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Hiába kérték a bíró kizárását
Újabb halasztás Borbolyék perében
• Ezúttal is elutasítot-
ták a Borboly Csaba és
tizenkét másik személy
elleni büntetőper tár-
gyalását vezető bíró
kizárását, így a bírósági
eljárás folytatódhat.
Mivel többen hiányoz-
tak, a szerdai tárgya-
lást el kellett napolni.

KOVÁCS ATTILA

K étszer is kérte Borboly Csaba 
ügyvédje a Hargita Megyei 
Törvényszéken zajló alap-

fokú tárgyalást vezető bíró kizárá-
sát. A legutóbbi alkalommal azért 
nyújtott be erre vonatkozó kérést, 
mert – mint akkor elmondta – a bí-

ró bizonyíthatóan nem szakosodott 
korábban korrupciós ügyek tárgya-
lására, ugyanakkor fenntartásai 
voltak az objektivitását illetően, 

mert láthatóan nagy nyomás nehe-
zedik rá, hogy a régi ügy befejezését 
siettesse. A beadványt a Hargita Me-
gyei Törvényszéknek kellett volna 
tárgyalnia, de mivel az intézmény 
másik büntetőbírója tartózkodott 
ettől, a döntés joga – akárcsak első 
alkalommal – a Marosvásárhelyi 
Ítélőtáblához került, amely a ké-
rést elutasította. A per tárgyalása 
szerdán folytatódhatott volna, de 
a vádlottak és ügyvédek egy része 
hiányzott, köztük Borboly védője is, 
aki senkit nem tudott megbízni a he-
lyettesítéssel, és halasztási kérelmet 
továbbított. Ehhez a többi ügyvéd is 
csatlakozott, és a bíró jóváhagyta, 
megjegyezve viszont, hogy a he-
lyettesítés kötelező, és ha rosszhi-
szeműséget tapasztal az ügyvédek 
részéről, akkor ennek törvényes 
következményei lesznek. A bírósági 
eljárás jövő évben folytatódik.

Évek óta húzódik

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta 
meg a Hargita megyei önkormány-
zat elnökét, Borboly Csabát közér-
dek ellen elkövetett többrendbeli 
hivatali visszaéléssel, magá-
nokirat-hamisításra való 
többrendbeli felbujtással, 
hamisított közokirat felhasz-
nálására való felbujtással, 
közokirat-hamisítással, illet-
ve rágalmazó feljelentéssel, 
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 
–eg y-egy szakaszának felújítása
során több mint 4,8 millió lejjel ká-
rosították meg Hargita megyét.
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T öbb alkalommal jártak Magyar-
országon: Kisvárdán, Gyulán 

léptek közönség elé, Budapesten és 
környékén, Zala megyében, Sopron-
ban és környékén turnéztak. Man-
chesterben részt vettek a Góbé fesz-
tiválon. Ami még hátra van az évből, 
az szintén mozgalmas lesz – számolt 
be a tegnapi sajtótájékoztatón Ba-
rabási Attila igazgató. Tamási Áron 
Tündöklő Jeromosát idén új rende-
zésben, új szereposztással Mikhá-
zán a Csűrszínházi Napokon mutatta 

be a Maros Művészegyüttes 
és a Spectrum Színház. Ezt 
megelőzően Kisvárdán tar-
tottak egy előbemutatót, 
amelyre nagyon pozitívan 
reagált a kritika, arra biz-

tatva a két társulatot, hogy 
folytassa, amibe belekezdett. Ha-
sonlóan pozitív volt a fogadtatása 
a produkciónak a gyulai színházi 
fesztiválon és a budapesti Nemzeti 
Színházban is, az ottani fellépések 
egyik hozadéka, hogy lehetőséget 
kapott a Maros Művészegyüttes a 
Nemzeti Színházzal való együttmű-
ködésre. Itthon is eredményes évnek 
bizonyult az idei – hangsúlyozta Ba-
rabási Attila. Az együttes igazgatója 
kifejtette, míg korábban nem volt 
szokás előzetesen jegyet váltani az 
előadásaikra, az idén már előre tud-
ták, hogy mikor számíthatnak telt 
házra, hány jegy kelt el egy-egy 
produkcióra. Hamarosan a Maros 

Művészegyüttes előadásaira a Bi-
letmasteren is lehet jegyet foglalni 
– tette hozzá.

Táncművészeti képzés

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, 
hogy ugyancsak az idei év sikerei kö-
zé tartozik, hogy a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem Marosvásárhelyen 
működteti kihelyezett tagozatát, a 
Maros Művészegyüttessel partner-
ségben, annak Arany János utcai 
székhelyén. Összesen 33 erdélyi hi-
vatásos néptáncos tanul az egyete-
men. Az igazgató azt is bejelentette, 
hogy december legnagyobb esemé-
nyének a 14-én, szombaton sorra 
kerülő Gyöngykoszorúk gyöngye 
néptánctalálkozó ígérkezik. Ahogy 
Barabási Attila elmondta, 27 cso-
port, mintegy 600–700 táncos lép 
színpadra, valamennyien más-más 
vidék táncrendjét mutatják be, sa-
ját zenekarral, saját népviseletben. 
„Az Erdélyi Magyar Közművelődé-
si Egyesület (EMKE) Maros megyei 
szervezete újból célul tűzte ki a 
Gyöngykoszorú néptánctalálkozók 
megszervezését, amit még Szabó 
György Pál néhai EMKE-elnök kez-
deményezett” – mondta az igazgató, 
akinek javaslatára idéntől azoknak 
a településeknek, amelyek vállal-
ták a néptánctalálkozók szervezését 
átadják a Szabó György Pál-díjat. A 
szombat esti gálaműsort a körtvély-
fáji kilencéves Szász Csanád László, 
a Fölszállott a páva népzenei tehet-
ségkutató döntőjébe bejutott Maros 
megyei versenyző nyitja meg.

Eredményes évet zárnak
• Nemcsak Marosvásárhelyen és Maros megyében,
de Erdély számos településén, fesztiválokon, találko-
zókon lépett fel idén a Maros Művészegyüttes, amely
a hagyományos folkműsorokon kívül táncszínházi pro-
dukciókat is bemutatott.

A Hargita Megyei Törvényszéken vesztegel az ügy, miután újrakezdték a 
tárgyalást      ▴   FOTÓ: KOVÁCS ATTILA




