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M ég a héten összeül az 
RMDSZ Szövetségi Elnök-
sége, hogy döntsön a har-

gitai megyeitanácselnök-jelöltjéről 
– nyilatkozta megkeresésünkre Hor-
váth Anna ügyvezető alelnök, akit 
arra kértünk, ismertesse a pontos el-
járást. „A Szövetségi Elnökség a hét 
második felében, talán csütörtökön 
megnevezi, hogy Borboly Csaba és 
Barti Tihamér közül kit óhajt tanács-
elnökjelöltnek, majd a végső rábó-
lintás a Szövetségi Állandó Tanács 
(SZÁT) elé kerül, amely egyszerű 
többséggel jóváhagyhatja vagy két-
harmados többséggel módosíthatja 
a Szövetségi Elnökség döntését” – 
magyarázta az alelnök.

Hétvégi hajrá, mindhiába

Mint ismert, a Hargita Megyei Egyez-
tető Tanácsnak (HET) kellett volna 
döntenie a hétvégén arról, hogy a 
két jelölt – Borboly Csaba és Barti Ti-
hamér – közül kit választ RMDSZ-es 
tanácselnökjelöltnek. A döntés azért 
is fontos, mert ezúttal ismét közvet-
len választás lesz, tehát már nem a 
tanácstagok, hanem a választópol-
gárok döntenek az új tanács elnök 
kilétéről. A HET-et Csíkszékről és 
Udvarhelyszékről hat-hat személy, 
Gyergyószékről pedig három képvi-
selte. Vasárnap késő este az udvar-
helyi jelöltek közül hatból hárman 

Borbolyra, ketten Bartira szavaztak, 
egy személy tartózkodott, Csíkból 
mindenki Borbolyra voksolt (egy 
személy hiányzott), Gyergyóból 
pedig Bartira. Az eredmény első ol-

vasatra Borbolynak kedvezett, ám 
ha megvizsgáljuk az előzményeket, 
akkor már korántsem ennyire egyér-
telmű a 8–5-ös arány; mi több, óriási 
csalódás.

Mi történt az udvarhelyiekkel?

Borboly Csaba ugyanis úgy számolt 
(ezt sugalmazták a Biró Barna Botond 
udvarhelyi területi RMDSZ-elnök-
kel tett közös nyilatkozatok), hogy a 
csíki „igenek” mellett bezsebeli az 
udvarhelyi szavazatokat is, így már 
csak a három gyergyói voks egyikét 
kell megszereznie, és máris hozzá-

láthat negyedik mandátumának 
bezsebeléséhez. Fontos volt legalább 
egy gyergyói szavazat, mert a HET 
egyik szabályzata értelmében mind-
három területi szervezetből szüksé-
ges legkevesebb egy támogatás. Az 
optimális forgatókönyv azonban fel-
borult, hiszen valami olyan történt a 
hétvégén, ami annyira kiborította a 
bilit az udvarhelyiek körében, hogy 
kihátráltak Borboly Csaba mögül, 
aki így a hat udvarhelyi szavazatnak 
mindössze a felét tudta megszerezni.

„Semmi bili nem borult ki” – jelez-
te érdeklődésünkre határozottan Biró 
Barna Botond, az RMDSZ Udvarhely-
széki Szervezetének elnöke, aki sze-
rint mindössze gesztust akartak tenni 
mindkét területi szervezet, a csíki és 
a gyergyói irányába azzal, hogy meg-
osztották saját szavazataikat. 
„Mivel egész hétvégén rend-
kívül görcsösen ragaszkodott 
mindkét jelölt a saját állás-
pontjához, ezért végig tudni 
lehetett, hogy a HET nem lesz 
képes dönteni, mi viszont a 
voksaink megosztásával pró-
báltunk lazítani a helyzeten, hiszen 
bárki is lesz majd a végső győztes, az 
új mandátumban is együtt kell majd 
dolgozni” – magyarázta. Bár nem 
mondta ki, tehát nyilatkozatában vé-
gig „tojásokon lépkedett”, érezhető 
volt, hogy az udvarhelyi szervezeti el-
nök számára a hétvégi Borboly–Barti 
csipkelődés túlment a politikai egyez-
kedés határain. Mint megírtuk, három 
napon át tartott a hétvégi HET-gyűlés: 
pénteken és szombaton fél-fél napon 
keresztül zajlott az egyezkedés, majd 
vasárnap négy órányi tárgyalás után 
alakult ki a patthelyzet.
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Döntés: talán csütörtökön
A SZÁT kezében Borboly Csaba és Barti Tihamér sorsa
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KOVÁCS ATTILA

Borboly Csabát a 2019. június 6-án 
az úzvölgyi katonai temető védel-

mében a Hargita és Kovászna megyék-
ből érkezett magyarok által szervezett 
élőlánc egyik szervezőjeként sújtotta 
3000 lejes pénzbírsággal a Hargita Me-
gyei Csendőr-felügyelőség. A bírságról 
szóló jegyzőkönyv szerint, amelyet a 
posta kézbesített Borbolynak, az úz-
völgyi katonai temető előtt lezajlott 
bejelentetlen rendezvény szervezése 
és lebonyolítása miatt bírságolták meg 
3000 lejre, az 1991. évi 60-as számú 
törvény előírásai alapján. A jegyző-
könyv megjegyzi, hogy a megyeita-

nács-elnök szervezői minősége az ese-
mény Facebook-oldaláról is kitűnik. A 
bírságról szóló jegyzőkönyvet egyéb-
ként nem a helyszínen, hanem öt nap-
pal később, június 11-én állították ki 
a csendőrség székhelyén, és azután 
továbbították az érintettnek. Hasonló 
módon jártak el a hatóságok a Kovász-
na Megyei Tanács alelnöke, Grüman 
Róbert esetében, akit szintén 3000 lej 
értékű pénzbírsággal sújtottak.

Már van jogerős döntés is

Mindkét megbírságolt személy bíró-
ságon kérte a jegyzőkönyvek érvény-
telenítését. Míg Grüman esetében 
a Csíkszeredai Bíróság már tavaly 
október végén elsőfokú ítéletet ho-

zott, érvénytelenítve a pénzbírság 
jegyzőkönyvét, Borbolynak erre múlt 
hétig kellett várnia. Noha a Grüman 
Róbertet érintő elsőfokú ítélet ellen 
a csendőr-felügyelőség fellebbezést 
nyújtott be, ezt a Hargita Megyei 
Törvényszék idén márciusban eluta-
sította, így a végzés jogerőssé vált. 
A Borboly Csabára kirótt pénzbírság 

nyomán hozott bírósági ítélet nem 
jogerős, ez ellen is fellebbezni lehet.

Elhúzódó konfliktus

Az úzvölgyi katonai temető előtt tavaly 
június 6-án Dormánfalva Polgármes-
teri Hivatalának engedélyével jelentek 
meg román nacionalista szervezetek 

az ortodox egyház naptárában szerep-
lő hősök napjára, hogy megemlékezze-
nek és koszorúzzanak a törvénytelen-
nek nyilvánított román parcellánál. 
A temető előtt Hargita megye önkor-
mányzatának engedélyével a Kovász-
na megyei önkormányzat 
kihelyezett rendkívüli ülése 
zajlott, amelyre Székelyföld 
településeit is meghívták. A 
részvevők élőlánccal próbál-
ták megakadályozni a román 
emlékmű felavatását, ám a 
román nacionalisták erőszakkal, a 
kaput betörve hatoltak be a sírkertbe. 
A temető hovatartozásának, illetve az 
építkezés törvényességének megál-
lapításáért több per van folyamatban 
Csíkszentmárton, Dormánfalva, illet-
ve Hargita és Neamț megyék önkor-
mányzatainak részvételével.

Érvénytelenítették az úzvölgyi élőlánc miatt Borbolynak kirótt bírságot
• A Csíkszeredai Bíróság első fokon érvénytelenítette 
azt a 3000 lej értékű bírságról szóló jegyzőkönyvet, 
amelyet a csendőrség állított ki Borboly Csabára, Hargi-
ta Megye Tanácsának elnökére az úzvölgyi katonai te-
metőnél tavaly június 6-án szervezett élőlánc kapcsán.

Az úzvölgyi temető előtti élőlánc. 
A bejelentés elmulasztását kifogásolták
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• A lehető leghamarabb döntenie kell az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsának arról, 
kit bíz meg azzal, hogy a Szövetséget képviselje a szeptember végi helyhatósági vá-
lasztáson hargitai megyeitanácselnök-jelöltként. Talán már holnapután szavaznak.




