
Ország – világ

hírfolyam

> Folytatódik az észak-erdélyi autópálya 
építése. Megállapodás született az észak-er-
délyi autópályát építő Bechtel amerikai válla-
lat és a közlekedési minisztérium között arról, 
hogy a beruházó ősztől folytatni fogja az épít-
kezést a Bihar megyei Bors és Berettyószéplak 
(Supalcu de Barcău) közötti 64 kilométer 
hosszú szakaszon – értesült a Capital című 
gazdasági hetilap. A közlekedési miniszté-
rium illetékesei csak annyit erősítettek meg, 
hogy megállapodás született az autópályákat 

kezelő román állami vállalat és a Bechtel kö-
zött, és a dokumentumokat a következő na-
pokban írják alá, amit majd a kormánynak is 
jóvá kell hagynia. A megállapodás részleteiről 
hivatalosan semmit sem közöltek. A Capital 
azonban tudni véli, hogy a Bechtel vállalta: 
egy kilométer autópálya költségét 7 millió eu-
róra korlátozza, ami 35 százalékkal kevesebb 
az eredetileg előirányzott költségnél. Másrészt 
az államnak őszig ki kell fizetnie a Bechtellel 
szemben felhalmozott adósságát, amely eléri 
a 200 millió eurót. Az egyelőre nem világos, 
hogy a Bechtel építi-e meg teljes egészében a 

415 kilométer utat, vagy csak a román–ma-
gyar határtól Marosvásárhelyig terjedő sza-
kaszt. A Bors és Brassó közötti nyomvonalon 
haladó, 2004 óta épülő korszerű útból eddig 
csak 52 kilométer készült el Gyalu (Gilău) és 
Aranyosgyéres (Câmpia Turzii) között, amire 
az állam több mint egymilliárd eurót költött.

> Nemet mondanak az aranykiterme-
lésre. Az LMP arra kéri a romániai pártokat, a 
kormányerőket és az ellenzéket is, hogy állítsák 
meg a verespataki aranybányával kapcsolatos 
beruházást, mert az rombolja az emberek élet-

minőségét, a környezetet és a kulturális örök-
séget – írta az MTI-hez tegnap eljuttatott köz-
leményében Jávor Benedek. Az Országgyűlés 
Fenntartható Fejlődés Bizottságának ellenzéki 
elnöke szerint pártjuk megdöbbenéssel érte-
sült a romániai Kulturális és Örökségvédelmi 
Minisztérium közleményéről, mely szerint ki-
adták a régészeti bizonylatot a Kirnyik-hegység 
egy részére, amit Kelemen Hunor miniszter 
már alá is írt. Jávor Benedek felhívja a figyelmet, 
hogy ezzel újabb akadály hárult el a verespataki 
aranybányát megnyitni szándékozó Roşia 
Montana Gold Corporation (RMGC) elől.
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hirdetések

„BomBagyárost” vettek őrizetBe LengyeLországBan

A Breivikéhez hasonló szerkezeteket készített
a lengyel központi nyomozó Hiva-
tal (CBs) őrizetbe vett egy húsz-
éves férfit, aki robbanószerkeze-
teket készített, közölte a nowy 
sacz-i ügyészség. a malopolska 
vajdaságbeli, a lengyel–szlovák 
határon fekvő muszynában élő 
férfi – akárcsak anders Behring 
Breivik, az oslói merénylő – mű-
trágya készítéséhez szükséges 
alapanyagokat használt fel a rob-
banószerkezetek elkészítéséhez.

hírösszefoglaló

Dariusz Nowak, a kis-len-
gyelországi vajdasági ren-
dőrség szóvivője közölte, 

hogy egy, az internetre felkerült 
videofelvétel alapján jutottak a 
bombagyáros nyomára. Ezen egy 
pokolgép felrobbantása látható 
egy erdőben. A férfi garázsának át-
kutatása során a rendőrség két rob-
banószerkezetet talált, valamint a 
bombák előállításához szükséges 
alapanyagokat, köztük olyat, ame-
lyet a műtrágyához használnak, 
valamint amatőr gyújtószerkezete-

ket. A férfit 6 hónaptól 8 évig ter-
jedő börtönbüntetés fenyegeti. 

Az elmúlt héten vették őrizetbe 
a kis-lengyelországi Vajdaság szék-
városában, Krakkóban a 38 éves 
Rafal K.-t, aki beismerte, hogy 
házilag készített robbanószerke-
zetekkel négy robbantást hajtott 
végre a városban. A detonációk-
ban öten sérültek meg. A férfi által 
bérelt garázsban tárolt alapanya-
gokból a rendőrség szerint száz 
robbanószerkezetet lehetett volna 
előállítani.

Letartóztatták a bombakészítőt. Garázsában akár 100 detonátorra is elegendő alapanyag volt

„Most befejeztem” – a Verdens Gang című nor-
vég lap tegnapi száma szerint ezek voltak Anders 
Behring Breivik első szavai az Oslóhoz közeli 
Utoya szigetén rendezett múlt pénteki vérfürdő 
után, amikor a rendőrök őrizetbe vették. A har-
minckét éves gyanúsított ezután egyfolytában 
beszélt, de a cikkből nem derül ki, miket mon-
dott pontosan. 

A rendőrség nem erősítette meg a lap infor-
mációit, csak annyit közöltek, hogy Breivik nem 
tanúsított ellenállást. Az NTB norvég hírügynök-
ség rendőrségi körökre hivatkozó tegnapi jelenté-
se szerint másodpercekkel az őrizetbe vétel előtt 
a közelben tartózkodó elitegység tagjai már célba 
vették a férfit, hogy ártalmatlanná tegyék vagy 

megöljék. Amint azonban az egyik rendőr meg-
győződött arról, hogy Breiviknél nincs fegyver, 
és nincs rajta robbanószerkezet, a tűzparancsot az 
utolsó pillanatokban visszavonták. 

Az elitkommandó vezetőjének, Haavard Gaas-
bakknak az elmondása szerint nem sokkal azután, 
hogy a szigetre értek, és közeledtek a lövöldözés 
helyszíne felé, odakiáltottak, hogy „Rendőrség! 
Fegyverrel vagyunk!” Ezután egy fás helyről előjött 
Breivik feltartott kézzel, fegyvere tizenöt méterrel 
mögötte letéve. A rendőrség szerint ekkor 18 óra 
27 perc volt, egy órával és egy perccel azután, hogy 
a helyi rendőrség az első riasztást kapta, és körülbe-
lül nyolcvan perccel azután, hogy a norvég média 
szerint a mészárlás elkezdődött.

negyven hellyel egészítette ki az 
oktatási minisztérium a magyar 
diákoknak járó tandíjas helyek 
számát a marosvásárhelyi orvosi 
és gyógyszerészeti egyetemen, 
miután az intézmény rektora elvett 
ugyanennyi helyet a magyar tago-
zattól. 

hírösszefoglaló

Markó Béla miniszterelnök-
helyettes tárgyalásokat 
foly tatott Daniel Funeriu 

oktatási miniszterrel, és megállapo-
dásra jutottak arról, hogy a magyar 
diákoknak járó tandíjas helyek számát 
az Általános Orvosi Karon a minisz-
térium kiegészíti 40 hellyel. Azért volt 
szükség erre az intézkedésre, mert az 
egyetem román többségű vezetősége 

kihasználva, hogy csak a tandíjmen-
tes helyek számának tagozatonként 
szerinti megoszlása van rögzítve az 
egyetem belső szabályzatában, a tandí-
jas helyeket az általános orvosi karon 
az egyetemi felvételin elért érdemjegy 
szerint töltötték fel. Így az összesen 80 
tandíjas helyre csak a román tagozatra 
jelentkező diákok jutottak be, noha az 
egyetem úgy hirdette meg a felvételit, 
hogy a tandíjas helyek is fele-fele arány-
ban oszlanak meg a román és a magyar 
tagozat között. A magyar tagozat ve-
zetői nehezményezték, hogy az egye-
tem rektora, Constantin Copotoiu 
megkérdezésük nélkül döntött a he-
lyek ily módon történő betöltéséről. 
A tandíjas helyek elosztása azonban 
csak az egyik olyan fejlemény volt az 
elmúlt hetekben, amelyek hátrányo-

san érintik a magyar tagozatot. Az 
egyetem román többségű vezetősége 
ugyanis júniusban elutasította a ma-
gyar oktatóknak azt a kérését, hogy 
a januártól hatályba lépett új oktatási 
törvény szerint önálló intézetekbe/
főtanszékekbe szerveződjön a ma-
gyar tagozat, ami az eddiginél na-
gyobb önállóságot biztosított volna a 
magyar oktatásnak. Jelenleg ugyanis 
szakonként, és nem az oktatás nyelve 
szerint különülnek el az egyetem ka-
rai, az intézmény szenátusában pedig 
a magyar oktatók és diákok a testület-
nek csak mintegy egynegyedét teszik 
ki. Az egyetemi szenátus így annak 
ellenére megszavazta az új egyetemi 
chartát, hogy a magyar tagozat okta-
tói bojkottálták az ominózus szená-
tusi ülést.

Bukaresti közBeLépésre voLt szükség

Újabb tandíjmentes helyek az orvosin

„most befejeztem” – a tömeggyilkos első szavai a vérengzés után


