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Újabb kérdések Borboly perében
Vitatják a bírói testület alkalmasságát, az ügyész halasztást kért
• Tovább húzódik a
Borboly Csaba megyeitanács-elnök és tizenkét másik személy
ellen indult büntetőper
tárgyalása a Maros
Megyei Törvényszéken.
A védelem nem elégedett azzal, ahogy az
intézmény kinevezte
a korrupciós ügyek
tárgyalásának vezetésére szakosított bírói
testületet.

Borboly Csaba perének tárgyalása
nem mozdult ki a holtpontról

◂ KORÁBBI FELVÉTEL: GÁBOS ALBIN
indokait – tudtuk meg. A Hargita
Megyei Törvényszékről a korrupciós
ügyek tárgyalására szakosított büntetőbírák hiánya miatt helyezték át
a per tárgyalását idén májusban a
Maros Megyei Törvényszékre.

Elhúzódó eljárás

elhúzódó eljárás
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iután korábban Borboly
Csaba egyik védőügyvédje
azzal a kéréssel fordult a
bírósághoz, hogy közöljék, a Maros
Megyei Törvényszék rendelkezik-e
korrupciós ügyek tárgyalásának vezetésére szakosított bírói testülettel,
ahogy a törvény előírja, a kapott válasz nyomán újabb kérdések merültek
fel. Mint Sergiu Bogdan ügyvéd megkeresésünkre elmondta, akárcsak a

Az
Országos
Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta
meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát
közérdek ellen elkövetett
többrendbeli hivatali viszszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli
felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való
felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel, vele együtt
további tizenkét személyt küldtek a
vádlottak padjára. A DNA szerint a
vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es
és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő
124-es – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel
károsították meg Hargita megyét.

Hargita Megyei Törvényszéken, most
is egy olyan vezetőtanácsi döntést mutattak fel, amely a korrupciós ügyekre
szakosított bírói testület kinevezéséről rendelkezik, de csak formailag,
ami nem felel meg az alkotmánybíróság erre vonatkozó határozatának.

Halasztást kért az ügyész
Az ügyvéd szerint most azt kérték, a
bíróság állapítsa meg, hogy a korábbi tárgyalásokon, amelyeket a Hargita Megyei Törvényszéken tartottak,
nem korrupciós ügyekre szakosított

bírák vezették a tárgyalásokat, így a
korábbi meghallgatások érvénytelenek. Ugyanakkor fenntartják, hogy
a mostani bírói testület sem rendelkezik megfelelő szakosítással. A tegnapi tárgyaláson az ügyész kért halasztást, hogy elemezze a védelem

A járvány közepette sem maradt el az őrtűzgyújtás Panaszkodnak a szemetelőkre

• Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult ér- • Visszatérő és állandósult problémával kell szembenéz-

telmezését – szerepel abban a kiáltványban, amelyet a Székelyföld-szerte rendezett
őrtűzgyújtás során olvastak fel az SZNT képviselői. A dokumentumban nyomatékosították: a nemzeti régiók nem a fejlődés kerékkötői, hanem Európa rejtett erőforrásai.

T

autonómia

erőinek kiszolgálása helyett fordítsa
a tekintetét a székelységre és Európa
többi történetileg kialakult, ám önálló
állammal nem rendelkező vagy idegen állam területén élő nemzeti közösségére!” – fogalmaz a kiáltvány. A
dokumentumban nyomatékosították:
a nemzeti régiók nem a fejlődés kerékkötői, hanem Európa rejtett erőforrásai. „Most, hogy a koronavírus-járvány
végleg véget vethet a globalizáció szülte nagy európai népvándorlásnak, itt
az idő, hogy helyben teremtsük meg az
újjáépítés feltételeit!” – idézte az MTI a
kiáltványt. Ebben az SZNT vezetője el-

Felülvizsgálni
az önrendelkezést
„Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev
és elavult értelmezését. (...) Követeljük Brüsszeltől, hogy a globalizmus
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fogadhatatlannak minősítette, hogy
a 21. században Spanyolország is és
Románia is a börtönt és a megtorlást
találja az egy tömbben élő nemzeti közösségek legitim törekvéseire adandó
megfelelő válasznak.
„Koncepciós perek áldozatai a katalán vezetők és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok
is. A demokrácia elkötelezettjeiként
elutasítjuk a diktatúra módszerének
visszatérését! Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az Európai Unió államaiban ismét ártatlan emberek essenek az állami terror politikai pereinek
áldozatául” – fogalmaz a dokumentum, amelyet közfelkiáltással fogadtak el az őrtüzekhez gyűlt részvevők.
A kiáltvány ismét kinyilvánította a
részvevők igényét Székelyföld területi
autonómiájára úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott
autonómiastatútum megfogalmazta.
Az SZNT korábban arra kérte az őrtűzgyújtókat, hogy tartsák tiszteletben
a járványügyi intézkedéseket, ezért
a legtöbb helyszínen maszkot viselve
és egymástól távolságot tartva vettek
részt a rendezvényeken.

HEGYI ZSUZSÁNNA
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agy halomban áll nap mint nap az
üdítős-, sörös-, energiaitalos-, valamint alkoholosdoboz és -üveg a gyergyószentmiklósi Bucsin negyed 18-as
tömbházának bejárata előtti lépcsők
aljában és a beton virágtartókon. A
jelenség nem egyedi eset, az ott helyiséget bérlő cégtulajdonos szerint évek
óta rendszeresen ez történik. „Fiatalok
és néha hajléktalanok járnak ide, alkoholt fogyasztanak, és itt hagyják a
mocskot. Össze kell szednünk utánuk,
nagyon sokat vitatkoztam emiatt” – ismertette a helyzetet a panaszos.
A kevésbé forgalmas, ráadásul a
betonoszlopokkal közrezárt lépcsők
rendkívül jó rejtekhelynek szolgálnak a késő délutáni, esti tivornyázásnak. A helyszín magánterület, ezért
az önkormányzatnak nincs hatásköre a közbelépésre. Ennek ellenére
érdeklődésünkre Len Emil Balázs,

Gyergyószentmiklós alpolgármestere
a megelőzésben látná a megoldást.
„Ebben az esetben annyival
tudunk segíteni, hogy a
helyi rendőrséget felkérjük
arra, többet járőrözzenek
a helyszínen” – mondta az
elöljáró. Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy egy köztéri
szemetest is felszerelnek a
közelben, hátha ezzel arra
ösztönzik az ott tartózkodókat, hogy
oda dobják a szemetüket.

Gyergyószék

öbb tucat székelyföldi településen
gyújtottak őrtüzeket vasárnap este,
Székelyföld autonómiájának napján, a
valamennyi helyszínen felolvasott petícióban Brüsszelnek üzentek a megmozdulások részvevői. Gazda Zoltán,
a szervező Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) irodavezetője elmondta: idén
a koronavírus-járvány miatt
sokkal kevesebb településen
szervezték meg az őrtűzgyújtást, mint az elmúlt években.
Valamennyi helyszínen felolvasták a rendezvény kiáltványát. A dokumentum arra
fi gyelmeztet, hogy a nemzeti
régiók európai polgári kezdeményezését több mint 1,25 millióan írták alá
szerte Európában, és ezzel a nemzeti
régiók és a székelység ügye visszavonhatatlanul európai üggyé vált.

niük a gyergyószentmiklósi volt Bucsin vendéglő épületében helyiséget bérlő cégtulajdonosoknak és a tömbház
lakóinak: esténként többfős társaságok gyűlnek össze
a betonmonstrum takarásában, és az ott elfogyasztott
italok csomagolását nagy kupacokban otthagyják.

Zavarja a lakókat a napi rendszerességgel ott hagyott szemét
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