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GERGELY IMRE

A gyergyószentmiklósi Dancurás 
hegyimentőcsapatot szombaton 

este riasztották a 112-es sürgősségi 
hívószámon, hogy egy férfi  eltűnt a 
Kis-Cohárdon. Azonnal a helyszínre 
siettek, és keresni kezdték a hegyi 
csendőrökkel együtt, de a sötétben, 
szélben nem találták meg az illetőt, 
mindössze lábnyomokat láttak, ame-
lyek egy meredek, sziklás részhez 
vezettek. A keresést ekkor fel kellett 
adniuk, mert a körülmények nem 
voltak biztonságosak. Másnap reggel 
hét órakor kezdték újra az eltűnt utá-
ni kutatást, de már csak a holttestét 
találták meg a balesetet szenvedett 
férfi nak. Megállapították, hogy egy 
mély szakadékba esett, és több mint 

száz méter zuhanás után azonnal 
életét vesztette – mondta el lapunk-
nak Kastal Gergő, a Dancurás he-
gyimentőcsapat vezetője. A holttest 
lehozása sem volt egyszerű feladat a 
nehéz terep miatt, ezt végül tizenkét 
órai kemény munka után vasárnap 
este hétre tudták befejezni. Az előző 
esti kereséssel együtt ez tizenhat órás 
munkát jelentett a hegyimentőknek.

Kastal Gergő elmondta, a tragé-
diával végződött téli túrának három 

jászvásári férfi  vágott neki, és a he-
gyen sátraztak, amikor egyikük, az 53 
éves áldozat fejlámpa nélkül távozott 
a sátorból. Tapasztalt túrázók voltak, 
és a felszerelésük is megfelelő volt, jól 
ismerték a környéket, amely 
egyébként egy nagyon 
vad része a Nagy-Hagy-
más-hegységnek, számos 
sziklaomlással, mély szaka-
dékokkal. Ide jelzett turis-
taútvonalak sem vezetnek. 
A baleset oka feltehetően az 
volt, hogy a sötétben a túrázó eltéved-
hetett – véli Kastal Gergő.

A gyergyószentmiklósi hegyi-
mentők, akik közül legtöbben ön-
kéntesek, télen általában a sípályá-
kon teljesítenek szolgálatot.

Halálos baleset a Kis-Cohárdon
• Több mint száz métert zuhant és azonnal szörnyet-
halt az a férfi, akinek a holttestét egy egész napi mun-
kával tudták lehozni a gyergyószentmiklósi hegyimen-
tők vasárnap. A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti 
Park területén, járatlan, vad terepen történt a baleset.

Tizenhat órás munkával sikerült megtalálni 
és leszállítani a holttestet 

▸  FORRÁS: DANCURÁS HEGYIMENTŐ CSAPAT

• Miután a Maros 
Megyei Törvényszék 
tavaly érvénytelení-
tette a Borboly Csaba 
és tizenkét másik 
személy ellen 2013-
ban indult büntető-
perben lefolytatott 
összes eddigi eljá-
rást, a folyamatot az 
elejétől kezdték újra, 
ahogy erre már volt 
példa korábban is. 
Ezúttal viszont úgy 
tűnik, nincs akadály.

KOVÁCS ATTILA

E gy soha véget nem érő tör-
ténethez hasonlított az 
elmúlt években a Borboly 

Csaba megyeitanács-elnök és ti-
zenkét másik személy ellen 2013-
ban korrupciós vádakkal kezde-
ményezett büntetőper, amelynek 
eddigi egyetlen kézzelfogható 
eredménye, hogy korábban három 
vádlott az egyszerűsített eljárást 

választva beismerő vallomást 
tett, és számukra a felfüggesztett 
börtönbüntetés megállapításával 
befejeződött a büntetőeljárás. En-
nek viszont már több mint öt éve. 
Azóta öt bíró váltotta egymást a 
tárgyalás vezetője számára kije-
lölt székben, és az eljárásjogi sza-
bályok miatt, amelyek előírják, 
hogy egy pert nem adhat át menet 

közben másnak a bíró, a folyama-
tot többször újra kellett kezdeni, 
hiába hallgattak meg időközben 
számos tanút. Ha ez nem volt elég, 
a lehallgatási jegyzőkönyvekre ala-
pozott bizonyítékok kizárásának 
kérdése is jelentősen hátráltatta 
az előrehaladást, tavaly pedig, mi-
után a per tárgyalása megfelelő 
büntetőbíró hiánya miatt a Hargita 

Megyei Törvényszékről átkerült a 
Maros Megyei Törvényszékre, az is 
eldőlt, hogy mindent ismét elölről 
kell kezdeni. A bíróság megállapí-
totta, hogy ez eddigi tárgyalásokat 
nem korrupciós ügyekre szakosított 
bírák vezették, ezért a 2016 óta a 
Hargita Megyei Törvényszéken le-
folytatott összes eljárás és döntés 
érvényét veszítette.

Tanúmeghallgatások 
következnek

Az újrakezdés sem volt egyszerű, ja-
nuárban egy halasztással kezdődött, 
tegnap pedig újból ismertették a vád-
irat tartalmát. Mint Sergiu Bogdan, 
Borboly Csaba ügyvédje kérdésünkre 
elmondta, a következő tárgyalási na-
pon fogja a bíró megkérdezni a vád-
lottakat, hogy szeretnének-e nyilatko-
zatot tenni, majd ha ez megtörténik, 
következhet a tanúk újbóli megidé-
zése és meghallgatása. Mivel a Maros 
Megyei Törvényszéken nincs hiány bí-
rákból, akik között korrupciós ügyek-
re szakosítottak is vannak, várhatóan 
gördülékenyebb lesz a per tárgyalása.

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta 
meg a Hargita megyei önkormány-
zat elnökét, Borboly Csabát közér-
dek ellen elkövetett többrendbeli 
hivatali visszaéléssel, magán okirat-
hamisításra való többrendbeli fel-
bujtással, 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 Felsőbol-
dogfalvától Erdővidékre vezető 131-es 
és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 
124-es – egy-egy szakaszának felújí-
tása során több mint 4,8 millió lejjel 
károsították meg Hargita megyét.

Mindent újra kellett  kezdeni
Borboly Csabáék büntetőperében ismét felolvasták a vádiratot

Hargita megye

Borboly Csaba és több más személy perének 
tárgyalása évek óta húzódik
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Életét vesztette egy idős férfi egy 
tegnapi közúti balesetben Csík-

szeredában: a Brassói úton egy 
személygépjármű és egy 

áruszállító ütközött össze. 
Kevéssel 12 óra után egy 77 
éves csíkszenttamási jár-
művezető megállt autójá-
val a csíkszeredai Brassói 

út jobb oldalán, ezt követő-
en pedig megfordulási szándékkal 
balra, az úttestre tért járművével, 
amikor egy éppen Csíkszentkirály 

irányából érkező áruszállító ne-
kicsapódott a gépkocsija bal első 
oldalának. A baleset következté-
ben életét vesztette az idős csík-
szenttamási sofőr, és megsérült az 
áruszállító 30 éves, bukaresti ve-
zetője. Az ügyben gondatlanságból 
elkövetett emberölés és testi sértés 
miatt indított eljárást a rendőrség 
– tájékoztatott a Hargita Megyei  
Rendőr-főkapitányság.

Nem élte túl az ütközést

77 éves férfi vesztette életét

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




