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> Funkcionális divat. Leila Titka mögött 
a gyergyószentmiklósi divattervező, Csibi 
Mária Magdolna ruhakollekciói rejtőznek. 
Először szerepel divatbemutató a Csíkszere-
dai Városnapok programkínálatában: szom-
baton a Csíki Székely Múzeum színpadán 
tekinthető meg 18 órától. A 2012-es tava-
szi–nyári trendek témáiból a meleg színekre 
jellemző feldolgozást láthatják a divatbe-
mutatók Csíkszeredába látogató követői, 
tudtuk meg Csibi Mária Magdolna divatter-

vezőtől. A budapesti iparművészeti főiskola 
divat szakán végzett divattervező munkái-
ban az egyszerűséget, a meleg színeket része-
síti előnyben, fontos számára az összhang, 
a spontaneitás. Arra, hogy milyen irányba 
halad a divat, nem figyel még Csibi Mária 
Magdolna, az emberek öltözködési stílusát 
sem szokta figyelni, bevallása szerint talán 
azért, mert nem a ruha teszi az embert. 

A tervező szerint a Csíki Székely Múze-
um színpadán szombaton felvonuló ruha-
költemények inkább funkcionálisak, nem 
tekinti őket alkotásoknak.  (D. B.)

Körkép

Miközben Romániában hivata-
losan egymással párhuzamosan 
két ügyvédi kamara működik, 
addig az ügyfelek tanácstala-
nul kopognak az ügyvédi irodák 
ajtaján ügyes-bajos ügyeik jogi 
képviselőjét keresve. Ugyanis 
úgy tűnik, a két kamara között 
ádáz ellentét alakult ki, mindket
tő megkérdőjelezi a másik törvé
nyességét és mindkettő úgy vé
li, hogy a másik kamara tagjai a 
„zugügyvédek”.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Anapokban két panasz is ér-
kezett szerkesztőségünk-
be, mindkettő a Gyergyó-

szentmiklóson praktizáló Kovács 
Tünde és Szász Éva ügyvédek hiva-
talos ténykedését kérdőjelezi meg. 
Egyrészt az erdelyi.jogaszok@
gmail.com elektronikus címről ér-
kezett levélben Szélhámos ügyvé-
dek Gyergyószentmiklóson? címmel 
kérdőjelezik meg a két ügyvéd te-
vékenységét; másrészt az Ausztriá-
ban élő, de román állampolgárságú 
Senoner-Borbély Erzsébet számolt 
be arról, hogy Kovács Tünde ügy-
véd nem képviselte ügyét megfele-
lőképpen a bíróságon. 

Csalók vagy ügyvédek?
A fennebb említett levél író-

ja arról számolt be, hogy a két 
gyergyói ügyvéddel egy polgári 
per kapcsán került kapcsolatba, és 
miután elveszítette a pert, azután 
nézett utána, „kivel is állt szóba”. 
Mint írja, hasztalan kereste a két 
ügyvédnő nevét a Hargita Megyei 
Ügyvédi Kamara, illetve a Buka-
resti Ügyvédi Kamara honlapján, 
mert nem találta. „A két említett 
hölgy csaló, nincs érvényes enge-
délyük, és állítólag bűnvádi eljá-
rás is folyik ellenük” – olvasható 
a levélben, a továbbiakban pedig 
hosszú lajstrom tartalmazza azon 
periratok internetes elérhetőségét, 
amelyek mind olyan perek hatá-
rozatait tartalmazzát, amelyeket 
a két ügyvédnő elveszített, illetve 
csatolta azon iratok elérhetőségét 
is, amelyek egy bűnvádi eljárás 
2008. december 8-i határozatát 
tartalmazzák, miszerint Kovács 

Tündét és Szász Évát a sinaiai bíró-
ság alapfokon, bűnvádi eljárásban 
elmarasztalja „egy szakma jogtalan 
gyakorlása” miatt.

Ezzel szemben ottjártunkkor 
a két ügyvédnő felmutatta a bras-
sói George Barițiu Egyetemen 
szerzett, illetve a szebeni Lucian 
Blaga Egyetemen mesteri vizsgá-
val megerősített jogászdiplomá-
ját, a különféle hatóságok által 
kibocsátott működési engedélye-
it, illetve a Bota Pompiliu ügyvéd 
2004-ben alapította Országos 
Ügyvédi Kamara tisztségjegyzé-
két, amelyben a nevük valóban 
ügyvédként szerepel. Ugyanak-
kor megnyert perek tucatjainak 
iratait mutatták, amelyben a ne-

vük mellett mindenhol az „ügy-
véd” szó áll, ezzel is bizonyítva, 
hogy ők jogszerűen praktizálnak. 
Egyebek mellett azt is elmondták, 
már a megjelenésüket sem nézték 
jószemmel a városban a hagyomá-
nyos kamarához tartozó ügyvé-
dek, ugyanis amint megnyitották 
irodájukat, rá két napra különféle 
ellenőröket küldtek rájuk, illetve 
pert is kezdeményeztek ellenük. 
A sinaiai alapfokú határozat kap-
csán elmondták, hogy a bíróság 
felmentette őket a szakma jog-
talan gyakorlása vádja alól, ezt 
erősítette meg a ploieşti-i fellebb-
viteli bíróság is. Ugyanakkor az 
Európai Emberjogi Bíróságon is 
panaszt tettek. 

Igazát kereső ügyfél
„Azért fogadtam fel Kovács 

Tündét az ügyem képviseletére, 
mert járatlan vagyok jogi ügyek-
ben, ráadásul nem is tartózkodom 
itthon” – közölte az Ausztriában 
élő Senoner-Borbély Erzsébet, 
aki az ügyvédnőt többek közt 
egy autó adójegyzékből való tö-
röltetésével bízta meg, és állítá-
sa szerint az ügyvédnő meg sem 
jelent a tárgyaláson. Dióhéjban 
az ügy arról szól, hogy Senoner-
Borbély Erzsébet néhai élettársa a 
panaszos hölgy orotvai lakcímére 
bejegyeztetett egy autót – ami 
jelenleg is szerepel az adóívén –, 
és azt szerette volna elérni, hogy 
töröljék a jegyzékből, mert élet-

társa időközben elhunyt, az autót 
eladták a rokonai, tőle pedig a 
ditrói adóhivatal követeli az adó-
hátralékot. „A határozatban azt 
írja, hogy »din lipsa de interes«, 
vagyis az ügy iránti érdektelenség 
miatt nem nyertem meg a pert” – 
háborgott az ügyfél, elmondva, 
hogy ezt ő úgy értelmezi, az ügyé-
nek nem is volt képviselője, ho-
lott számlakivonattal igazolhatja 
azt, hogy jelentős pénzösszegeket 
utalt át az ügyvédnőnek. Mint 
mondta, az ominózus határozat 
után kezdett érdeklődni Kovács 
Tünde ügyvédnő kiléte iránt és 
Csíkszeredában több ügyvéd is 
mondta: „Az illető nem tagja az 
ügyvédi kamarának és jogtalanul 
praktizál”. 

Kovács Tünde ezzel szem-
ben az ügy végkifejletét azzal 
magyarázza, mivel az autó nincs 
Senoner-Borbély Erzsébet ne-
vén, időközben pedig elhunyt a 
tulajdonos, hiába van az ő címére 
bejelentve az autó, nem lehet tö-
rölni a jegyzékből. Mint mondta, 
ebben az esetben a „din lipsa de 
interes” jogi kifejezés azt jelenti, 
hogy a panaszos ebben az ügyben 
nem perelhet, de ezt a döntést 
megfellebbezték. 

Bota versus Sükös
Hogy tisztán lássunk a bonyo-

dalmas jogi útvesztőben, a két, 
párhuzamosan működő ügyvé-
di kamara kapcsán megkerestük 
mind Bota Pompiliut, a 2004-ben 
alakult Országos Ügyvédi Kama-
ra elnökét, mind Sükös Józsefet, a 
Hargita Megyei Ügyvédi Kamara 
dékánját. Bota azzal érvelt, hogy 
Romániában 1948 óta nem léte-
zik hivatalosan ügyvédi kamara, 
ezért kellett megalapítania 2004-
ben az Országos Ügyvédi Kama-
rát. Sükös József ezzel szemben 
nem ismeri el ennek a kamarának 
a létjogosultságát, mint mondta, 
nonprofit szervezetbe tömörültek 
olyan jogászok, akik nem jutottak 
be a régi ügyvédek szövetségébe. 
A ploiești-i határozat kapcsán – 
amelyben helyt adnak a két ügy-
védnő kérelmének – kifejtette: 
„ilyen az igazságszolgáltatás Ro-
mániában”.
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