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• Hargita megye 
önkormányzata rend-
kívüli perorvoslati 
lehetőséggel élt a Bé-
kás-szoros hovatarto-
zásáról döntő perben, 
amelyben júniusban 
született jogerős íté-
let. Most ennek ér-
vénytelenítését kérik a 
legfelsőbb bíróságtól.

KOVÁCS ATTILA

A Legfelsőbb Ítélő- és Semmí-
tőszékhez fordult Hargita 
Megye Tanácsa annak érde-

kében, hogy érvénytelenítsék azt a 
jogerős ítéletet, amelyet júniusban 
hozott a Ploiesti-i Ítélőtábla Gyer-
gyószentmiklós és a moldvai Almás-
mező határperében, megerősítve, 
hogy a Békás-szoros a Neamț me-
gyeiekhez tartozik. A keresetet múlt 
héten iktatták a legfelsőbb bírósá-
gon, amely később tűz ki időpontot 
ennek tárgyalására. Borboly Csaba, 
a Hargita megyei önkormányzat el-
nöke már a kifogásolt jogerős ítélet 
kihirdetése után jelezte, hogy rend-
kívüli jogorvoslatért folyamodnak, 
miután az ítélőtábla másodfokon el-

utasította a gyergyószentmiklósiak 
keresetét a határperben.

Nem tudták bizonyítani

A Hargita megyei tanács elnöke azt 
kifogásolta, hogy elutasították a 
megyei önkormányzat belépését a 
perbe, holott több jogszabály sze-

rint a megyék határtelepüléseinek 
határvitáit a megyei önkormány-
zatok bevonásával kell rendezni, 
mivel ilyen esetben megyehatá-
rokról is szó van. Időközben nyil-
vánossá vált a Ploiesti-i Ítélőtábla 
döntésének indoklása is, amely 
egyértelművé tette, hogy Almásme-
ző, valamint Neamț megye önkor-

mányzata, prefektusa és kataszteri 
hivatala fellebbezését azért fogad-
ták el és döntöttek a javukra, mert 
a bírósági eljárást kezdeményező 
Gyergyószentmiklós nem tudta hi-
telt érdemlően bizonyítani igazát. 
Ennek alapján utasították el a Har-
gita megyei tanács belépési kérését 
a perbe, érveiket nem is tárgyalták.

Egy aláírás következményei

A Békás-szoros és a körülötte fek-
vő 700 hektáros terület hovatar-
tozását 1998-ban egy kataszteri 
dokumentáció elkészítése után 
Hargita és Neamț megye kataszteri 
hivatala jegyzőkönyvben rögzítet-
te, eszerint a terület Almásmező-
höz tartozik. Ezt a dokumentumot 
Gyergyószentmiklós akkori alpol-
gármestere is aláírta. A perben a 
város azt kifogásolta, hogy 
a kérdéses jegyzőkönyvet a 
gyergyószentmiklósiak té-
vedésből, annak tudatában 
írták alá, hogy az az általuk 
ismert, 1968-ban megálla-
pított határt rögzíti, mivel 
nem mutatták be nekik az 
új rajzokat. Ezt az érvelést az első 
fokon tavaly ítéletet hozó Prahova 
Megyei Törvényszék elfogadta, a 
moldvaiak fellebbezése után má-
sodfokon illetékes Ploiesti-i Ítélő-
tábla viszont nem. A jogerős ítélet 
indoklása szerint a kataszteri do-
kumentáció megfelel a törvénynek, 
a jegyzőkönyv mellékletében pedig 
szerepel a határvonal leírása, rajza, 
és nem bizonyítható a gyergyó-
szentmiklósiak beleegyezésének 
rosszhiszemű befolyásolása.

Fellebbezés a Békás-szoros ügyében
Perújítási kérelmet nyújtott be a Hargita megyei tanács

A Békás-szoros hovatartozásáról szóló per 
Hargita megye számára kedvezőtlenül végződött

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L .  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N . R O

A zzal indokolja a frissen megvá-
lasztott nagysármási polgár-

mester az elhatározását, hogy köz-
ségként sokkal több előnyt élvezne a 
település, például kisebbek lennének 
az adók. A lakosságnak ugyanis a 
75–78 százaléka fi zet adót, de ameny-
nyiben az csökkenne, a fi zetési szán-
dék is megnőne 15–20 százalékkal. 

Valer Botezan a helyiek óha-
jának szeretne eleget tenni, 
de csak azt követően, hogy 
a megkezdett európai uni-
ós projektek befejeződnek. 
Nagysármáson a polgár-
mester elsősorban népsza-

vazást kezdeményezne, és az 
eredmény alapján folytatná az eljá-
rást. 2011-ben Nagysármás 3546 lako-
sából 1764 volt román, 1285 magyar és 
383 cigány anyanyelvű. A beosztott 
falvakkal a teljes népesség 6942 fő. 

Nyárádszereda: fordult a kocka

Ugyanabban az évben vált várossá 
Nyárádszereda is, ahol néhány év 

múlva úgy vélték, jobb lett volna 
megmaradniuk nagyközségnek. Ott 
is a megemelt adók volt az egyik 
magyarázat, illetve azok a pályázati 
lehetőségek, amelyek elvárásainak 
városként (egyebek közt az alacsony 
lakosságszám miatt) nehezen tud-
tak eleget tenni. Ám a kocka fordult, 
most már semmiképpen sem lenne 
jó visszaminősülni – válaszolt a Szé-

kelyhonnak Tóth Sándor polgármes-
ter, aki elmondta, hogy tíz évig való-
ban sanyarú volt a helyzetük, de ma 
már jó városnak lenni. A fejlesztések 
elkezdődtek, az eredmények már 
jól láthatók, most már nagyon meg 
kellene gondolni, hogy újból község 

szeretnének-e lenni – tette hozzá. A 
településnek 2011-ben a népszámlá-
lás szerint a beosztott falvakkal 5554 
lakosa volt, ebből 4625 magyar.

Erdőszentgyörgy: jó ez így

A másik Maros megyei kisváros Erdő-
szentgyörgy, ahol a várossá válás első 
éveiben szintén nehézségekkel néztek 
szembe. Ahogy Csibi Attila Zoltán pol-
gármester érdeklődésünkre elmondta, 
a vidékfejlesztési alapoknál érték siker-
telenségek, de azóta városként sikerült 
számos projektet elnyerniük, elindult a 
fejlődés, ami ma már jól látható; egye-
bek közt a kórház és az iskola korsze-
rűsítését említette. Az elöljáró szerint 
az adók értékének csökkentésével nem 
nyerne sokat a település, hiszen aki 
nem fi zet vagy rosszul fi zet, az tovább-
ra sem változtatna a szokásán, tehát a 
helyi költségvetésen mit sem változ-
tatna. Erdőszentgyörgy 5166 lakosából 
3969 magyarnak vallotta magát a leg-
utóbbi népszámláláson. 

Antal Erika

Néhány ezres kisvárosnak lenni: pró és kontra
• A 2003-ban városi rangra emelt marosszéki Nagysármás polgármestere szeretné 
kezdeményezni a település községgé való visszaminősítését. Az ugyanabban az év-
ben várossá vált Nyárádszereda, illetve Erdőszentgyörgy elöljárói viszont elégedettek 
a városi ranggal és azzal, amit az jelent. 

Rendhagyó mandátumkiértékelőt 
tartott Ráduly Róbert Kálmán, 

Csíkszereda  leköszönő polgármestere 
tegnap. Mint elmondta, büszke arra, 
hogy ennyi idő alatt sem megfélem-
líteni, sem zsarolni, sem félreállítani 
nem tudták a karhatalmi és egyéb 
szervek – utalva ezzel a tegnapelőt-
ti hírre, miszerint a Marosvásárhelyi 
Táblabíróság jogerősen felmentette 
a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
vádjai alól őt és Szőke Domokos alpol-
gármestert. „Igyekeztem legjobb belá-
tásom szerint vezetni a várost. Örülök, 
hogy megannyi beruházást, útjavítást, 
hőszigetelést tető alá tudtunk hozni. 
A következő városvezetésnek sem lesz 
könnyű dolga, hiszen jelenleg is temér-
dek projekt van aláírva, elég, ha csak 
a mobilitási tervre gondolunk. Úgy 
látom, amit mi az évek alatt letettünk 
az asztalra, csak elrontani lehet” – nyi-
latkozta. Megköszönte a sajtónak az 
évek során nyújtott tájékoztatásokat, 
és munkájának elismeréseként Szőke 
Domokos alpolgármestert Pro Urbe- 
díjjal tüntette ki. A díj jelképes apró 
szoborból és dísz oklevélből állt, ezzel 
a felirattal: „Az idők járásától függetle-
nül, városunk érdekében alpolgármes-
terként végzett 16 éves kitartó, elkötele-
zett munkája elismeréseként”. Szőke a 
díj átvétele után úgy fogalmazott, meg-

erősödött az elmúlt évek során. Füleki 
Zoltán a legutóbbi mandátumban vál-
lalta el az alpolgármesteri tisztséget. Ő 
kifejtette, bár nem volt olyan hosszas 
a közös munka, de sikerült olykor a 
lehetetlent is lehetségessé 
változtatni, és büszke, hogy 
a város tanintézményei szép 
sorjában újultak és újulnak 
meg a felügyelete alatt. Az ő 
tekintetében kiderült, a ké-
sőbbiekben a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együtteshez tér vissza, el-
lenben Ráduly és Szőke még nem tudja 
(legalábbis egyikük sem árulta el), mi-
vel fog foglalkozni a hivatali évek után. 
(Kép és szöveg: Korpos Attila)

Pro Urbe-díj Szőke Domokosnak

Ám a kocka fordult, most 
már semmiképpen sem 
lenne jó visszaminősülni.




