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• A Maros Megyei 
Törvényszéken elő-
ször fognak tanúkat 
meghallgatni a Bor-
boly Csaba és tizen-
két másik személy 
ellen 2013-ban indult 
büntetőper során, 
amelynek tárgyalását 
elölről kellett kezdeni. 
Egyszerre nyolc tanút 
idézett meg a bíróság.

KOVÁCS ATTILA

M iután korábban már is-
mertették a vádiratot, és a 
bírói vizsgálat folytatását 

nem akadályozza más eljárásjogi 
kérdés, a per tegnapi tárgyalásán 
arról is döntött a tárgyalást vezető 
bíró, hogy a következő időpontra 
tanúkat idéznek meg. A Hargita 

megyei önkormányzatot kép-
viselő ügyvéd azt is jelezte, 
hogy a tanács szeretné, ha 
a Felsőboldogfalvától Erdő-
vidékre vezető 131-es számú 
megyei út egy szakaszának 
felújítását elvégezné az a 
perben is érintett cég, ame-
lyet több mint tíz éve is meg-

bíztak a munkálattal, de az vé-
gül nem a szerződés szerint történt. 
A cég ezt a per kezdete óta kérte, 
jelezve, hogy a szükséges anyagok 
megvannak, de a megyei önkor-
mányzat ezzel kapcsolatban nem 
tett semmit – emlékeztetett Sergiu 

Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje. A 
bíró arról rendelkezett, hogy legkö-
zelebb nyolc tanút fognak meghall-
gatni – tudtuk meg. Miután tavaly 
megfelelő büntetőbíró hiánya miatt 
a per tárgyalását a Hargita Megyei 
Törvényszékről áthelyezték a Maros 
Megyei Törvényszékre, a bíróság 
megállapította, hogy az eddigi tár-
gyalásokat nem korrupciós ügyek-
re szakosított bírák vezették, ezért 
a Hargita Megyei Törvényszéken 

lefolytatott összes eljárás és döntés 
érvényét veszítette.

Kifogásolt útfelújítások

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 
felbujtással, 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 Felső-
boldogfalvától Erdővidékre vezető 
131-es és a Csíkrákost Lóvésszel 
összekötő 124-es – egy-egy szaka-
szának felújítása során több mint 
4,8 millió lejjel károsították meg 
Hargita megyét. A vádirat szerint 
az összeg a megőrzésre hagyott, 
ám nem létező építkezési anyagok 
értékéből, valamint a közbeszerzési 
eljárásokról kizárt cégek ajánlatai 
és a tulajdonképpen leszerződött 
munkálatok értéke közötti különb-
ségekből adódik.

Tanúkat hallgatnak meg
Borbolyék pere újabb szakaszba lépett

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás 
szerint tegnap 6136 fertőzöttet 
diagnosztizáltak Romániában, 
összlétszámuk jelenleg 913 143. 
Az ország területén eddig 22 
579 elhalálozást jegyeztek és 
819 799 személyt nyilvánítottak 
gyógyultnak. Jelenleg 70 765 
aktív fertőzéses esetet tartanak 
nyilván, 12 359 beteget ápolnak 
az ország különböző kórháza-
iban, intenzív osztályon pedig 
1351 személyt kezelnek. Hargita 
megyében 38 új koronavírus-fer-
tőzést igazoltak tegnap, ezzel 
6805-re nőtt a járvány kezdete 
óta azonosított esetek száma. 
Emellett négy újabb haláleset 
is történt, így a járvány kezdete 
óta már 306 beteg elhalálozása 
volt összefüggésbe hozható a 
koronavírussal. Gyógyultnak 20 
személyt nyilvánítottak, ezáltal 
már 6143-an győzték le eddig 
a fertőzést. A csíkszeredai, 
székely udvarhelyi és gyergyó-
szentmiklósi kórházakban keze-
lés vagy megfigyelés alatt állók 
száma 145, otthoni elkülönítés-
ben 211-en vannak, házi karan-
ténban pedig 558-an tartózkod-
nak. Kovászna megyében 78, 
Maros megyében 125 új esetet 
vettek nyilvántartásba tegnap, 
előbbi helyszínen ezzel 6610-re, 
utóbbiban pedig 19 637-re nőtt 
az eddigi esetek száma. A Stra-
tégiai Kommunikációs Csoport 
tájékoztatása szerint az ezer 
lakosra jutó igazolt fertőzések 
száma Hargita megyében 1,09, 
Maros megyében 1,81, Kovászna 
megyében pedig 1,72 ezrelék.

• RÖVIDEN 

A 131-es számú megyei út 
ezelőtt kilenc évvel. Per lett 
a felújításból

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     VERES NÁNDOR

K orodi Attila csíkszeredai polgár-
mester korábban kérdésünkre 

azt mondta, mivel a városközpontra 
szóló övezeti rendezési terv (PUZ) hi-
ányában az építési felügyelőség nem 
engedélyezheti a Kossuth Lajos utca 
tervezett átépítését, veszélyeztetve 
a teljes mobilitási terv fi nanszíro-
zását, amennyiben a döntéshozó 

köztes megoldásokat javasol, 
ezekhez alkalmazkodnak. 
Ennek érdekében egyezte-
tett kedden a városvezetés 
Gyulafehérváron a Köz-
ponti Regionális Fejlesztési 

Ügynökség munkatársaival 
– számolt be közleményben a 

polgármesteri hivatal. Az ügynök-
ség arra kérte a várost, elemezzék, 

hogy a szén-dioxid-kibocsátás elvárt 
csökkenéséhez elégséges volna-e 
vagy sem intelligens forgalmi rend-
szerek építése a Kossuth Lajos ut-
cába, minimális építkezési beavat-
kozással, amelyek rendezési terv 
nélkül is kivitelezhetők. Ha ilyen 
feltételek mellett a károsanyag-kibo-
csátás nem csökkenne kellő mérték-
ben, a teljes pályázat meghiúsulhat 
– írja a közlemény.

Veszélybe került beruházások

Az áfástól 151 millió 745 ezer lej ér-
tékű projekt kiterjed a Hargita és 
Kossuth Lajos utcák felújítására, 
ahol kerékpársávokat, illetve busz-
sávokat is terveznek létesíteni, az 

útszéli parkolóhelyek jelentős ré-
szét felszámolva. De a projekt része 
a vasúti felüljáró újjáépítése, illetve 
az autóbuszállomás átalakítása és 
felújítása, ahol a távolsági buszok 
mellett a városi közszállítás jármű-
vei is helyet kapnak majd, ugyanak-
kor forgalommenedzsment-elemek 
beszerzését is tartalmazza. 23 sűrí-
tett földgázüzemű autóbusz beszer-
zését irányozták elő, amelyek a vá-
rosi tömegközlekedést biztosítanák 
nagyobb járatsűrűséggel, ezeknek 

külön telephelyet is létesítenek. A 
városnak a költségekhez közel 40 
millió lejjel kell hozzájárulnia. Mi-
vel becslések szerint a hiányzó vá-
rosközponti övezeti rendezési terv 
elkészítése legalább másfél évbe 
kerülne, ezek a beruházások már 
nem lennének fi nanszírozhatók 

ebben az uniós ciklusban. A város-
vezetés azt vállalta, ha elveszítik az 
uniós támogatást, a vasúti felüljáró 
újjáépítését a város saját költségve-
téséből biztosítja – a többi tervezett 
beruházás azonban ebben az eset-
ben elmaradna.

Kovács Attila

Kérdésessé vált, de megmenthető a mobilitási projekt
• Van rá lehetőség, hogy Csíkszereda ne veszítse el a mobilitási terv megvalósítá-
sát szolgáló európai uniós pályázati támogatást, de ez azzal járhat, hogy átépítés 
helyett a Kossuth Lajos utcában csak okos forgalmi rendszereket telepítenének a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

A felüljáró újjáépítése biztos, a többi 
fejlesztés kérdéses

▸  FOTÓ: VERES NÁNDOR




