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> Letörték Petőfi kardját. Fél év alatt 
másodszor is megrongálták Petőfi Sándor 
szobrát Ungváron, az elkövetőket a rend-
őrök őrizetbe vették. Kárpátaljai hírportálok 
szerint tegnap egy fiatal pár fényképezkedett 
a költő Ungvár központi terén álló egész 
alakos szobránál. Ezután az ittas fiú és lány 
letörte a szoboralak kardját, amelyet nemrég 
állítottak helyre az előző, április 15-i rongá-
lás után. A kárpátaljai rendőrség szerint a 
rongálásnak ezúttal nincs politikai indítéka. 

A fiatalok ellen garázdaság miatt indíthat-
nak eljárást.

> A francia baloldal történelmi sikere. 
Történelmi győzelmet aratott a francia balol-
dal vasárnap, alig hét hónappal az elnökválasz-
tás előtt a szenátusi választásokon, amelyeken 
a parlamenti felsőház tagjainak felét válasz-
tották újra; az V. köztársaság történetében 
először kerültek többségbe a szocialisták a 
szenátusban. „A baloldalnak sikerült a váltás” 
a szenátusban – jelentette be Jean-Pierre 
Bel, a szocialisták felsőházi csoportjának ve-

zetője, aki feltehetően Gérard Larcher utódja 
lesz a szenátus elnöki székében. A konzervatív 
politikus elismerte a kormánypárt vereségét. 
„Bizalmi válság tapasztalható az állampolgá-
rok és az intézmények között. Érzékeltem és 
meghallottam ezt az üzenetet” – fogalmazott 
a szenátusi elnök, aki azt is jelezte: az ered-
ménytől függetlenül a jövő szombati szenátu-
si elnökválasztáson ismét jelölteti magát. Az 
első eredmények szerint a baloldalnak sikerült 
megszereznie azt a 23 helyet, amelyre az ab-
szolút többséghez volt szüksége a felsőházban. 
Miután Valérie Pécresse kormányszóvivő saj-

nálatát fejezte ki az eredmény miatt, FranÇois 
Fillon kormányfő jelezte: tudomásul veszi az 
ellenzék előretörését a szenátusi választásokon, 
amelyeket szerinte a kormányzó párt megosz-
tottsága jellemzett. „Az igazság pillanata jövő 
tavasszal jön el. A csata ma este elkezdődött” 
– olvasható a miniszterelnöki közleményben. 
Az új szenátorok október 1-jén foglalhatják el 
helyüket a felsőházban. A 348 tagú szenátus 
a területi közösségek képviseletét biztosítja, 
tagjait közvetett és bonyolult módon választja 
egy elektori testület, amely a mintegy 150 ezer 
önkormányzati képviselőből áll. 
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TilTakozó diákok

Görög tüntetők „megszállták” 
a tévészékházat Athénban

Gyurcsány paranoid haTalomváGya vezeTeTT a budapesTi zavarGásokhoz

Balsai jelentése a 2006-os tüntetésekről

Nem vonul vissza a pápa

mintegy ötven diák hatolt be a 
neT közszolgálati tévé athéni 
székházába vasárnap este, mert 
ismertetni kívánták a tévénézők-
kel, hogy ellenzik az egyetemi 
reformot. a diákok kérését a 
televízió elutasította, majd meg-
szakította az adást, és reklámo-
kat kezdett sugározni. a tévéel-
nök később tévémegszállásnak 
nevezte az akciót.

Mti

Görög diákok egy csoportja 
megzavarta vasárnap este 
a görög közszolgálati tévé 

adását – közölte a kormány szóvi-
vője. Eliasz Mosszialosz azt mond-
ta, hogy a diákok „megszállták” 

a NET televíziót, és a hatóságok 
foglalkoznak az üggyel. Részlete-
ket nem árult el az esetről.

A rendőrség közlése szerint 
mintegy ötven diák hatolt be a 
NET közszolgálati tévé athéni 
székházába, mert ismertetni kíván-
ták a tévénézőkkel, hogy ellenzik 
az egyetemi reformot, amely miatt 
több karon ülősztrájkot folytatnak 
a diákok. A tévé vezetői a kérést 
elutasították, erre a diákok egy 
transzparenst hajtogattak ki, ame-
lyen a tévénézők „Hagyják abba a 
tévénézést, és vonuljanak az utcák-
ra!” feliratot olvashatták.

A NET azonnal megszakí-
totta az adást, és reklámokat kez-
dett sugározni. Később Hrisztosz 

Panagopulosz tévéelnök jelent meg 
a képernyőn, és „tévémegszállásnak” 
nevezte a diákok akcióját. Hasonló 
incidens történt az állami televízió-
ban 2008 decemberében is, amikor 
fiatalok megszakították a tévé esti 
programját. Akkoriban zajlottak 
Görögországban a tüntetések ami-
att, hogy egy rendőr lelőtt egy 15 
éves fiút. Vasárnap este az athéni 
rendőrség a parlament épületénél 
könnygázt vetett be a kormány gaz-
daságpolitikáját ellenző tüntetők 
ellen, hogy megakadályozza egy út 
lezárását. A közeli Syntagma téren 
eközben mintegy kétezren tüntet-
tek a kormány megszorításai ellen. 
A tiltakozók üvegpalackokkal do-
bálták meg a rendőröket.

Terrorcselekmények történtek 
2006. október 23-án budapest 
belvárosában – balsai istván ko-
rábbi miniszterelnöki megbízott 
tegnap nyilvánosságra hozott 
jelentése szerint ez is felmerül a 
2006 őszi utcai zavargássorozat 
körülményeit vizsgálva. 

Balsai szerint „megalapozot-
tan feltehető”, hogy a rend-
őrség nem gondatlanságból, 

hanem tudatosan tűrte el a túlka-
pásokat. Balsai szerint a rendőrök 
„legfelsőbb politikai utasításra”, va-

gyis Gyurcsány Ferenc parancsára 
cselekedtek. „Vizsgálódásom során 
arra a következtetésre jutottam, 
hogy noha október 23-a a legdur-
vább jogsértések szimbóluma, még-
is inkább egyik elemének vagy akár 
csúcspontjának tekinthető annak 
a folyamatnak, ami a Gyurcsány-
kormány erőszakos és paranoid 
hatalomakarását jellemezte” – írja 
a 2006. október 23-i eseményekről 
készült jelentésében Balsai István 
korábbi fideszes képviselő és mi-
niszterelnöki megbízott (jelenleg 
már alkotmánybíró). A jelentés 

szerint az őszödi beszéd, az MTV 
ostroma és az azt követő rendőr-
ségi megtorlások „az alapjai annak 
a piramisnak, amely október 23-
ával csúcsosodott ki”. Balsai szerint 
Bene László országos rendőrfőka-
pitánynál, Szabadfi Árpád országos 
rendőrfőkapitány-helyettesnél és 
Gergényi Péter budapesti rendőr-
főkapitánynál „felmerül annak le-
hetősége, hogy megvalósították az 
elöljárói intézkedés elmulasztásá-
nak törvényi tényállását, mert egyi-
kük sem rendelte el a beosztottak 
felelősségének vizsgálatát”. 

a vatikán tagadólag válaszolt 
vasárnap egy olasz lap által 
publikált szóbeszédre, misze-
rint Xvi. benedek pápa a le-
mondásán gondolkodik annak 
kapcsán, hogy jövő áprilisban 
betölti a 85. életévét.

„A pápa jól van. Most fejez 
be egy nagyon intenzív 
utazást, és az egészségi 

állapota szempontjából ez az utazás 
igazi siker” – jelentette ki Federico 
Lombardi vatikáni szóvivő újságírók 
kérdésére válaszolva. A Libero című 

jobboldali lap vasárnapi számában 
jelent meg az az állítás, hogy a pápa 
„tart tőle, hogy nem tudja elviselni 
a reá nehezedő terhet” és „az áprilisi 
búcsún gondolkodik”. A milánói lap 
sem forrást, sem más részletet nem 
közölt, csak arra hivatkozott, hogy 
„ilyen szóbeszéd kering a Vatikán 
legfontosabb irodáiban”. XVI. Be-
nedek vasárnap fejezte be németor-
szági körútját, a német hívőkkel való 
találkozásán aggodalommal szólt 
arról, hogy évtizedek óta csökken az 
aktív vallásgyakorlók száma, és egyre 
többen távolodnak el az egyháztól. 
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