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• Székelyudvarhelyi 
sofőr vezette azt a 
kisbuszt, amely kedd 
délután az M1-es autó-
pályán hátulról belero-
hant egy teherautóba. 
Az ütközés nyomán az 
autó utasai közül öt 
személy életét vesz-
tette, egyiküket pedig 
kórházba szállították.

A kisbuszban hatan utaztak a 
sofőrrel együtt, mindannyi-
an székelyföldiek, Székely-

udvarhely és Szováta környékéről. 
Az utasok Németországba tartottak 
vendégmunkára, különböző hely-

színekre, a sofőr egyedül 
vállalta az utat. A Komá-
rom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság köz-
leménye szerint négy jármű 
ütközött össze az M1-es au-

tópálya Győr felé vezető ol-
dalán, a 94-es kilométerszelvénynél. 
Az egyik járműben öten utaztak, 
mindannyian a helyszínen életüket 
vesztették. A teherautóba rohanó 

kisbuszba az öt halálos áldozat be-
szorult, egy ember pedig kirepült a 
járműből, őt szállították kórházba. 

Győrfi  Pál, az Országos Mentőszol-
gálat szóvivője az MTI-nek elmondta, 
mentőautókat és mentőhelikoptert is 

riasztottak a baleset helyszínére. Öt 
ember – két nő és három férfi  – halt 
meg. Egy 50 év körüli férfi t fejsérü-
léssel, de stabil állapotban a győri 
kórházba szállítottak a mentők – tette 
hozzá a szóvivő. A legfi atalabb áldo-

zat 38, a legidősebb pedig mindössze 
43 éves volt. A baleset után a rendőr-
ség büntetőeljárást indított az ügy-
ben, de mivel a teherautóba rohanó 
sofőr is meghalt, ezért ezt várhatóan 
hamarosan meg is szüntetik.

Székelyföldiek haltak meg
Öt személy vesztette életét a tragikus balesetben
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KOVÁCS ATTILA

A Maros Megyei Törvényszéken fo-
lyamatban lévő bírósági eljárás 

tegnapi tárgyalása a délutáni órák-
ban ért véget, a megidézett 
négy tanú meghallgatása 
több mint öt órán át tartott. 
Ezúttal a vádhatóság ál-
tal kifogásolt munkálatok 
közül továbbra is a Felső-

boldogfalvától Erdővidékre 
vezető 131-es számú megyei út 2010-
ben végzett felújításával kapcsolatos 
részletekre volt kíváncsi a tárgyalást 

vezető bíró és az ügyvédek. A tanúk 
között ott volt a tervező cég szakér-
tője, a Hargita megyei útgondnok-
ság akkori vezetője, egy volt megyei 
önkormányzati képviselő, illetve 
annak a cégnek a képviselője is, 
amely mintát vett az elkészült asz-
faltrétegekből és azt rendben találta. 
Mint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba 
ügyvédje kérdésünkre elmondta, a 
következő tárgyalási napon újabb 
négy tanú meghallgatása várható, 
összesen pedig még 10 személy van 
hátra a tanúk közül a vádiratban 
felsorolt 28-ból. Ennek megfelelően 
ebben az évben még nem várható 
ítélethozatal, annál is inkább, mert 

a bíróság előtt még be kell mutatni 
a védelem által kért bizonyítékokat 
is – közölte az ügyvéd.

Kifogásolt útfelújítások

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta 
meg a Hargita megyei önkormányzat 
elnökét, Borboly Csabát közérdek el-
len elkövetett többrendbeli hivatali 
visszaéléssel, magánokirat-hamisí-
tásra való többrendbeli felbujtással, 
hamisított közokirat felhasználásá-
ra való felbujtással, közokirat-hami-
sítással, illetve rágalmazó feljelen-
téssel. Vele együtt további tizenkét 

személyt küldtek a vádlottak pad-
jára. A DNA szerint a vádlottak két 
megyei út – a Felsőboldogfalvától 
Erdővidékre vezető 131-es és a Csík-

rákost Lóvésszel összekötő 124-es 
– egy-egy szakaszának felújítása so-
rán több mint 4,8 millió lejjel károsí-
tották meg Hargita megyét.

További tanúkat kell még meghallgatni Borbolyék perében
• Noha rendben zajlanak a tanúmeghallgatások, még várni kell az elsőfokú ítélet 
meghozatalára a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult bün-
tetőperben. Tegnap újabb négy tanút hallgatott meg a bíróság.

Menetrend szerinti 
Cioloş-bukás
Továbbra sincs teljes jogkörök-
kel rendelkező kormánya Ro-
mániának, miután a parlament 
tegnap elutasította a Dacian 
Cioloş USR-elnök által összeál-
lított, egyszínű USR-kormányt. 
Ennek nyomán Klaus Iohannis 
államfő ma délelőttre újabb 
egyeztetést hívott össze a 
parlamenti pártokkal.
A parlament két házának teg-
napi együttes ülésén a többség 
a várakozásoknak megfelelően 
leszavazta a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) 
elnöke által beterjesztett 
egyszínű, kisebbségi kormány 
névsorát. A Cioloş-kormányra 
a beiktatáshoz szükséges 234 
helyett csupán 88-an szavaz-
tak, ellene 184-en. A törvény-
hozás döntése már csak azért 
is borítékolható volt, mert a 
Cioloş által koalíciós partner-
nek kiszemelt, de ajánlatát 
elutasító Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) és az RMDSZ is jelezte: 
a határozatképesség biztosí-
tása érdekében ugyan részt 
vesznek az ülésen, de nem 
szavaznak. Most újabb egyez-
tetés következik Iohannis és a 
parlamenti pártok képviselői 
között, melynek nyomán újabb 
kormányalakítási megbízást 
ad – várhatóan korábbi pártja, 
a PNL jelöltjének. Iohannis ma 
hívta konzultációra a pártokat. 

• RÖVIDEN 

Az autó sofőrje és négy utas a baleset helyszínén elhunyt ▴  FORRÁS: MTI

Korábbi útfelújításokat 
kifogásolt a vádhatóság
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