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Nem történt előrelé-

pés tegnap a Hargita 

Megyei Törvényszéken 

a Borboly Csaba és ti-

zenkét másik személy 

ellen folyó büntetőper 

újabb tárgyalásán. 

Egyik vádlott időköz-

ben börtönbe került, 

és nem volt jelen, 

viszont elítéltként kö-

telező ott lennie, ezért 

halasztás történt.

Három tanú jelent meg teg-
nap, a per soron követke-
ző tárgyalásán a Hargita 

Megyei Törvényszéken, de ha-
mar kiderült, hiába jöttek, mert 
meghallgatásuk elmarad. El-
járásjogi hiányosság miatt tör-
tént mindez, a tárgyalás elején 
a jelenlétet számba vevő jegyző 
közölte, hogy a per egyik vád-
lottját, K. Cs.-t időközben egy 
másik ügy miatt jogerősen le-
töltendő szabadságvesztésre 
ítélték, és a csíkszeredai bör-
tönben tartják fogva.

Megtagadta a vérvételt

A vádat képviselő ügyész szót 
kérve elmondta, a büntető el-
járásjog szerint a fogva tartott 
vádlott jelenléte kötelező az őt 
érintő per tárgyalásán, ezért a 
tárgyalás halasztására, és idé-
zés kiküldésére van szükség a 
börtönbe, hogy a következő alka-

lommal K. Cs. ott legyen a terem-
ben. Az ügyvédek is csatlakoztak 
az érveléshez, így az ülésveze-
tő bíró elrendelte a halasztást. K. 
Cs.-t idén áprilisban 1 év 8 hónap 
letöltendő szabadságvesztés-
re ítélte a Csíkszeredai Bíróság, 
mert ittas vezetés után megta-
gadta a rendőrség által elrendelt 
vérmintavételt. A vádlott felleb-
bezett az elsőfokú ítélet ellen, de 
ezt október végén a Marosvásár-
helyi Ítélőtábla elutasította.

Áthelyezik a bírót

Az ülésvezető bíró, Vlad Mihai 
Neagoe nem könnyen, de elér-

te, hogy jóváhagyják áthelyezé-
sét a Brassói Ítélőtáblához. Erre 
vonatkozó kérését idén év ele-
jén fogadta el a Legfelsőbb Bí-
rói Tanács (CSM) bírói részlege, 
ezt a döntést azonban a Hargi-
ta Megyei Törvényszék bírái ál-
tal benyújtott panasz nyomán az 
említett tanács plénuma megvál-
toztatta. Miután Neagoe óvását 
is elutasították, a bíró a Legfel-
ső Ítélő- és Semmítőszékhez 
fordult, amely végül neki adott 
igazat, így visszatérhet Brassó-
ba, ahol korábban is dolgozott. 
Emiatt egyelőre azt sem lehet 
biztosra venni, hogy a per tár-
gyalása Csíkszeredában folyta-

tódik vagy sem. Mivel a Hargita 
Megyei Törvényszéken jelenleg 
mindössze két büntetőbíró dol-
gozik, és közülük egyik már 
2014-ben kérte, hogy érintettsé-
ge okán mentesítsék a tárgya-
lás vezetése alól, Sergiu Bogdan, 
Borboly Csaba ügyvédje szerint 
az is elképzelhető, hogy a per 
tárgyalása nem Csíkszeredában 
folytatódik. Ha nem lesz más bí-
ró, a Marosvásárhelyi Ítélőtáblá-
nak kell döntenie a továbbiakról, 
és abban az esetben a Maros Me-
gyei Törvényszékhez kerülhet 
az ügycsomó. A per kezdete óta 
a második bíró távozik, az első 
szakaszban, amikor három vád-

lott esetében elmarasztaló ítélet 
született, Elena Poiană vezette 
a tárgyalást, ő 2016 elején Sepsi-
szentgyörgyre távozott. Később 
őrizetbe vették, és azzal vádol-
ták meg, hogy csúszópénzt kért 
rablással gyanúsított szemé-
lyektől, hogy az előzetes letar-
tóztatást esetükben hatósági 
felügyeletre módosítsa, a pert 
követően felfüggesztett szabad-
ságvesztésre ítélték.

KOVÁCS ATTILA

Börtönbe került a Borboly-per egyik vádlottja, távozik a bíró

Elmaradt a tanúk meghallgatása

Új bíróra lesz szükség ahhoz, hogy a Hargita Megyei Törvényszéken folytatódjon a per tárgyalása

Vitatott 
útfelújítások
Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) 2013-ban a 
Hargita megyei önkormány-
zat elnökét, Borboly Csabát a 
közérdek ellen elkövetett több-
rendbeli hivatali visszaélés-
sel, magánokirat-hamisításra 
való többrendbeli felbujtással, 
hamisított közokirat felhasz-
nálására való felbujtással, 
közokirat-hamisítással, illetve 
rágalmazó feljelentéssel vádol-
ta meg, vele együtt további ti-
zenkét személyt küldtek a vád-
lottak padjára. A DNA szerint 
a vádlottak két megyei út, a 
Felsőboldogfalvától Erdővidék-
re vezető 131-es, és a Csíkrá-
kost Lóvésszel összekötő 124-
es számú megyei út felújítása 
kapcsán több mint 4,8 millió 
lejjel károsították meg Hargita 
megyét. A vádirat szerint az 
összeg a megőrzésre hagyott, 
ám a valóságban nem létező 
építési anyagok értékéből, 
valamint a közbeszerzési eljá-
rásokból kizárt cégek ajánlatai 
és a tulajdonképpen leszerző-
dött munkálatok értéke közötti 
különbségekből adódik.

KORÁBBI FELVÉTEL: IOCHOM ZSOLT

Holtan találtak egy férfit teg-
nap hajnalban Csíkszereda 
központjában. A rendőrség el-
sődleges vizsgálatai szerint 
semmi sem utal idegenke-
zűségre. Egy középkorú fér-
fi holttestét találták meg hétfőn 
hajnalban a csíkszeredai Sza-
badság tér egyik tömbháza mö-
gött – közölte érdeklődésünkre 
Gheorghe Filip. A Hargita Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szó-
vivője szerint a 112-es egységes 
segélyhívószámra 3.43-kor fu-
tott be a riasztás. Mint mondta, 
az elsődleges vizsgálatok sze-
rint a 45 éves csíkszeredai T. L. 
az éjszaka folyamán ismeret-
len okból távozott a lakásából, 
felment a tömbház nyolcadik 
emeletére, ahonnan lezuhant a 
folyosóablakból. A mentőszol-
gálat a helyszínen megállapí-
totta a halál beálltát, az eset 

körülményeit még vizsgálják a 
nyomozók. A szóvivő hozzátet-
te, mivel egyelőre nem tisztá-
zottak a részletek, biztosat nem 
tud mondani, de úgy tűnik, ki-
zárható az idegenkezűség, a 
helyszínen ugyanis semmi sem 
utalt erőszakos cselekedetre. 

ISZLAI KATALIN

Nyolcadik emeletről zuhant le
Hívja a lelkisegély-
szolgálatot!
Ha Ön vagy valaki a környe-
zetében problémákkal küzd, 
illetve krízishelyzetben van, 
hívja az SOS Lelkisegély-szol-
gálatot a 0754-800808-as és 
a 0732-800808-as telefon-
számokon. 

A Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem Csík-
szeredai  Kara építkezési  
engedélyének megszerzése és 
a munkálatok körülményei – ez 
volt a téma a Ráduly Róbert Kál-
mán csíkszeredai polgármester 
és Szőke Domokos csíkszere-
dai alpolgármester ellen indult 
per tegnapi tárgyalásán a Ma-
ros Megyei Törvényszéken.

Délután kezdődött az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Ügy-
osztály (DNA) által megvádolt 
Ráduly Róbert Kálmán és Sző-
ke Domokos perének tárgyalá-
sa, amelyen további két tanút 
hallgattak ki – a legutóbbi tár-
gyaláson, negyedik nekifutásra 
hallgatták ki az első tanút. 

Az első tanút, aki 2007 és 2011 
között volt a Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatalának alkal-
mazottja, a Sapientia egyetemen 
folytatott munkálatok topográfi-
ai ellenőrzésével és a beruházás 
átvételi folyamatával kapcso-
latban kérdezték. A másik tanú 
az építkezési munkálatok ide-
jén a Sapientia egyetem dékánja 
volt, és elmondta: az intézmény 
a törvény által előírt összes 
szükséges dokumentummal 

rendelkezett, amelyek alapján 
a polgármesteri hivatal kibocsá-
totta számukra az építkezési en-
gedélyt, a folyamat során pedig 
semmiféle megkülönböztetett 
előnyt nem élveztek. Az októ-
ber 18-ai tárgyaláshoz hasonló-
an tehát most sem hangzott el a 
tanúk részéről terhelő vallomás 

a vádlottakra nézve, csupán 
a tényeket ismertették. A kö-
vetkező tárgyalás december 
15-én lesz, amikor az építke-
zési engedély megszerzésé-
vel kapcsolatban további két 
személyt hallgatnak meg. 

GÁSPÁR BOTOND

Semmi terhelő Rádulyék perében

Több vádpont 

A két elöljárót a 2015. április végén végrehajtott házkutatások 
után vették őrizetbe, majd hatósági felügyelet alá kerültek, utána 
pedig a DNA Ráduly Róbert Kálmánt háromrendbeli hivatali visz-
szaéléssel és érdekkonfliktussal, Szőke Domokost pedig négy-
rendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtás-
sal vádolta meg. A tisztségviselőket többek között azzal vádol-
ják, hogy jogosulatlanul használták országon belüli kiszállásra a 
hivatali gépkocsit, valamint hogy megkárosították a Hargita és 
Kovászna Megyei Ortodox Püspökséget, amikor a Sapientia Egye-
temnek kiadott építkezési engedély kibocsátásakor nem vették 
figyelembe az ortodox templom műemlék jellegét. A vádhatóság a 
polgármesteri hivatal megbízásából elvégzett kataszteri felmé-
rést is kifogásolja, illetve egy ingatlanbérleti szerződés módosítá-
sát. A pert tavaly március óta a DNA kérésére a Maros Megyei Tör-
vényszék tárgyalja, mert a vádhatóság fenntartásokat fogalma-
zott meg a Hargita Megyei Törvényszék bíráinak pártatlanságával 
kapcsolatban. Az elöljárók alaptalannak tartják és elutasítják az 
ellenük felhozott vádakat.

Szünetel az áramszolgáltatás

Betervezett javítások miatt november 16-án 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás Madéfalván a 133-217., 643-707. és a 
707-717-es házszámok között.




