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> Akkreditálás előtt a Sapientia. Elkészült 
a Sapientia egyetem akkreditációjára vonatkozó 
törvénytervezet. Az Oktatási Minisztérium jó-
váhagyta és Markó Béla miniszterelnök-helyet-
tes aláírta a Sapientia tudományegyetem akkre-
ditálására vonatkozó törvénytervezetet, amely 
remélhetőleg hamarosan a kormány elé kerül.

> Elhalasztották D. S. K. bírósági meg-
hallgatását. Augusztus elsejére halasztották 
Dominique Strauss-Kahn volt IMF-vezér New 

York-i bírósági meghallgatását – jelentették be 
hétfőn este New Yorkban a védőügyvédek és 
az ügyészség képviselője. Dominique Strauss-
Kahnnak eredetileg július 18-án kellett volna 
megjelennie a New York-i bíróság előtt. Az 
Egyesült Államokban azzal vádolják, hogy egy 
New York-i szállodában, a Sofitelben május 
14-én megpróbált megerőszakolni egy szoba-
lányt. A manhattani fellebbviteli bíróság előző 
pénteken megszüntette Strauss-Kahn házi őri-
zetét. Az ügyészi hivatal akkor annyit írt, hogy 
„a vizsgálat folytatódik, semmilyen döntés nem 
született az ügyben”. A New York Post által 

idézett hatósági források szerint tarthatatlan az 
ügy, a szobalány szavahihetősége teljesen össze-
omlott. Strauss-Kahn védőügyvédjei, Benjamin 
Brafman és William Taylor szerint augusztus el-
sején az ügyészség ejtheti a védencük ellen felho-
zott vádakat. A tárgyalás halasztását egyébként 
a védelem és az ügyészség közös levélben kérte 
hétfőn a bíróságtól, hogy mindkét félnek több 
ideje legyen a felkészülésre.

> Meggyilkolták az afgán elnök test-
vérét. Meggyilkolták Ahmed Vali Karzait, 
Hamid Karzai afgán elnök féltestvérét és 

a kandahári tartományi tanács vezetőjét, 
mondta Vahid Omar elnöki szóvivő a BBC-
nek. Az első hírek szerint saját testőre lőhette 
agyon kandahári otthonában. Ahmed Vali 
Karzai megosztó politikus volt, emellett so-
kan az egyik legbefolyásosabb hadúrnak tar-
tották Afganisztánban. Legutóbb 2009-ben 
kíséreltek meg ellene merényletet. Hivatalo-
san az Egyesült Államok és az afgán bizton-
sági erők támogatója volt, de ellenfelei azzal 
vádolták, hogy meghatározó szereplő a helyi 
drogkereskedelemben. A tálibok vállalták az 
Ahmed Vali Karzai elleni merényletet.

Ország – világ

Lakásfelújításban és -berende-
zésben részesült Borbély László 
környezetvédelmi miniszter, hogy 
előnyben részesítsen egy céget 
– állítja az Országos Korrupcióel-
lenes Hatóság. A tárcavezető ta-
nácsosát, Szepessy Szabolcsot 
befolyással való üzérkedésben 
tanúsított cinkossággal, a kivite-
lező cég tulajdonosát lefizetéssel 
gyanúsítják.

Hírösszefoglaló

Borbély László környezetvé-
delmi miniszter 20 000 euró 
értékű lakásfelújítási és -be-

rendezési munkálatokban részesült, 
hogy befolyása révén az Országos 
Vízügyi Igazgatóságnál biztosítsa bi-
zonyos szerződések odaítélését egy 
avasfelsőfalusi cég számára. A nagy-
váradi korrupcióellenes ügyészség 
nyomozói már elkezdték a bűnvádi 
vizsgálatot a munkálatokat végző 
avasfelsőfalusi Lescaci Com Kft. 
egyedüli tulajdonosa, Ioan Ciocan 
és Szepessy Szabolcs, Borbély Lász-
ló tanácsosa ellen, aki közvetített az 
üzletember és a tárcavezető között 
– tájékoztatta a Mediafax hírügy-

nökséget az Országos Korrupcióel-
lenes Hatóság (DNA). Ioan Ciocant 
lefizetéssel gyanúsítják, Szepessy 
Szabolcsot pedig cinkossággal a be-
folyással való üzérkedésben.

„2011 folyamán Ioan Ciocan az 
említett cég képviseletében (Lescaci 

Com Kft. – szerk. megj.) Szepessy 
Szabolcs, a környezetvédelmi és er-
dőgazdálkodási miniszter tanácsosa 
révén megvásárolta Borbély László 
környezetvédelmi és erdőgazdál-
kodási miniszter befolyását, hogy 
vállalata költségén mintegy 20 000 

euró értékben végezzen lakásfeljaví-
tási és -berendezési munkálatokat a 
miniszter számára. A munkálatokat 
azért végezték, hogy a környezetvé-
delmi és erdőgazdálkodási minisz-
ter befolyása révén a minisztérium 
alárendeltségébe tartozó Országos 

Vízügyi Igazgatóság szerződéseket 
ítéljen oda cégének, illetve hogy bi-
zonyos korábbi szerződések eseté-
ben a kivitelezés alatt álló munkála-
tok árát az elsők között kapja meg a 
vállalkozás” – tájékoztatott a DNA.

Borbély László miniszter jelen-
leg Lengyelországban, Sopotban 
tartózkodik, július 10–12. között 
ott vesz részt a Környezetvédelmi 
Informális Tanács munkálatain, így 
nem lehetett elérni.

Vagyonnyilatkozata értelmében 
a környezetvédelmi miniszter tulaj-
donában nincs tömbházlakás. Igaz-
ságszolgáltatási források szerint az 
anyósa tulajdonában levő lakásról 
van szó. Ugyanazon források sze-
rint hétfőn házkutatást tartottak az 
ügyben, és a környezetvédelmi mi-
nisztériumban is vizsgálódtak.

A Vízügyi Igazgatóság (ANAR) 
szóvivője szerint az országban műkö-
dő igazgatóságok ítélik oda a szerző-
déseket, és intézménye egyetlen terü-
leti kirendeltségéhez vagy a bukaresti 
központi intézményhez sem érkezett 
arra vonatkozó kérés a korrupcióelle-
nes ügyészektől, hogy bármilyen do-
kumentumot adjanak ki nekik.

CinKOSSággAl gyAnúSítjáK A miniSzter tAnáCSOSát

Borbély lakásfelújítását vizsgálja a DNA

elHAlASztOttáK A tőKéS meggyilKOláSárA buzdító KiAdvány ügyéneK tárgyAláSát

Nem jelent meg a felbujtó
Az Országos diszkriminációelle-
nes tanács (CnCd) elhalasztotta 
a tőkés lászló meggyilkolására 
buzdító kiadvány romániai vas-
útvonalakon való terjesztése 
ügyében beadott panasz megtár-
gyalását. A tegnapra tervezett 
első meghallgatáson az európai 
Parlament alelnökét, az erdélyi 
magyar nemzeti tanács (emnt) 
elnökét képviselő ügyvéd, Kin-
cses előd jelent meg. 

Mindössze néhány percig 
tartott a Tőkés László 
meggyilkolására buz-

dító kiadvány terjesztése ügyé-
ben beadott panasz tárgyalása a 
tegnap: kiderült, hogy a bepa-
naszolt személyt (Mihai-Florin 
Nahorniacot, az említett kiad-
vány főszerkesztőjét) téves címen 
idézték meg, az illető nem is je-
lent meg. Emiatt a tárgyalást ké-

sőbbre halasztották – számol be 
az MTI.

Egy május 13-i nagyváradi saj-
tótájékoztatón elhangzottak szerint 
korábban a romániai vasútvonala-
kon olyan kiadványt terjesztettek, 
amelyben Tőkés László meggyil-
kolására uszított egy cikk. Az írás 
a Ștefan cel Mare egykori román 
uralkodó nevét viselő hetilapban 
jelent meg. Ezt a lapot a Vocea 
Ceferistului (A vasutas hangja) 
című kiadvánnyal együtt terjesz-
tették, állítólag mindkettőnek 
ugyanaz a személy, Mihai-Florin 
Nahorniac a főszerkesztője.

A Ștefan cel Mare szkennelt vál-
tozatban megszerzett akkori lapszá-
mának címlapján ez volt olvasható: 
„Nemzeti, politikai és független 
kiadvány, amely Románia függet-
lenségéért, szuverenitásáért, integ-
ritásáért és újraegyesítéséért küzd”. 
Lejjebb pedig ez áll: „A kiadványt 

igazgatóján keresztül akkreditálta 
az Európai Bizottság, az Európai 
Unió, a NATO és a G8”.

A Florin Bucovineanul aláírással 
megjelentetett írás (amelyet nagyvá-
radi források szerint maga a főszer-
kesztő írt) a meglehetősen durva 
szitokszónak számító „bozgor” (ha-
zátlan) jelzővel illeti Tőkés Lászlót. 
Azt veti a szemére, hogy az általa 
vezetett EMNT a kisebbségek kol-
lektív jogainak törvénybe iktatására 
törekszik. Idéz egy Tőkésnek tulaj-
donított nyilatkozatot, amely sze-
rint „a magyarok nem jövevények 
Erdélyben, hanem elvesztették or-
szágukat”.

„Nem szégyelli magát ez a sze-
rencsétlen ’bozgor’? Hogy képes 
meggyalázni azt az országot, ahol 
született, ahol megkapta mindazokat 
a jogokat, amelyek minden román 
állampolgárt megillettek ebben az 
országban? Miért nem költözöl Ma-

gyarországra, miért nem hagyod el 
ezt az országot, ha nem tetszik neked 
valami?” – írja a szerző, aki ezután 
felteszi a kérdést: „Hát senki nincs 
ebben az országban, aki golyót eresz-
tene ennek a hazaárulónak a fejébe?”

Tőkés e mondatok miatt emelt 
panaszt ügyvédjén keresztül a 
Bukarestben működő Országos 
Diszkriminációellenes Tanácsnál. 
A román kormánynak alárendelt 
szerv feladata, hogy megfigyelje és 
bírságolja a romániai társadalom-
ban történő mindennemű diszkri-
minációs esetet. Az intézmény az 
Eckstein-Kovács Péter volt szená-
tor, egykori kisebbségügyi minisz-
ter által kidolgozott 2000/137-es 
diszkriminációellenes törvény 
végrehajtásáért felel. Tőkés László 
a bukaresti ügyészségen is feljelen-
tést tett az említett lapot jegyző 
személy ellen gyilkosságra való fel-
bujtás miatt.

Borbély László miniszter. Vagyonnyilatkozatában nem szerepel tömbházlakás  fotó: mihály lászló

PrAHOvA megye

Lezuhant  
egy közepes 
méretű gép

Lezuhant egy közepes mé-
retű gép tegnap a Prahova 
megyei Șirna repülőtéren. 

Egy személy meghalt, társát a bu-
karesti Floreasca kórházba szállí-
totta a SMURD rohammentő-
szolgálat helikoptere, miután 
közel egy órán keresztül kellett 
újraéleszteni. Testfelszíne hatvan 
százalékban megégett. A baleset 
a felszállópályától 150-200 mé-
terre következett be, a repülő 
közepes méretű. „Az egyik pilóta 
életét vesztette a kitört tűzben, 
a másikat kórházba szállították. 
A tüzet sikerült eloltani” – szá-
molt be Ioan Bâra, a șirnai al-
polgármester. A repülőgép egy 
prototípus, most volt a második 
repülése. A könnyű gép négyszáz 
méteren repült.


