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• Közel hét év ered-
ménytelenség után 
a Maros Megyei Tör-
vényszéken folytatják 
a Borboly Csaba és 
tizenkét másik sze-
mély elleni büntetőper 
tárgyalását. A Hargita 
Megyei Törvényszéken 
nincs megfelelő bünte-
tőbíró, ezért született 
ez a döntés.

KOVÁCS ATTILA

Marosvásárhelyen kezdődött, 
most oda is tér vissza annak 
a közel hét éve húzódó bíró-

sági eljárásnak az első fokú tárgyalá-
sa, amelynek három vádlottját már 
elítélték ugyan, de a per bizonyítási 
eljárása az ismétlődő újrakezdések 

miatt nem halad. Ez a helyzet 
elsősorban abból adódik, 
hogy a Hargita Megyei Tör-
vényszéken nincs megfelelő 
számú büntetőbíró – egyik, 

hosszú ideje itt dolgozó bí-
ró személyes érintettség miatt nem 
vezethette a tárgyalást, a többiek 
viszont sűrűn váltották egymást. A 
per tárgyalása a Marosvásárhelyi 
Ítélőtáblán kezdődött 2013-ban, majd 
az új büntetőeljárási törvény hatály-

ba lépése nyomán a Hargita Megyei 
Törvényszékre küldték az ügycso-
mót. Itt 2015-ben született egy, három 
vádlott beismerő nyilatkozatát köve-
tő ítélet, a további bizonyítási eljárás 
viszont elakadt a bíró távozásával, 
akit szinte évente újabbak követtek, 
így a tanúk meghallgatását újra kel-
lett kezdeni. Volt olyan bíró, aki még 

a tanúmeghallgatások előtt távozott, 
idén a hatodik bíró érkezett, és a ne-
gyedik újrakezdés következett volna.

Kényszerű döntés

Erre már nem lesz szükség, mivel 
az idén a Gyergyószentmiklósi Bí-
róságtól áthelyezett bíró is távozott, 
a Hargita Megyei Törvényszék je-
lezte a helyzetet a Marosvásárhelyi 
Ítélőtáblának, amely döntött arról, 
hogy az ügycsomót a Maros Megyei 

Törvényszékre helyezik át, így a tár-
gyalás ott folytatódik. Noha koráb-
ban többször kifogásolták a bírókat, 
és az utóbbi két esetben kizárásukat 
is kérték, mert nem volt bizonyított, 
hogy rendelkeznek korrupciós ügyek 
tárgyalásához szükséges szakosítás-
sal, az áthelyezésben a védelemnek 
semmilyen szerepe nem volt – mond-
ta el kérdésünkre Borboly Csaba 
egyik ügyvédje, Sergiu Bogdan. Úgy 
vélte, hogy miután a Maros Megyei 
Törvényszék megfelelő számú bíró-
val rendelkezik, a Csíkszeredában 
tapasztalt akadályok nem merülnek 
fel, és a tárgyalás jobban haladhat.
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Áthelyezték Borbolyék perét
A tárgyalás a Maros Megyei Törvényszéken folytatódik

• Pályázati pénzből és 
saját költségvetését 
felhasználva épít nap-
közi otthont a fenyédi 
önkormányzat, amely a 
kornak megfelelő hely-
színt szeretne biztosí-
tani a gyerekek oktatá-
sához. A tervek szerint 
még idén befejeződnek 
a munkálatok.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Évekkel ezelőtt elgondolkozott a 
község vezetősége egy, a XXI. 

századi követelményeknek megfe-
lelő napközi otthon megépítésén, 
ám ehhez megfelelő telek is kellett, 
amelynek megvásárlására akkor még 
nem volt lehetőségük – emlékezett 
vissza Bokor Botond polgármester. 

Mint mondta, végül a korábbi plébá-
nos segített, közbenjárásával sikerült 
elcserélni egy legelős részt az egyház 
tulajdonában lévő belterületre. Ek-
kor kezdődhetett el a tervezés.

Lényeges hozzájárulás

Az önkormányzat a Vidéki Beruházá-
sok Ügynökségénél (AFIR) pályázott 
sikeresen, az akkor meghirdetett ma-
ximálisan 500 ezer eurós összegért, 
ám ez korántsem volt elég az elkép-
zelt beruházásra. Ennek ellenére a 
község vezetősége úgy döntött, hogy 
ha szűkös is a helyi költségvetés, de 
felvállalják a még szükséges, szintén 
közel ekkora összeget. Azt szerették 
volna ugyanis, hogy egy valóban 
megfelelő, tartós épületet létesítse-
nek. Így a munkálatok végül tavaly 
elkezdődhettek. Közel hétszáz négy-
zetméteres, egyszintes épületről van 
szó, amelyben négy, külön mellék-
helyiségekkel ellátott, a csoportok 
számára kialakított terem és egy ren-
dezvények lebonyolítására alkalmas 
nagyobb helyiség is található. Persze 
mindezek mellett van elkülönítő szo-

ba a beteg gyerekek számára, étkező, 
illetve több más hasznos helyiség is. 
Az épületet ugyanakkor a mozgás-
korlátozottak számára is használható 
módon tervezték meg. Különlegesnek 
számít az is, hogy zárt belső udvarral 
is rendelkezik a létesítmény, így még 
több napfény jut a falak közé, ugyan-
akkor a biztonságos kis teret is ki 

lehet használni különböző tevékeny-
ségekre. Az építkezés jó részével már 
el is készült a kivitelezés jogát elnyert 
Viadukt Kft ., egyebek mellett a benti 
festés, a parkettázás, a fűtésrendszer 
felszerelése, illetve a területrendezés 
és a játszótér kialakítása van még hát-
ra. A polgármester rámutatott, őszig 
befejeződnek a munkálatok, év végé-

ig pedig be szeretnék szerezni a szük-
séges berendezéseket.

Nő a gyereklétszám

Jelenleg közel száz óvodás kisgye-
rek van Fenyéden, akik egy egyházi 
épületben tanulnak, ahol több szem-
pontból sem megfelelők már 
a körülmények, ezért fogtak 
bele a mostani beruházásba 
– magyarázta Bokor Botond. 
Közölte, az új intézmény lé-
nyegesen tágasabb lesz, így 
kényelmesen elférnek ott 
a kicsik. Az önkormányzat 
ugyanakkor a szülőknek is segí-
teni szeretne, hiszen ha van egy korsze-
rű létesítmény Fenyéden, akkor nekik 
is kényelmesebb oda járatni a gyereke-
iket. Szerencsés helyzetben van egyéb-
ként a község, hiszen a gyerekek létszá-
ma növekvő tendenciát mutat.

Nő a gyereklétszám, így van értelme napközi otthont építeni

Még idén elkészülhet a létesítmény
◂   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Rég kezdődött
Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban 
vádolta meg a Hargita megyei 
önkormányzat elnökét, Borboly 
Csabát közérdek ellen elkövetett 
többrendbeli hivatali visszaélés-
sel, magánokirat-hamisításra való 
többrendbeli felbujtással, hamisí-
tott közokirat felhasználására való 
felbujtással, közokirat-hamisítás-
sal, illetve rágalmazó feljelentés-
sel, vele együtt további tizenkét 
személyt küldtek a vádlottak 
padjára. A DNA szerint a vádlottak 
két megyei út – a Felsőboldogfal-
vától Erdővidékre vezető 131-es 
és a Csíkrákost Lóvésszel össze-
kötő 124-es – egy-egy szakaszá-
nak felújítása során több mint 
4,8 millió lejjel károsították meg 
Hargita megyét.

A Hargita Megyei Törvényszéken 
halasztások sorozata jellemezte a 
per tárgyalását
▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




