
Emberöléssel gyanúsítja a Nemzeti 
Nyomozó Iroda (NNI)  azt a magyar 
állampolgárságú hajléktalant, akit 
tegnap vettek őrizetbe Csepelen 
– írja a nol.hu. Ő a gyanú szerint 
a hajléktalanokból szerveződött 
rablógyilkosbanda hetedik elfogott 
tagja. A rendőrség újabb holttestek 
után (is) kutat Csepelen.

Hírösszefoglaló

Tegnap rendőrségi helyszí-
nelők szállták meg a Cse-
pel-sziget északi csücskét. 

Nyomozók és helyszínelők együtt 
kutattak alig ötszáz méterre attól a 
helytől, ahonnan augusztus 11-én 
négy holttestet hantoltak ki a Nem-
zeti Nyomozó Iroda munkatársai. 
Bartha László, az NNI szóvivője 
kitérő választ adott a NOL azon 
értesülésére, amely szerint a terü-
leten újabb elföldelt holttesteket 
keresnek. „Adatgyűjtést végeznek a 
kollégák” – mondta. Bartha ugyan-
akkor megerősítette, hogy az NNI 
a csepeli hajléktalanokból szervező-
dött rablógyilkos-banda egy újabb 
feltételezett tagját vette őrizetbe 
emberölés gyanújával. Részleteket 
nem árult el a szóvivő arról, hogy 
az új gyanúsított a rendőrség adatai 
szerint mit követhetett el. Csepe-

len még tart az „adatgyűjtés”, ami 
csak megerősíti azokat a sajtóban is 
emlegetett korábbi feltételezéseket, 
amelyek szerint a nyomozók azt fel-
tételezik, hogy az ügyben képbe ke-
rült rablógyilkos-bandának még to-
vábbi halálos áldozatai is lehetnek. 
Augusztus 3-án egy erdélyi fiatal-
embert élve nyakig elástak Csepel-
sziget északi részének hajléktalanok 

lakta, „Eperföld” nevű területén, így 
kényszerítették rá, hogy megadja az 
előzőleg tőle erőszakkal elvett bank-
kártyája PIN-kódját. Azonban a fia-
talembernek sikerült kiszabadulnia a 
sírjának szánt veremből, és értesíteni 
a rendőrséget, akik másnap elfog-
ták a hajléktalanokból szerveződött 
rablógyilkosbanda fejét, egy magát 
macedónnak valló, de magyarul jól 

beszélő férfit, valamint egy hajlék-
talan magyar házaspárt. Egy héttel 
később a macedón férfi megmutat-
ta a rendőrségnek, hol ásták el azt a 
négy embert, akit korábban kevéske 
pénzükért meggyilkoltak. Egyelőre 
semmi biztosat sem tudni az áldoza-
tokról. Feltételezések szerint hajlék-
talanok lehetnek, akárcsak a gyilko-
saik, ezért nem keresi őket senki. 
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> Ideje, hogy magyar polgármestere 
legyen Kolozsvárnak. Tőkés László Ko-
lozsváron kijelentette, itt az ideje annak, 
hogy Kolozsvárt egy magyar polgármester 
vezesse a jövő évi polgármesteri választáso-
kat követően. Arra a kérdésre, mely szerint 
az egyfordulós polgármesteri választás be-
vezetésével megnövekedett-e annak az esé-
lye, hogy magyar polgármestert válasszanak 
Kolozsváron, Tőkés László úgy nyilatkozott: 
„Lehetséges, ám úgy gondolom, hogy a ro-

mán lakosság összefog, és megkapja a polgár-
mesteri széket.” Hozzátette, tulajdonképpen 
az lenne a legjobb, ha olyan személy lenne a 
polgármester, aki sikeresen be tudja tölteni a 
tisztséget, és aki mind a magyar, mind a ro-
mán lakosság érdekeit képviselné.

> A választási törvény esetleges módo
sításának lehetőségét elemző kormány
koalíciós bizottság felállításáról döntött 
a kormánykoalíció. A bizottság feladata 
megvizsgálni, hogy lehetséges-e a jogszabály 
módosítása a 2012-es parlamenti választások 

előtt. Márton Árpád, az RMDSZ képviselő-
házi frakciójának vezetője a Transindexnek 
elmondta, hogy a kormánypártok 2-2 tagot 
delegálnak a testületbe, amelynek tagjait 
előreláthatóan ezen a héten nevezik meg. 
A bizottságot azt követően hozzák létre, 
hogy Traian Băsescu államfő a múlt héten 
úgy nyilatkozott, támogatja az egyfordulós, 
egyéni választókerületes szavazási rendszert, 
amelyben nem osztják vissza a szavazatokat. 
Az államfő mögé az ellenzék is felsorakozott, 
az RMDSZ viszont nem ért egyet a választá-
si törvény ez irányú módosításával. 

> Három városban buknak az etno bo
tanikus szerekre. Romániában a tavalyi év 
első feléig gyenge érdeklődés mutatkozott az 
etnobotanikai szerek iránt, ezek többnyire a jász-
vásáriak, a kolozsváriak és a bukarestiek körében 
népszerűek – olvasható az Országos Drogelle-
nes Ügynökség (ANA) tanulmányában, amely 
a legális drogok okozta kockázatokat elemzi. Az 
etnobotanikus szerek iránti kereslet 2010 őszén 
tetőzött, majd az év utolsó hónapjaiban enyhén 
csökkent, majd egy újabb erőteljes növekedés 
után 2011 áprilisában ismét csökkenő tenden-
cia mutatkozik, mutat rá az ANA jelentése.

Ország – világ
ÚjAbb gyAnÚsítottAt vettek Őrizetbe 

A rendőrség további holttestek után kutat Csepelen

A rendőrségi gyanú szerint a hajléktalanbanda több emberrel is végzett, egyelőre négy holttestet találtak fotó: mti

ÚjAbb szlovák 
„kEdvEsség”

Gasparovic:  
Esterházy János 

fasiszta volt
Nem változtatja meg Esterházy 
Jánosról alkotott nézeteit a szlo-
vák köztársasági elnök, aki sze-
rint azt a nyilatkozatát sem értet-
ték félre, amelyben helytelennek 
nevezte, hogy szlovák városok-
ban szobrokat állítsanak olyan 
„megosztó” személyiségeknek, 
mint Esterházy János. 

Az MTI Hírcentrum meg-
keresésére Marek Trubac, a 
szlovák köztársasági elnök 

szóvivője tegnap elmondta, Ivan 
Gasparovic újságírói kérdésre vála-
szolva utasította vissza, hogy Ester-
házynak emlékműve legyen. Mint 
a szóvivő hangsúlyozta, a szlovák 
köztársasági elnök azért sem változ-
tat a nézetein, mert Esterházy János 
olyan megosztó személyiség, akit 
Szlovákiában háborús bűnösként 
tartanak nyilván, amiért támogatta 
a fasiszta ideológiát. Marek Trubac 
arra is kitért, hogy ők nem tagadják, 
hogy Esterházy János volt az egyet-
len a képviselők közül, aki 1942-ben 
a zsidók kitelepítése ellen szavazott, 
de ehhez azt is hozzátette: ugyanak-
kor azzal is mindenki tisztában van 
Szlovákiában, hogy Esterházy János 
az elsők között üdvözölte „a fasisz-
ta Horthy-csapatokat”, amelyek el-
foglalták Kassát. Ivan Gasparovic, a 
Bojovníknak, a szlovákiai antifasisz-
ták kéthetente megjelenő lapjának 
adott interjúban úgy fogalmazott: 
„Szobrot állítani Kassán Esterházy-
nak, aki Hitler és a fasizmus híve volt, 
helytelen.” Esterházy Jánost – aki az 
ötvenes években egy morvaországi 
börtönben hunyt el – Szlovákiában 
hivatalosan ma is háborús bűnösnek 
tartják, rehabilitációját elutasítják. 
Esterházy János volt az egyetlen, aki 
a pozsonyi parlamentben a zsidó 
törvények ellen szavazott.
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