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> Pályázat a határon túli magyar kul-
túra támogatására. Összesen 21 millió 
forint értékű meghívásos pályázatot hir-
detett meg tegnap a határon túli magyar 
irodalom, képző-, ipar- és fotóművészet 
támogatására, valamint filmszakmai prog-
ramok szervezésére a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium (NEFMI) Kultúráért Fe-
lelős Államtitkársága. Mint az államtit-
kárság közölte, a pályázat célja a határon 
túli közművelődési intézmények prog-

ramjainak bővítése, a kulturális hozzáférés 
szempontjából hátrányos helyzetű terüle-
tek felzárkóztatása, a határon túli magyar 
irodalom, képző-, ipar- és fotóművészet, 
továbbá filmes műhelyek értékeinek meg-
jelenítése, népszerűsítése, a kortárs iroda-
lom és művészetek értékeinek széles réte-
gekhez történő eljuttatásával a hozzáférés 
lehetőségeinek javítása, a művészetkedvelő 
közönség nevelése, valamint a határon túli 
művészeti műhelyek megmutatkozási le-
hetőségeinek bővítése. A kiírás két részből 
áll: az Irodalmi karaván című meghívásos 

pályázat határon túli magyar írócsopor-
tok, irodalmi műhelyek felolvasókörút-
jainak, irodalmi rendezvénysorozatainak 
megszervezésére és lebonyolítására szolgál. 
A támogatási összeg programonként 300 
ezertől 900 ezer forintig terjed, összesen 
10,5 millió forint értékben. A Művészeti 
karaván elnevezésű meghívásos pályázat 
határon túli magyar képző-, ipar- és fotó-
művészeti kiállítások, valamint filmszak-
mai programok megszervezésére és lebo-
nyolítására szól. Az elnyerhető támogatási 
összeg programonként 300 ezer forinttól 

1,5 millió forintig terjedhet, szintén 10,5 
millió forint. Az államtitkárság közleménye 
hangsúlyozza, hogy a pályázatok elbírálása-
kor előnyt élveznek azok a pályázók, akik 
a felolvasókörutak, kiállítások, filmbemu-
tatók tervezése során legalább egy prog-
ramot a szórványmagyarság által lakott 
térségekbe terveznek. A pályázaton való 
részvételre megyénkből a Hargita Me-
gyei Művelődési Központ kapott meghí-
vást. Mindkét pályázat beadási határideje 
2011. augusztus 25., a megvalósítási idő-
szak 2011. október 1.–2012. május 31.
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Ország – világ
politika

„Elárultad a hazádat” – kiabálták a mEréNylőNEk

Négy hétig magánzárkában lesz a norvég tömeggyilkos

hirdetés

Reményeivel ellentétben nem fejt-
hette ki nyilvánosan szélsőséges 
nézeteit anders behring breivik, 
az utoyai tömeggyilkosság elkö-
vetője. a bíróság az ügyészség 
és a rendőrség indítványára zárt 
tárgyalást rendelt el, amelyen a 
bíró úgy rendelkezett, hogy a férfi 
nyolc hétig előzetes letartóztatás-
ban marad, ebből négy hétig ma-
gánzárkában lesz.

hírösszefoglaló

Nyolc hétig vizsgálati fog-
ságban marad az oslói rob-
bantás és az Utoya-szigeti 

mészárlás elkövetésével gyanúsított 
Anders Behring Breivik. A bíróság 
ítélete szerint Breiviket a norvég 
büntető törvénykönyv 147a pa-
ragrafusa alapján terrorizmussal 
vádolják. A 147a paragrafus olyan 
bűncselekményekre vonatkozik, 
melyek célja a társadalom egy ré-
szének, például a kormánynak a 
megingatása vagy elpusztítása, és 
melyek félelmet keltenek a népes-
ségben, illetve melyek legalább hat 
hónap börtönnel sújthatók. A bíró 
döntése alapján nyolc hétig előzetes 

letartóztatásban lesz, az első négy 
hétben „teljes elszigeteltségben” – 
azaz nemcsak magánzárkába zárják, 
de teljesen elzárják a külvilágtól is, 
leveleket sem kaphat és látogatókat 
sem fogadhat.

„A muzulmán hatalomátvétel
megakadályozására”
cselekedett
A bíróság közleménye szerint 

meghallgatásán Breivik elismerte, 
hogy ő követte el a robbantásos 
merényletet és ő gyilkolt Utoya-
szigetén is. Beismerése ellenére 
nem vallotta magát bűnösnek. „A 
bíróság értelmezésében a vádlott 
úgy gondolja, hogy a támadást 
Európa védelmében, a kulturális 
marxizmus ellenében és a muzul-
mán hatalomátvétel megakadá-
lyozására követte el” – áll a köz-
leményben. Ezek szerint a táma-
dás „jelzés” lett volna a népnek, 
célja pedig az volt, hogy a lehető 
legnagyobb veszteséget okozza 
a kormányzó Munkáspártnak, 
egyben korlátozza az új politi-
kusok toborzásában. (Utoyán a 
kormánypárt ifjúsági táborában 

lövöldözött, ahol vezető politiku-
sok generációi nőttek fel.)

Fél órával bírósági meghallga-
tása előtt dőlt el, hogy nem lesz 
nyilvános a meghallgatás. Breivik 
maga nyílt tárgyalást kért, tervei 
szerint ismertette volna bevándor-
ló- és iszlámellenes nézeteit, ami-
vel megindokolta volna a tömeg-
gyilkosságot.

A Guardian helyszíni tudósí-
tója szerint Breivik háromnegyed 
kettőkor érkezett meg a bíróságra, 
egy hátsó bejáraton próbálták be-
csempészni. Itt is nagy tömeg várta, 
„áruló”, „elárultad a hazádat” – kia-
bálták neki.

Antimarxista keresztes
lovagnak gondolta magát
Breivik pénteken délután há-

romkor követett el robbantásos 
merényletet Oslo központjában, 
a miniszterelnöki hivatal tőszom-
szédságában. A robbantáshoz hat 
tonna műtrágyát vásárolt koráb-
ban, ezt keverte el gázolajjal – 
ilyen pokolgéppel robbantott 15 
éve Timothy McVeigh, egy ame-
rikai szélsőjobboldali Oklahoma 

Cityben. A hatalmas robbanásban 
heten vesztették életüket. Alig egy 
órával később magát rendőrnek ál-
cázva a kormányzó, baloldali Mun-
káspárt nyári táborában, az Utoya-
szigeten kezdett lövöldözésbe. Az 
oslói merényletre hivatkozva ma-
gához hívta a táborozókat, majd 
válogatás nélkül lövöldözni kez-
dett. A szigeten az aktuális hírek 
szerint 86-an vesztették életüket, 
köztük a trónörökös nejének fél-
testvére is, aki rendőrként teljesí-
tett szolgálatot.

Breivik rendőrségi meghallga-
tásán azt állította, hogy a szigeten 

tartózkodó volt miniszterelnököt, 
Gro Harlem Bruntlandot is meg 
akarta ölni. Breivik magát antimar-
xista keresztes lovagnak gondolta, 
célja a multikultúrát és a bevándor-
lók befogadását támogatók meg-
semmisítése volt.

Breivik az Utoyára 50 perc után 
kiérkező rendőrökkel szemben már 
nem tanúsított ellenállást, megad-
ta magát. Kihallgatásán elismerte 
a gyilkosságok és a robbantás el-
követését, de tagadta büntetőjogi 
felelősségét. A tömeggyilkosságot 
„szörnyű, de szükséges” cselekedet-
ként írta le.

GYERGYÓTÖLGYES ÖNKORMÁNYZATA

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a KÖZSÉGI UTAK MO-
DERNIZÁLÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA GYERGYÓTÖLGYES TERÜ-
LETÉN című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez  a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 között a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama alatt.

Zárt tárgyalás – nem engedte meg a bíróság, hogy Anders Behring Breivik kifejtse nyilvánosan szélsőséges nézeteit fotó: abcnews.com

„lengyel tanú” áll a vizsgálat rendelkezésére

A norvégiai merényletek elkövetésével gyanúsított Anders Behring 
Breivik lengyelországi kapcsolatai kizárólag kereskedelmi jellegűek 
voltak, a pokolgépek előállításához használt alapanyagokat sok or-
szágban vásárolta, lengyelországi vásárlásai „marginálisak” voltak – 
közölte tegnap Varsóban a lengyel Belbiztonsági Ügynökség (ABW) 
elnökhelyettese. Pawel Bialek a PAP jelentése szerint egyúttal cáfolta 
az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió aznapi jelentését, amely sze-
rint Lengyelországban őrizetbe vettek egy wroclawi férfit a Breivikkel 
fenntartott kapcsolatai miatt. Hozzátette, hogy a vizsgálat rendelke-
zésére áll egy „lengyel tanú” az ügyben, aki együttműködik a nyomo-
zó hatóságokkal. Bialek szerint a norvég terrorista vegyi anyagokat 
vásárolt Lengyelországban, de ezek az anyagok „nem voltak illegáli-
sak”. „A vásárlás célja, amelyet a vevő megadott, logikus volt” – tette 
hozzá. Hangsúlyozta: az eladó nem volt tudatában annak, hogy mire 
fogják felhasználni a nyersanyagokat. Malgorzata Klaus, a wroclawi 
ügyészség szóvivője szintén cáfolta az RFM FM jelentését. „Senkit 
sem vettek őrizetbe ebben az ügyben, és senki ellen sem emeltek vá-
dat” – szögezte le a szóvivő. Mariusz Sokolowski, a lengyel országos 
rendőrkapitányság szóvivője előzőleg azt közölte, hogy a Belbiztonsá-
gi Ügynökség és a Központi Nyomozó Hivatal (CBS) megvizsgálta a 
norvég terrorista interneten közzétett „kiáltványának” lengyel szálát. 
Anders Behring Breivik azt írta manifesztumában, hogy a pokolgé-
pek előállításához szükséges vegyi anyagokat először egy termékeit az 
interneten forgalmazó lengyel cégtől szerezte be.


