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> Felszámolták Rudolf Hess sírját 
Bajorországban. Huszonnégy évvel a ha-
lála után felszámolták Rudolf Hess sírját 
a bajorországi Wunsiedelben. 

Peter Seisser egyházi elöljáró a dpa 
német hírügynökségnek megerősítette, 
hogy a családdal egyeztetve már szerdán 
reggel kihantolták a holttestet. Hitler 
egykori helyettesének földi maradványa-
it a terv szerint elégetik, majd a tengeren 
szétszórják a hamvakat. „Így akarjuk ele-

jét venni annak, hogy Wunsiedel javítha-
tatlan egyének zarándokhelyévé váljon” 
– mondta Seisser. 

Hesst a náci háborús bűnösök nürn-
bergi perében életfogytiglani szabadság-
vesztésre ítélték. Több mint negyven évet 
töltött a berlin-spandaui fegyházban, mi-
előtt 1987. augusztus 17-én – 93 évesen 
– öngyilkosságot követett el. 

Az volt a végakarata, hogy szülei 
mellé temessék a wunsiedeli temetőben. 
Adolf Hitler kegyvesztetté vált helyette-
sét a szélsőjobb békeharcosnak próbálja 

beállítani, mert 1941-ben tárgyalásokat 
kezdett az angolokkal. A hely, ahol elte-
mették, az idők folyamán náci zarándok-
hellyé vált, de az ott tartott felvonulá-
sokat Németországban jogi eszközökkel 
sikerült betiltani. 

Röviddel halála után több száz szélső-
jobboldali tartott – nem engedélyezett – 
demonstrációt a bajor kisvárosban, ezért 
Hess holttestét először egy ismeretlen 
helyen temették el. Csak a halál után hét 
hónappal került a holttest a wunsiedeli 
sírkertbe.

> Fogadások az elsüllyedt hajó esélyei-
ről. Orosz internetes fórumokon kötöttek 
egymással fogadásokat a tengerészek a Vol-
gán elsüllyedt hajó tragédiája előtt, hogy 
vajon kibír-e még egy szezont a Bulgarija 
– írja egy orosz lap tegnap. A lap szerint 
ezeket a fórumokat olvasva a laikusok szá-
mára is nyilvánvaló volt, hogy hajót már 
rég ki kellett volna vonni a forgalomból. 
A lap által megszólaltatott orosz hajóska-
pitány szerint a hajózás jelenlegi szabályai 
alapján olcsóbb lefizetni valakit, mint sza-
bályosan átmenni egy vizsgálaton.
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Megerősítik pénzügyi konszolidá-
ciós vállalásaikat az euróövezet 
érintett államai, a Görögország 
számára kidolgozott támogatási 
program pedig egyszeri és kifeje-
zetten erre az országra szabott – 
derül ki a zónát alkotó országok 
állam- és kormányfőinek a teg-
napi brüsszeli találkozón tárgyalt 
nyilatkozattervezetéből.

MTI

A találkozó alatt már kiszivárog-
tatott szöveg – amely kedvező 
fogadtatásra talált a nemzet-

közi pénzügyi piacokon is – egyértel-
művé teszi, hogy az övezet országai 
készek segíteni Görögországnak a te-
temes adósságállomány csökkentésé-
ben. A tervezetből az is kiderül, hogy 
ebben szerepet vállalnak a magánban-
ki hitelezők is. A szöveg egyértelművé 
teszi, hogy az uniós támogatás vissza-
fizetési feltételei más érintett orszá-
gok számára is kedvezőbbé válnak. A 
tárgyalt feltételek szerint a kamatok 
a jelenlegi 4,5 százalékos szintről 3,5 
százalékra csökkennek, a futamidő 
pedig 7,5 évről a duplájára, 15 évre 
emelkedik. Lehetőséget teremtenek 
arra is, hogy a stabilitási mechaniz-
musból a jelenleginél jóval korábban 
is megsegítsenek olyan euróövezeti 
államokat, amelyeknél még csak a je-
lei mutatkoznak egy később súlyossá 

válni tudó helyzetnek. A vezetők je-
lezték, lépéseket tesz az övezet arra is, 
hogy csökkenjen a függőség a hitelmi-
nősítő ügynökségek értékelésétől. Ez-
zel kapcsolatban az Európai Bizottság 
dolgoz majd ki további javaslatokat. 
Az ülésről kiszivárgott hírek szerint 
továbbra is asztalon van az a lehetőség, 
hogy Görögország adósságainak egy 

részét leírják. Ez szintén olyan része 
lenne a megállapodásnak, amely más 
euróövezeti államra nem vonatkoz-
hat. A közös európai pénzt használó 
zóna országainak vezetői azért voltak 
kénytelenek rendkívüli találkozót tar-
tani az uniós nyári szünet előtt, mert a 
piacok láthatóan nem nyugodtak meg 
a tagországok pénzügyminisztereinek 

tíz nappal ezelőtti nyilatkozatában 
szereplő, kellőképpen nem részletezett 
bejelentésektől. A brüsszeli ülés előtt a 
résztvevők többsége derűlátóan nyi-
latkozott egy Görögországra vonatko-
zó megállapodás esélyeiről, és arról is, 
hogy azzal sikerül megnyugtató meg-
oldást találni az egész euróövezetet 
érintő bizonytalanságra.

Elfogadhatatlan, hogy Hollandia 
kétségbe vonja Románia jog-
államiságát – mondta Cătălin 
Predoiu román igazságügyi 
miniszter, miután az európai 
ügyek holland minisztere kije-
lentette: a jogállamiság szintje 
sem Bulgáriában, sem Románi-
ában nem kielégítő.

Ben Knapen szerdán nyilat-
kozott úgy, hogy mind Ro-
mánia, mind Bulgária apró 

lépéseket tett a korrupció vissza-
szorítása érdekében, ami azonban 
nem elegendő, és mindkét ország-

nak konkrét eredményeket kell fel-
mutatnia. A holland miniszter az 
Európai Bizottságnak a román és a 
bolgár igazságszolgáltatás helyzetét 
értékelő szerdai jelentése kap-
csán nyilatkozott. A tárcaveze-
tő leszögezte, hog y hazája ezt 
a jelentést is fig yelembe veszi, 
amikor a két ország schengeni 
csatlakozásáról dönt. Rámuta-
tott: sem Bukarest, sem Szófia 
nem küzd hatékonyan a korrup-
ció ellen. Romániának és Bul-
gáriának már tavasszal kellett 
volna csatlakoznia a schengeni 
övezethez, de egyes tagállamok – 

köztük Hollandia is – kifogásokat 
emelt arra hivatkozva, hogy mind-

két tagállamban még igen elterjedt 
a korrupció.
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HollaNd kétElyEk

Predoiu: elfogadhatatlan, hogy kétségbe vonják 
a román jogállamiságot

az Első fERtőzés

Az idén is 
felbukkant a  

nyugat-nílusi vírus
az idén először egy 37 éves 
nőnél bukkant fel Romániában 
a nyugat-nílusi vírus, amely ta-
valy több tucatnyi embert fertő-
zött meg.

Egy Galac megyei nőt július 
elején szállítottak kórházba 
súlyos állapotban agyhár-

tyagyulladással, de jelenleg ki-
elégítő az állapota. Az analízisek 
eredményei most váltak ismertté, 
és kiderült, hogy a nő a szúnyo-
gok által terjesztett nyugat-nílusi 
vírussal fertőződött meg. Molnár 
Géza, az egészségügyi miniszter 
tanácsadója elmondta: a vírus 
az idén a várakozásokhoz képest 
később bukkant fel, s nem lehet 
megjósolni, hogy továbbterjed-e. 
Hangsúlyozta, hogy egyelőre csak 
egyedi esetről van szó, nem jár-
ványról. Tavaly Romániában 57 
személyt fertőzött meg a vírus, 
öten vesztették életüket.

Ritka iNtézkEdés 
kaNadáBaN

Állampolgárságtól 
fosztottak meg 
bevándorlókat 

Legkevesebb 1800 olyan be-
vándorlót foszt meg az ál-
lampolgárságtól a kanadai 

kormány, aki csalással szerezte meg 
státusát – közölte tegnap a The New 
York Times. Jason Kenney kanadai 
bevándorlásügyi miniszter kijelen-
tette, hogy a retorzió többségében 
olyan személyeket érint, akik hami-
sított okmányokkal bizonyították: 
megfelelnek annak a honosítási 
követelménynek, hogy az állampol-
gárrá válásuk előtti négy évből hár-
mat Kanadában töltöttek el. A ka-
nadai hatóságok ritkán nyúlnak az 
állampolgárságtól való megfosztás 
eszközéhez, tavalyi adatok szerint 
1977 óta összesen 66 esetben éltek 
vele. A 34 milliós Kanada tavaly 
280 ezer bevándorlót fogadott be, 
amire több mint egy fél évszázada 
nem volt példa. Az ország az elmúlt 
évtizedben évente átlagosan ne-
gyedmillió embernek adott állandó 
lakhatási engedélyt.

EB éves igazságügyi jelentés

Az EB szerdán közzétett éves jelentése megállapította, hogy további 
lépéseket kell tennie Bulgáriának és Romániának az igazságügyi refor-
mok és a korrupció elleni fellépés terén. A román igazságügyi minisz-
ter egy tegnapi rádiónyilatkozatban elmondta: elfogadhatatlan, hogy 
Hollandia kétségbe vonja a román jogállamiságot. Predoiu szerint nem 
szabad összekapcsolni az igazságszolgáltatás figyelemmel kísérését a 
schengeni csatlakozás követelményeivel. A tárcavezető szerint eljött az 
ideje, hogy elismerjék Románia erőfeszítéseit, és nagyobb európai szo-
lidaritás mutatkozzon a román igazságügyi reform ügyében.

Sarkozy, Lagarde és Merkel. Úgy döntöttek, megmentik Görögországot fotó: mediafax


