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Vitatják  a bíró megbízását
Az ügyvédek szerint hiányzik a szakosítás
• A Borboly Csaba
és tizenkét másik
személy elleni bün-
tetőper tárgyalását
vezető legújabb bíró
korrupciós ügyekre
történt szakosítását
kifogásolják az ügy-
védek, akik szerint
így nem folytatódhat
a per tárgyalása.

KOVÁCS ATTILA

A per tegnapi tárgyalását 
megelőzően Borboly Csaba 
ügyvédei kifogást nyújtot-

tak be azzal kapcsolatban, hogy a 
nemrég kijelölt bíró szerintük nem 
rendelkezik a korrupciós ügyek tár-
gyalásához szükséges szakosítással 
– erről ugyanis nincs semmilyen ha-
tározat. Sergiu Bogdan ügyvéd sze-
rint csak az ismert, hogy egy bíró i
testületet szakosítottak, de az Alkot-
mánybíróság rendelkezése egyér-
telmű a kérdésben: nem a bírói tes-
tületet, hanem a bírót személyesen
kell szakosítani, erről pedig nincs
dokumentum. Véleménye szerint ez
a helyzet törvénysértő, és az kellene 
legyen a következménye, hogy az
ügycsomót egy másik bírónak adják 
át. Az ügyész a kifogás elutasítását
kérte, megjegyezve, a szakosításró l
szóló határozat, amelyet a Hargita
Megyei Törvényszék vezetőtestülete
hozott, érvényben van, és ez bizto-
sítja a törvényes keretet a bírói tes-

tület munkájához. A Gyergyószent-
miklósi Bíróságtól érkezett új bíró, 
akit nemrég bíztak meg a tárgyalás 
vezetésével, közölte, a kifogásról ké-
sőbb fognak dönteni.

Késlekedő eljárás

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban vádol-

ta meg a Hargita megyei önkor-
mányzat elnökét, Borboly Csabát 
közérdek ellen elkövetett többrend-
beli hivatali visszaéléssel, magáno-
kirat-hamisításra való többrendbeli 
felbujtással, hamisított közokirat 
felhasználására való felbujtással, 
közokirat-hamisítással, illetve rá-
galmazó feljelentéssel, vele együtt 
további tizenkét személyt küldtek a 

vádlottak padjára. A DNA szerint a 
vádlottak két megyei út – a Felső-
boldogfalvától Erdővidékre vezető 
131-es és a Csíkrákost Lóvésszel
összekötő 124-es – egy-egy szaka-
szának felújítása során több mint
4,8 millió lejjel károsították meg
Hargita megyét.

B A L O G H  L E V E N T E

V alószínűleg június 28-án rende-
zik meg az önkormányzati vá-

lasztásokat – közölte Ludovic Orban 
ügyvivő miniszterelnök kedden este, 
miután a parlamenti pártok vezetői-
vel egyeztetett. Orban a kormányülés 
elején elmondta: eddig inkább júni-
us 14-ére szerették volna kitűzni a 
választás időpontját, azonban több 
ok miatt – a koronavírus-járvány 
alakulása, illetve a képességfelmé-
rő és az érettségi vizsgák időpont-
ja – jelenleg a 28-ai időpont tűnik a 
legvalószínűbbnek. Az ügyvivő kor-
mányfő egyúttal keményen bírálta a 

Szociáldemokrata Pártot (PSD), ami-
ért az nem vett részt az egyeztetésen. 
Szerinte a párt ezzel azt bizonyította, 
hogy „nem érti a demokráciát”.

Nem mindenki ért egyet

A pártok egy része egyetért a júni-
us 28-ai dátummal, mások azonban 
feltételekhez kötik a támogatásukat. 
Dan Barna, a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR) elnöke reálisnak 
nevezte a 28-ai időpontot. Elmondta: 
eleve azt javasolták, hogy júniusban 
minél később tartsák meg a válasz-
tást, abban a reményben, hogy addig-
ra túljut az ország a koronavírus miat-
ti egészségügyi válság csúcspontján. 
Megjegyezte ugyanakkor: amennyi-

ben a járvány súlyosabbá válik, azt 
szeretnék, hogy halasszák el az önkor-
mányzati választást, lehetőleg őszig. 
Egyúttal arra is javaslatot tettek, hogy 
ezúttal tekintsenek el attól, hogy a vá-
lasztáson indulni kívánó pártoknak 
össze kelljen gyűjteniük a választási 
jegyzékben szereplő polgárok – ami 
mintegy 18 millió fő – egy százaléká-
nak támogató aláírását, ez ugyanis 
hozzájárulhat a járvány terjedéséhez. 
Barna szerint a kormány erre nyitott-
nak mutatkozik, most az Állandó Vá-
lasztási Hatóságon a sor, hogy előáll-
jon a megoldással. Victor Ponta, a Pro 
Románia elnöke kijelentette: abban az 
esetben ért egyet az önkormányzati 
választás június 28-ai megtartásával, 
ha 60 nappal ezt megelőzően – azaz 
április 28-án – már nem lesz koronaví-
rus-járvány. Ha ugyanis addigra nem 
ér véget a járvány, szerinte felelőt-
lenség lenne a választás megtartása. 
Egyben a Liberálisok és Demokraták 
Szövetségével (ALDE) egyetemben ők 

is az aláírás-gyűjtéstől való eltekin-
tést javasolták. Varujan Vosganian, 
az ALDE képviselője közölte: abban 
maradtak, hogy a járvány ügyi fejle-
mények fényében két hét múlva hoz-
zák meg a végső döntést. Kelemen 
Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke 
is az egészség védelmét nevezte a 
legfontosabbnak, ugyanakkor ő azt 
javasolta, hogy június 14-én, még az 
érettségi előtt – tartsák meg az ön-
kormányzati választást. Emellett ő is 
lehetségesnek nevezte a 28-ai időpon-
tot, de megjegyezte: ez azt jelentené, 
hogy meghosszabbodik a polgármes-
terek mandátuma. Ő is megjegyezte: 
a végső döntést két hét múlva hozzák 
meg. Eugen Tomac, a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) elnöke azt közölte: pártja 
számára elfogadható a 28-ai dátum. 
A résztvevők szerint egyébként a meg-
beszéléseken nem esett szó az eddig 
a kormányzó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) által szorgalmazott előre hozott 
parlamenti választásról. 

Borboly Csaba a törvényszék 
épülete előtt. Nincs előrelépés

▴ K O R Á B B I  F E L V É T E L :
G Á B OS ALBIN

Lebénult a rendszer
Kedd reggelre teljesen lebénult 
az egészségbiztosítási kártyák 
számítógépes rendszere. 
Már napok óta akadozott, de 
kedden teljesen leállt, mondta 
el lapunknak Seres Lucia, a 
Kovászna Megyei Háziorvo-
sok Szövetségének elnöke. 
Közben a Országos Egészség-
biztosítási Pénztár (CNAS) 
szűkszavú közleményt tett 
közzé a honlapján, amelyben 
tájékoztatnak, hogy folyama-
tosan, éjszaka is dolgoznak a 
hibaelhárításon. Azt javasolják 
a rendszerben dolgozóknak – 

orvosoknak, gyógyszertá-
raknak, forgalmazóknak –, 
hogy csatlakozzanak le az 
internetről, és dolgozzanak 
offline, amíg a rendszer újra 
beindul. Adela Cojan, a CNAS 
elnöke jelezte, kiad egy rende-
letet, hogy arra az időszakra, 
amíg a informatikai rendszer 
nem működik, elszámolják 
a szolgáltatásokat. Közben 
a háziorvosok országos szövet-
sége szintén közleményben 
fogalmazza meg aggodalmait, 
hogy éppen akkor akadozik, áll 
le a rendszer, amikor minden-
ki a koronavírus-fertőzéstől 
retteg. „A rendszer leállása, 
akadozása lelassítja a munká-
kat, megnehezíti az időpontok 
betartását, a betegek felgyűl-
nek a várókban, és történik 
mindez éppen most, amikor a 
fertőzésveszély miatt kerülni 
kell a tömeget. Követeljük, 
hogy sürgősen orvosolják a 
helyzetet” – olvasható a köz-

leményben. Közben a betegek 
megértését kérik. Seres Lucia 
elmondta, a krónikus betegek 
időpontjait elhalasztották, 
hogy jusson idő az akut be-
tegek ellátására. A héten már 
kevesebben fordultak orvos-
hoz, mint az elmúlt hetekben, 
ez valamelyest megkönnyíti a 
dolgukat. „A betegek megér-
tették, és mi is folyamatosan 
arra kérjük őket, hogy enyhe 
lefolyású légúti betegség ese-
tén, egy tüsszentés miatt, ne 
menjenek az orvosi rendelők-
be, mert nagyobb veszélynek 
teszik ki magukat, nem lehet 
tudni, milyen beteggel talál-
koznak. Fennáll a kockázata, 
hogy éppen ott fertőződnek 
meg”- hívta fel a figyelmet a 
szövetség elnöke. Elmondta, 
kézzel írják a recepteket, iga-
zolásokat, küldőpapírokat, és 
bíznak benne, hogy a rendszer 
mihamarabb beindul, bár erre 
vonatkozóan semmilyen bizta-
tást nem kaptak.

És Róma és Júlia - 
elmarad
Elmarad Nagy-Kálózy Eszter 
és Rudolf Péter És Rómeó és 
Júlia című előadása. A neves 
magyarországi színművészek 
előadása március 22-én este 
lett volna a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színházban.

• RÖVIDEN

Két hét múlva dőlhet el, mikor tartják a helyhatósági választásokat
• A kormány és a parlamenti pártok többsége június 28-
ára írná ki az önkormányzati választásokat, az RMDSZ
viszont 14-ére. A döntést elvileg két hét múlva hozzák
meg, ám a koronavírus-járvány még mindent felülírhat.




