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> Utolsó pillanatban menekült meg a va-
kítástól. Az utolsó pillanatban menekült meg 
a megvakítástól Madzsid Movahedi, aki 2004-
ben savval öntött le egy iráni nőt, Ameneh 
Bahramit, mert nem akart hozzámenni fele-
ségül. Az iszlám jogrendszer alapján, a szemet 
szemért elvre hivatkozva meghozott bírósági 
döntés értelmében Movahedi csak abban az 
esetben menekülhetett meg a megvakításától, 
ha áldozata megbocsát. Mohavedi vasárnap már 
sírva térdelt az orvosi beavatkozás előtt, amikor 

az eseményt felülről figyelő Bahrami megváltoz-
tatta korábbi döntését, és megbocsátott neki. Az 
orvos már készítette elő a kemikáliákat, amikor 
utoljára megkérdezte Bahramit, hogy „mit akar 
tenni most”, a nő azt válaszolta, hogy „megbo-
csátok neki, megbocsátok neki”. A nő döntése 
után Mohavedi azt mondta Bahramiról, hogy 
„nagyon nagylelkű”. A sav miatt megvakult és 
eltorzult arcú nő korábban ragaszkodott ahhoz, 
hogy vakítsák meg Mohavedit, az először 2008-
ra kitűzött beavatkozást még maga szerette vol-
na elvállalni. A végrehajtást azóta többször is el-
halasztották, elsősorban a nemzetközi jogvédő 

szervek nyomására, de a brit kormány is kérte a 
nőt, hogy bocsásson meg a hét éve börtönben 
ülő férfinak. „Az országom miatt csináltam, 
mivel az egész világ azt figyelte, mit fogunk 
tenni” – mondta a nő, utalva arra, a végrehaj-
tást övező nemzetközi figyelem miatt gondol-
ta meg magát. 

> Erősítést kért a KFOR. Többszáz fős 
csapaterősítést kért a NATO Koszovóban ál-
lomásozó hadereje (KFOR) – közölte Hans-
Dieter Wichter, a nemzetközi haderő szóvivője 
Pristinában. Pontos számot nem mondhat, de 

egy zászlóaljnyi katonát kértek pótlólag a NA-
TO-központtól. Diplomáciai forrásból úgy tud-
ni, hatszáz német és száz osztrák katona érkezik 
majd. Ez nem jelenti azt, hogy a KFOR-nak je-
lenleg ne lenne elég katonája ahhoz, hogy ellen-
őrzés alatt tartsa a helyzetet, tette hozzá. A múlt 
héten pattanásig feszültté vált a helyzet Koszovó 
túlnyomórészt szerbek lakta északi csücskében, 
miután a koszovói rendőrség különleges egysége 
át akarta venni az ellenőrzést két átkelő fölött a 
szerb-koszovói határon, ami óriási felháborodást 
váltott ki a szerbek körében. A két határállomást 
néhány napja a KFOR ellenőrzi.

Ország – világ

Tízszázalékos bércsökkentésük 
és a postánál tervezett elbocsá-
tások miatt tüntettek tegnap Bu-
karestben a postások. A posta 
vezetősége azt állítja, a vállalat 
már júliustól jövedelmező újra, 
ezt a célt az IMF követelése sze-
rint legkésőbb szeptemberre kel-
lett volna elérni.

Hírösszefoglaló

Mintegy 1500 postás vo-
nult fel a parlament előtt, 
akik azt követelték, hogy 

növelje hatékonyságát a posta, kü-
lönben elkerülhetetlen a vállalat 
csődje. A román posta súlyos anyagi 
helyzetbe jutott, ezért a vezetőség 
havonta kétnapos kényszerszabad-
ságot rendelt el valamennyi alkal-
mazott számára, ami a szakszerveze-
tek számítása szerint körülbelül 10 
százalékos bércsökkentést jelent. A 
bércsökkentés mellett a vállalat több 
száz vidéki hivatalt bezár, a szak-
szervezetek számítása szerint így 
1400 alkalmazott veszíti el állását. 
Ezt cáfolja a vállalatvezetés, amely 
szerint sok dolgozót a megmaradó 
postákon foglalkoztatnak majd. Az 
alkalmazottak a vállalat vezetőségé-
nek lemondását is követelték, amely 
szerintük felelős a csőd közeli hely-
zet miatt. Az alkalmazottak emel-
lett ütemtervet is követeltek, amely 
a vállalat megmentéséhez szükséges 
konkrét intézkedéseket tartalmazza. 
A dolgozók érdekvédelmi szervezete 
azt várja el, hogy a posta az év végé-
ig 20 százalékkal növelje bevételeit, 
hogy a 10 százalékos bércsökkentést 
visszakaphassák az alkalmazottak, 
és a vállalat fejlesztésére is maradjon 

pénzkeret. Matei Bratianu szakszer-
vezeti vezető munkabeszüntetést 
helyezett kilátásba, ha nem teljesül-
nek a dolgozók követelései. 

„A postai szakszervezetek tíz-
pontos javaslatcsomagjában van-
nak olyan kérések, amelyek már 
meg vannak oldva. Ilyen például az 
a kérés, mely szerint a posta veze-
tősége építsen fel közép- és hosszú 
távú stratégiát. Ilyen stratégia léte-
zik, ennek az eredménye az átszer-

vezés is” – nyilatkozta Moldován 
József távközlési államtitkár, mi-
után Valerian Vreme miniszterrel 
együtt fogadta a postai alkalma-
zottak szakszervezeteinek küldött-
ségét. Moldován József kifejtette, 
elfogadhatónak tartja a postai 
szakszervezetek vezetőinek olyan 
típusú kéréseit, mint az, hogy az 
érdekvédők képviselői vehessenek 
részt a posta vezetőségével együtt 
az átszervezésekkel kapcsolatos 

döntések meghozatalának folya-
matában.

Amint Barti Tihamértól, a 
Hargita Megyei Posta igazgatójá-
tól megtudtuk, júliustól az orszá-
gos posta jövedelmező újra, ezért 
a megfigyelés alatt álló állami vál-
lalatok jegyzékéről is lekerülhet. 
A Nemzetközi Valutaalap kérése 
szerint szeptember elsejéig kellett 
volna jövedelmezővé tenni a vál-
lalatot. 

Távozik a Bethlen Gábor alapke-
zelő éléről Ulicsák Szilárd és az 
igazgatóság több tagja – erősí-
tette meg az MTI információját 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nemzetpolitikai ál-
lamtitkársága tegnap.

MTI

„Igaz a hír, valóban változás 
fog bekövetkezni a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. 

vezetőségében” – olvasható az ál-
lamtitkárság válaszában. Mint kö-
zölték, a jelenlegi igazgatóság szep-
tember közepéig látja el feladatát, 
az ügyintézés folyamatos. Ulicsák 
Szilárd április közepén került az 

alap forrásait koordináló alapkeze-
lő élére, előtte miniszteri biztosként 
felügyelte a határon túli magyarok 
támogatáspolitikáját. 

A Bethlen Gábor Alap a Szülő-
föld Alap általános jogutódjaként 
egységesíti a határon túli magyarság-
nak szánt támogatási rendszert, az 
erről szóló törvényjavaslatot 2010. 

december 23-án fogadta el a parla-
ment. Az alaphoz kapcsolódó Beth-
len Gábor Alapkezelő Nonprofit 
Zrt.-t a Fővárosi Bíróságon április 
18-án jegyezték be. Az alapkezelő 
a határon túli magyarok számára a 
közigazgatási tárca költségvetésében 
elkülönített mintegy 13 milliárd fo-
rint szétosztásáért felelős.

1500-an vonUlTak UTcára bUkareSTben

Postások tüntettek a bércsökkentés 
és az elbocsátások miatt

Távozik a Bethlen Gábor alapkezelő vezetője

Munkahelyüket féltik a postások. A menedzsment szerint a vállalat már most nyereséges, de a hatékonyságnövelésre szükség van

bűnözéS MagyarorSzágon

Romlottak 
a mutatók

a legfrissebb, 2010-es magyaror-
szági bűnözési statisztikából ki-
derül, hogy kifejezetten romlott a 
bűnözési helyzet tavaly. 

Hírösszefoglaló

A magyarországi index.hu hír-
portál idézi a legfrissebb,  a 
Magyar Legfőbb Ügyészség 

honlapján a napokban közzétett 
statisztikai tájékoztató adatait. 
Ezekből kiderül, hogy 2009-hez 
képest 13,5 százalékkal – 394 034-
ről 447 186-ra – nőtt 2010-ben a re-
gisztrált közvádas bűncselekmények 
száma. Jóval több volt a felderítet-
lenül maradt elkövetőjű bűncselek-
mény is, az előző évhez képest 21,1 
százalékkal több nyomozás feje-
ződött be így, összesen 221 194. A 
leggyakoribbaknak számító vagyon 
elleni bűncselekmények száma 8 
százalékkal emelkedett, a betöréses 
lopások ezen belül még jobban el-
szaporodtak, 2009-hez képest 17,4 
százalékkal több betörés volt tavaly. 
A vagyon elleni bűncselekmények-
kel okozott kár 2010-ben közel 140 
milliárd forint volt, míg egy évvel 
korábban csak 101,6 milliárd. A ká-
bítószerrel visszaélések számában 20, 
a garázdaságokéban 27,9 százalékos 
növekedés volt. A gazdasági bűncse-
lekmények is gyakoribbak voltak, 
26,1 százalékkal nőtt a számuk az 
előző évhez képest. Szándékos súlyos 
testi sértés 10,8 százalékkal többször 
fordult elő. Csökkenést mértek a 
korrupciós bűncselekmények terén, 
a 2009-es 963 helyett csak 481 ilyen 
eset jutott a hatóságok tudomására. 
A szándékos és az erős felindulás-
ban elkövetett emberölések száma 
az utóbbi öt évben folyamatosan 
csökkent, ez a tendencia 2010-ben 
is folytatódott, tavaly 133 ilyen gyil-
kosságot követtek el. A visszaesők 
elrettentésére szánt három dobás 
törvény hatása sem igazán érezhető 
egyelőre a 2010-es bűnözési számo-
kon, írja az index. A tavaly regiszt-
rált 122 529 bűnelkövető 27,8 szá-
zaléka volt büntetett előéletű, 10,9 
százaléka visszaeső. A visszaesők, 
akiket a statisztikai tájékoztató a bű-
nözők legveszélyesebb csoportjának 
nevez, száma nem csökkent látvá-
nyosan (13517 helyett 13 306). A 
fiatalkorú bűnelkövetők száma 12,1 
százalékkal nőtt 2009 óta, és míg a 
gyermekkorú elkövetők száma az 
előző években csökkenő tendenciát 
mutatott, 2010-re ez is emelkedett 
kissé, 2573-ról 2607-re. 


