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Ország – világ

Négy roma férfit és két nőt fel-
mentett a közösség tagja elleni 
erőszak vádja alól tegnapi dön-
tésében a budapesti bíróság, 
egy férfi ellen pedig megállt a 
vád – írja az index.hu hírportál. A 
többiek felfegyverkezve elköve-
tett garázdaság miatt feleltek. A 
bíróság jelentősen csökkentette 
szabadságvesztésük mértékét 
is: egy év tíz hónaptól három év 
hat hónapig terjedő börtönbün-
tetésre. Az eset 2009 őszén tör-
tént, amikor először R. János, 
majd rokonai megtámadtak egy 
villamosmérnök diákot a józsef-
városi Tavaszmező utcában.

Hírösszefoglaló

2009 őszén R. János és fele-
sége, H. Teréz veszekedtek 
az utcán, amibe belekeve-

redett egy villamosmérnök diák, 
ő éppen az utcában lévő műszaki 
kollégium felé tartott. A vallo-
mások ellentmondásosak azzal 
kapcsolatban, hogyan keveredett 
bele a diák, azt viszont R. János 
maga is elismerte, nagyon feszült 
volt, mert nem sokkal korábban 
pénzt veszített szerencsejáté-
kon. R. János rátámadt a diákra, 
közben azt kiabálta neki, hogy 

„mit képzelsz magadról, büdös 
magyar, hogy mersz bejönni a 
mi utcánkba, itt a cigányok az 
urak”.

A diák ekkor belerúgott R. 
Jánosba (saját elmondása szerint 
önvédelemből a lábával eltolta), 
akinek pont az amúgy is sérült lá-

bát találta el. Akkor csatlakozott 
R. több rokona, akik a szemben 
lévő házból jöttek ki, és üldözni 
kezdték a fiút. A kollégium előtt 
– ezt a biztonsági kamerák felvé-
telei megerősítik – verni kezdték 
a diákot, aki meg tudta védeni 
magát, így komolyabb baja nem 
esett. Közben továbbra is magyar-
sága miatt gyalázták. 

A fiú végül bemenekült a kollé-
giumba. Az épület előtt azt kiabál-
ták, „hozzák ki a diákot, megdög-
lesz, geci magyar, kiirtunk titeket”. 
Egy kés is előkerült, melyet a most 
elítélt L. Magdolna tízéves fiával, 
R. Robival hozatott ki a házból. 
Az elítéltek be akartak menni a 
kollégiumba, fenyegetőztek, de ez-
után már erőszak nem történt, ha-
marosan megérkeztek a rendőrök.

A vádlottakat a Pesti Közpon-
ti Kerületi Bíróság 2011. március 
3-án összesen 29 év börtönbünte-
tésre (illetve ebből az egyik fiatal-
korú elítéltet 2 és fél év javítóinté-
zetre) ítélte első fokon. Az akkori 
ítélet szerint a sértettet magyar 
származása miatt bántalmazták, 
így közösség tagja ellen, csopor-
tosan felfegyverkezve elkövetett 
erőszak miatt ítélték el mind a hét 
vádlottat.

A kormánykoalíció támogatja a 
parlamenti és helyhatósági 
választások összevonását, így 
mindkét választást jövőre, no
vemberben szervezik meg – je
lentette be sajtótájékoztatón 
Mircea Toader, a PDL képvise-
lőházi csoportjának vezetője.
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A demokrata párti Mircea 
Toader képviselő elmond-
ta, az RMDSZ ragasz-

kodik ahhoz, hogy az egyéni vá-
lasztókerületben indulók mellett 
a pártlistákról is bejuthassanak 
jelöltek. Toader szerint folytató-
dik a tárgyalás a koalíciós part-
nerek között, így a választások 
összevonására vonatkozó döntés 
legfennebb két héten belül vég-

leges lesz. Hozzátette, a PD-L-
nek tetszik az RMDSZ szavazat-
 visszaosztásra vonatkozó elkép-
zelése. Toader szerint az egyetlen 
eltérés a két politikai alakulat el-
képzelésében a pártlisták összeál-
lításának módja: míg a PD-L azt 
szeretné, hogy csak olyan jelöltek 
kerüljenek fel a pártlistákra, akik 
megméretkeztek az egyéni válasz-
tókerületes szavazáskor, addig az 
RMDSZ a pártokra bízná a listák 
összeállítását. „Nem szeretnénk 
azt, hogy a listákra bárki felkerül-
jön, anélkül hogy megméretkezett 
volna az egyéni választókerületek 
valamelyikében” – hangsúlyozta 
a politikus. Toader elmagyarázta 
azt is, hogy hogyan működik a 
vegyes választási rendszer: „Te-
gyük fel, hogy a parlamentnek 

200 tagja lesz: 120 jelölt az egyé-
ni választókerületekben nyeri el a 
helyét, 80 pedig a listákról kerül 

be a parlamentbe, a rájuk leadott 
szavazatok számának függvényé-
ben, csökkenő sorrendben.”

„ITT A cIgáNyok Az uRAk”

Jogerős ítélet büdösmagyarozásért

A PDLNek Is TeTszIk A vegyes váLAszTásI ReNDszeR

Jövő novemberben lesznek az összevont választások

Az elkövetők a kiirtással fenyegették a kollégiumban lévőket

Toader szerint folytatják a tárgyalásokat az RMDSZ-szel a választási rendszerről 

> Sok olasz választ kelet-közép-
európai fogorvost. Az utóbbi öt év-
ben 150 százalékkal ötvenezerre emel-
kedett a kelet-közép-európai, közöttük 
magyar fogorvost választó olaszok 
száma – derül ki a Codacons olasz fo-
gyasztóvédő egyesület felméréséből. 
A „fogorvosi turizmus” kizárólagos 
célállomásának Kelet-Közép-Európa 
számít, Magyarország, Horvátország, 
Románia és Szlovénia. A bővülés ma-
gyarázata nagyon egyszerű: hídról, 
koronáról vagy fogprotézisről legyen 
szó, ezekben az országokban ugyan-
azért a szolgáltatásért a páciens az 

olaszországi fogorvosi ártáblázatban 
szereplő összegnél hatvan százalékkal 
kevesebbet fizet – ismertette az olasz 
hírügynökségeknek a Codacons elnö-
ke, Carlo Rienzi. Hozzátette, a ked-
vezményes árat az úti- és szállásköltség 
sem emeli meg jelentősen, és külföldön 
nincs hosszú várakozási idő, ellentét-
ben az olasz fogorvosi gyakorlattal. A 
fogyasztóvédők ugyanakkor felhívták 
a figyelmet arra, hogy a külföldi fog-
orvos választása nem kockázatmentes 
a kezelés biztonságának és a használt 
anyag minőségének ellenőrizhetetlen-
sége miatt. Az olasz fogorvosszövetség 

ezzel egy időben rádiós reklámkam-
pánnyal szólítja fel az olaszokat arra, 
hogy ne Kelet-Közép-Európába men-
jenek fogorvoshoz, mivel nem minden 
olasz fogorvos drága és legalább olyan 
jól dolgoznak, mint a külföldiek.

> Sor kígyózik Kadhafi oszló te-
teme előtt. A líbiaiak már a negyedik 
napon álltak sorban tegnap, hogy lás-
sák a néhai országvezető, Moammer 
Kadhafi oszlásnak indult tetemét a 
miszrátai piac hűtőházában. Délután-
tól már hiába. A Kadhafi, valamint fia, 
Muataszim és volt katonai parancsno-

ka sötétedő holttestét őrző fegyveresek 
műanyag lepedőket tettek alájuk, hogy 
felfogják a szivárgó nedveket. Mivel a 
hűtőház ajtaja folyamatosan nyitva áll 
a sorbanállók miatt, a helyiség nem-
igen tölti be rendeltetését, nem képes 
meggátolni a testek gyors oszlását, és 
az azokat őrző fegyveresek már masz-
kokat osztanak a látogatóknak a bűz 
elviselésére. „Isten példának állította a 
fáraót a többiek elé – mondta tegnap 
az egyik sorbanálló, Szálem Saka, miu-
tán megszemlélte a holttesteket. – Ha 
jó ember lett volna, eltemettük volna. 
De ő maga választotta a sorsát.”hí
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FöLDReNgés
TöRökoRszágbAN

Folyamatosan 
nő az áldozatok 

száma
A törökországi vasárnapi földren-
gés halálos áldozatainak száma 
a legfrissebb adatok sze rint már 
264, a sebesülteké pedig 1300. 
Az áldozatok száma valószínűleg 
még nőni fog. 

Egy isztambuli szeizmológiai 
intézet szakértői a helyszín 
sajátosságait és a földren-

gés erősségét figyelembe véve úgy 
ítélték meg, hogy a természeti csa-
pásnak összesen 500-1000 halálos 
áldozata is lehet. A hivatalos ada-
tok szerint a földrengés hozzáve-
tőleg 970 házat rombolt le. A 75 
ezer lakosú Ercisben súlyosabb a 
helyzet, mint Van tartományban. 
Ercisben 80 többemeletes épület 
omlott össze, és csaknem az ösz-
szes vályogtéglából épített ház 
megsemmisült a város környékén. 
Sok lakos el is menekült a súlyos 
károkat szenvedett, áram- és víz-
ellátás nélkül maradt városból. A 
földrengés megrongálta az elekt-
romos vezetékeket és a telefon-
vonalakat, a hatóságok néhány 
területen a gázt is elzárták a tűz-
veszélytől tartva. A BBC szerint 
éjszakába nyúlóan, fáklyák fényé-
nél folytatták a kutatást a túlélők 
után, néhányan lapátokkal vagy a 
puszta kezükkel. Tízezrek töltöt-
ték a fagyos éjszakát a szabad ég 
alatt. A Vörös Félhold munkatár-
sai sátrakat, tábori konyhákat és 
rögtönzött kórházakat állítanak 
fel a fedél nélkül maradtak és a se-
besültek részére. Az amerikai geo-
lógiai intézet (USGS) hajnalban 
7,3-asról 7,2-esre módosította az 
első rengés nagyságát. Ez így is a 
legerősebb rengés Törökország-
ban sok év óta. Az USGS több 
mint száz utórengést regisztrált. 
Ezek között volt egy körülbelül 
6-os erősségű a főleg kurdok lak-
ta Van város közelében. Az ország 
38 tartományából 1275 mentő-
alakulatot riasztottak és küldtek a 
helyszínekre, de a hadsereg is segít 
a mentésben, kutatásban. A TRT 
televízió jelentése szerint Van vá-
ros börtönéből kiszökött 150 rab, 
mert leomlott a börtön egyik fala. 
Egy börtöntisztviselő viszont azt 
állította, hogy sokkal kevesebb 
rab szökött el, és közülük is több 
visszatért már a büntetés-végre-
hajtási intézetbe.


