalára” – mondta 
Huntsman, aki kampányindító beszéde hátte-
réül a Szabadság-szobrot választotta, csakúgy, 
mint Ronald Reagan 1980-ban. Huntsman 
átfogó és merész változásokat sürgetett az ame-
rikai adórendszerben, és – konkrétum említése 
nélkül – kijelentette, hogy Amerikának ener-
getikai függetlenségre és munkahelyteremtésre 
kell törekednie. Az 51 éves Huntsman a nyol-
cadik republikánus politikus, aki megküzd 
azért, hogy pártjának hivatalos jelöltje legyen 
a 2012-es elnökválasztáson. 

Kintlévőségeire vár a Bechtel

Leáll az erdélyi sztrádaépítés?

Ország – világ

nem építi tovább az erdélyi au-
tópályát az amerikai Bechtel 
társaság, amíg a román állam 
nem törleszti 110 millió eurós 
adósságát. Miközben emil Boc 
kormányfő nemrég azt nyilat-
kozta, a kivitelezés folytatódik, 
a cég állítólag már át is költöz-
tette munkagépeit más európai 
munkatelepekre.

Hírösszefoglaló

Holtpontra jutottak a tár-
gyalások az észak-erdélyi 
autópálya jelenleg álló 

építésével megbízott Bechtel társa-
sággal – írja az MTI az Új Magyar 
Szó napilapra hivatkozva. „Az ame-
rikaiak addig hallani sem akarnak 
esetleges alkuról vagy a munkála-
tok árának csökkentéséről, amíg a 
román állam nem törleszti adóssá-
gát” – vázolta a helyzetet a lapnak a 
román Országos Út- és Autópálya-
építő Társaság (CNADNR) egyik 
név nélkül nyilatkozó magas beosz-
tású tisztségviselője. Tájékoztatása 
szerint 110 millió euróról van szó, 
amit a CNADNR nem tud előte-
remteni. A szakember szerint ezen 
az összegen felül további 240 millió 
euró lenne szükséges ahhoz, hogy 
három szakaszon folytatódhassa-

nak a munkálatok és újabb hatvan 
kilométer sztráda elkészüljön. To-
vább akadályozhatja a munka foly-
tatását, hogy az autópálya nyomvo-

nalán több helyen a föld-kisajátítá-
sokat sem sikerült még megoldani. 
Ez pedig a román állam kötelessége 
lenne – magyarázta.

Az észak-erdélyi autópálya 
építése immár hónapok óta áll, és 
egyes – a Bechtel által meg nem 
erősített hírek – szerint az ameri-

kai vállalat átköltöztette munka-
gépei egy részét más európai mun-
katelepekre. Pedig június elején 
Emil Boc miniszterelnök még ar-
ról nyilatkozott, hogy a kivitelezés 
folytatódik.

A szakember szerint a kialakult 
helyzet a Bechtelnek kedvez, mivel 
a román állammal kötött szerző-
dése értelmében a megrendelőnek 
akkor is fizetnie kell a cég tőkekölt-
ségeit, ha áll a munka. Ez havonta 
több millió eurót jelent.

A kialakult patthelyzetnek máris 
több kárvallottja van. Több tucat, 
a Bechtelnek dolgozó alvállalkozó 
nem kapta meg a pénzét az ameri-
kaiaktól, emiatt sokan a csőd szélé-
re kerültek.

„Zsákutca” az épülő erdélyi autópályán. Adósság miatt elodázott folytatás fotó: mihály lászló

„nem megfelelő és ellentmond 
a nyitottság szellemének” a Bu-
dapest által megütött hangnem 
– állítja a román külügyminisz-
térium. a magyar diplomácia a 
gyulafehérvári magyarellenes at
rocitás miatt foglalt állást.

Hírösszefoglaló

A román külüg yminiszté-
rium tegnap azt közölte, 
utasította a budapesti 

nagy követséget, kérjen felvilágo-
sítást a Gyulafehérváron történ-
tekkel kapcsolatos magyar külügy-
minisztériumi közlemény hang-
vételét illetően, mely „nem meg-
felelő és ellentmond a nyitott ság 
szellemének”. 

A minisztérium meg jeg yzi, 
hogy „a magyar fél az említett 

kérdésben nem vette fel a kap-
csolatot a román féllel a szokásos 
diplomáciai csatornákon a sajtó-
közlemény kiadását megelőzően, 
miként az természetes lett volna”. 
Bukarest a magyar külügymi-
nisztérium közleményében fog-
laltakat illetően leszögezi, hogy 
a Gyulafehérváron történtekről 
azonnal tájékoztatást kért a bel-
ügyminisztériumtól, melynek ha-
táskörébe az ilyen esetek rendezé-
se tartozik.

A magyar külügyminisztérium 
hétfőn azt közölte, megdöbbenés-
sel értesült arról, hogy Gyulafe-
hérváron magyarellenes atrocitá-
sok történtek. 

A minisztérium úgy tájékoz-
tatott, hogy az erdélyi városban 
megrongáltak több, a katolikus 

egyház intézményeinek helyt adó 
épületet, és barbár módon meg-
verték a teológiai intézet rektorát, 
valamint egy másik magyar nem-
zetiségű embert. Az eset ellent-
mond a magyar–román kapcso-
latokban tapasztalt nyitottságnak 
és szoros együttműködésnek is 
– áll a magyar külügy közlemé-
nyében.

Amint arról beszámoltunk, 
szombaton három román huli-
gán részegen kövekkel dobálta 
a katolikus teológia épületét, és 
baseballütővel megverték Oláh 
Zoltánt, a gyulafehérvári római 
katolikus teológiai intézet rek-
torát, aki le akarta fényképezni 
őket. A rektor eszméletét vesz-
tette, sebeit a helyi sürgősségen 
látták el.

Magyarázatot vár a roMán Külügy

Nem tetszik a magyar hangnem

Az észak-erdélyi autó-
pálya építése immár hó-
napok óta áll, és egyes – 
a Bechtel által meg nem 
erősített hírek – szerint 
az amerikai vállalat át-
költöztette munkagépei 
egy részét más európai 
munkatelepekre. 

román busz balesete Magyarországon. Hat ember életét 
vesztette és 23-an megsérültek, amikor egy román autóbusz és egy szlo-
vén kamion ütközött tegnap hajnalban az M70-es autóúton Magyaror-
szágon. Az utasok elmondása szerint valószínűleg elaludt az autóbusz 
vezetője, akit pihenés nélkül fordítottak vissza főnökei Romániából Spa-
nyolországba, miután előző nap érkezett vissza ugyanonnan – közölte az 
M70-es autóúton tegnap kora reggel a Zala megyei Csörnyeföld közelé-
ben balesetet szenvedett román jármű egyetlen magyarul beszélő utasa a 
helyszínen az MTI-vel.   fotó: mti


