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Körkép
társadalom

A hét elején széles, de főleg elégedett mosollyal az 
arcán – az elmúlt kéthetes itt-tartózkodásuk alatti 
rengeteg parolázást s szalutálást letudva – elhagyta 
Bukarestet a Nemzetközi Valutaalap tárgyalócsa-
pata. Miután minden oldalról alaposan szemügyre 
vették államháztartási dolgainkat, mindenki – de 
leginkább a kormány – megnyugtatására kijelentet-
ték: jó úton haladunk, ami annyit tesz, hogy sebes-
ség terén immár 2-es fokozatban tolatunk hátrafelé 
abból a zsákutcából, amibe az elmúlt évek (évtize-
dek) felelőtlen állami túlköltekezései és finanszíroz-
hatatlan politikai választási ígéretinflációi vezették 
az ország szekerét. Na de most már minden rendben 
lesz: látszik az ehhez szükséges kormányzati, politikai akarat, 
és egész jól hallatszik az ezzel járó lakossági nyögés is. Persze 
– nem mellesleg – meg jegyezték, vannak itt még apróbb hiá-
nyosságok, el- és kiigazítanivalók. De hát no, akinek a 2009 
óta idén tavaszig lehívott 20 milliárd euró sem elég, az az 
IMF–Európai Bizottság–Világbank hármas által összedo-
bott újabb 5 milliárd eurós „ne nyúlj hozzá” nevű elővigyá-
zatossági hitelkeret kapcsán se vegye rossz néven, ha továbbra 
is Brüsszelből és Washingtonból utasítják az újabb és újabb 
megtakarításokra, költséglefaragásokra, a további elbocsátá-
sokat kikötő béremelési feltételekre, a veszteséges állami cégek 
felszámolására, a nyereségesebbek eladására, megsúgva emel-
lett persze a csepegő helyett csurgatósabbra is fogható bevétel-
növelési lehetőségeket is. Nincs mit szépíteni, a kamaton felül 
ez is a hitel árához tartozik.

Azonban azt is elképzeltem magamban, amint Jeffrey 
Franks, a maga spórolást kereső technokrata, főkönyvelői stílusá-
ban a költségvetés kiadási rubrikáit nézegetve egy olyan – nem 
publikus – tételénél állt meg, amely összegében hozzávetőleg a 

GDP 2,5-3 százalékára rúg – kétszerese a kultúrára, duplája 
Románia kutatás-fejlesztésre fordított kiadásainak, és nagyjá-
ból az ország közútkarbantartására és autópálya-építéseire for-
dított összegeivel azonos, de mégsem az. A földi, kényelmesebb 
és gyorsabb A pontból B-be való haladást elősegítése helyett ez 
a kiadási tétel ugyanis inkább a lelki üdvözülés útjára „költ”. 
Magyarul a román ortodox egyház finanszírozására, kolostor-
renoválási, megalomán templom, de még inkább katedrális-
építési költségeinek állami költségvetésből való pénzelésére. Va-
jon Franks barátunk diszkréten megkérdezte-e vendéglátóitól, 
mégis mi indokolta, hogy a jelenlegi szűkös időkben az állam 
bőkezű asszisztálásával Bukarest központjában 600 millió eu-
róból (durván 70 km sztráda árából) épp most építsék a 125 
méter magas Nemzet Megmentésére keresztelt székesegyházat, 
vagy mi indokolta az elmúlt húsz év alatt a több mint 4000 
templom építésének finanszírozását? Ekkora lelki deficitben 
szenvedne vajon a román nép?

Márpedig elég nagy valószínűségét látom annak, hogy 
ekkora gerenda nem kerülte el a minden apró kiadási tétel-

ben legyalulandó szálkákat kereső IMF-ellenőrök 
figyelmét. De ha feltették a fenti kérdéseket, akkor 
azt is el tudom képzelni, milyen kínos, kellemetlen 
perceket (vagy órákat) élhettek meg azok az állami 
tisztviselők, akikre a „megtisztelő” feladat hárult, 
hogy valahogy elmagyarázzák a washingtoni ven-
dégnek, hogy az ortodox egyház állami anyagi tá-
mogatása nem mérlegelhető opció, hanem kötelező 
muszáj. Gondolom, valahogy meg kellett értetni 
vele, hogy a vidéki Romániában és társadalmi hi-
erarchiájában ők a – tekintélyben bármilyen kar-
hatalmat lepipáló – lelki rendfenntartó erők. A 
különleges rendfenntartás pedig természetszerűleg 

speciális ráfordítást is igényel „Do you understand, Mr. 
Franks? – de tudja mit – fűzhette hozzá békülékenyen a 
román állami tisztviselő –, térjünk vissza inkább a nyug-
díjakat, közalkalmazotti béreket, állami vállalatokat, ok-
tatási és egészségügyi kiadásokat tartalmazó rubrikákhoz, 
hátha mégis találunk ott még kispórolni valókat…”. – vala-
hogy így képzelem a zárt ajtók mögötti diskurzust.

De igazából teljesen mindegy, hogy ez szóba került-e vagy 
sem, vagy épp ki mivel érvelt, a valóság úgyis azt mutatja, 
hogy a Ferrari autógyár és a román ortodox egyház szótárá-
ban nem szerepel a válság szó: Noha míg előbbi a világ leg-
gazdagabbjaiból, addig utóbbi Románia legszegényebbjeiből 
álló ügyfélkörrel dolgozik, ennek ellenére – közös vonásként 
– mindkettő jól megél belőle. De ettől még egyikük nem lesz 
állam az államban, s költség a költségvetésben.

Kitalálják, melyikre gondolok?

Állam az államban, 
költség a költségvetésben

                    NézőpoNt n Domján Levente

Lejáratási kampányt feLtéteLez a megyeitanács-eLnök

Betelt a pohár Borbolyéknál
a személye ellen folytatott lejá-
ratási kampány egy újabb fejeze-
tének tekinti Borboly csaba azt 
a legutóbbi névtelen feljelentést, 
amelyet az Országos korrupció-
ellenes Ügyészséghez nyújtott be 
egy – feltételezése szerint – helyi 
magyar személy. a megyei önkor-
mányzat elnöke tegnap családi há-
zában mutatta be az ügy hátterét, 
mivel „betelt a pohár”: az akcióso-
rozattal családját is bántják.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Hogy feltárja egy állítása 
szerint ellene folyó lejá-
ratási kampány részlete-

it, saját családi házába invitálta a 
sajtó képviselőit tegnap Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök. Abba 
az ingatlanba, amely tárgyát ké-
pezi az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészséghez (DNA) ellene 
benyújtott legutóbbi feljelentés-
nek. Az ismeretlen – de Borboly 
szerint csíkszeredai magyar – fel-
jelentő beadványa két „rágalmat” 
tartalmaz: egyrészt a tanácselnök 
a megyei sürgősségi kórház új épü-
letéhez készíttetett tervek ellenér-
tékéből részesült volna, a nyertes 
tervező cég pedig ebből készítette 
el a háza tervét, illetve az építke-
zések egy részét, másrészt Borboly 
Kőrösi Csoma Sándor utcai lakása 

eladásának jogszerűségét vitatja. 
A tanácselnök elmondta, a múlt 
csütörtökön telefonon keresték a 
DNA-tól, másnap pedig már be is 
mutatta az építkezéssel kapcsolatos 
dokumentumokat. Ezekből többek 
között kiderül, hogy a ház építé-
sére még 2007 őszén, egy évvel a 
kórházi épületek terveztetése előtt 
kaptak építkezési engedélyt – tehát 
2007-ben, alelnökként nem is ve-
hetett át pénzt egy későbbi, immár 
elnökként meghozott intézkedés 
nyomán.

A Kőrösi Csoma Sándor utcai 
lakással kapcsolatban Borboly el-
mondta, 40 ezer eurós kölcsönt vet-
tek fel a családi ház építésére, amely-
hez jelzálogként a tömbházlakást 
fogadta el a bank. Később, miután a 
ház nagy része felépült, a jelzálogot 
átírták erre, a tömbházlakást pedig 
megvásárolták Borboly feleségé-
nek, Melindának a szülei. „A pénzt 
adományként is felajánlották, de 
Csaba úgy nem fogadta el” – tette 
hozzá tegnap Melinda.

A DNA-feljelentéssel viszont 
– mint Borboly fogalmazott – 
„betelt a pohár”, és úgy döntöt-
tek, felfedik az évek óta húzódó 
lejáratási kampány hátterét. A 
tanácselnök szerint mindez akkor 
kezdődött, hogy a megyei sürgős-
ségi kórház a megyei önkormány-
zat hatáskörébe került, az ezzel 
járó átszervezések miatt pedig kü-
lönböző érdekek sérültek. „Olyan 
kullancsokról van szó, amelyek 
rátapadnak a megyei kórházra, 

és onnan szívják el a közpénzt” – 
magyarázta Borboly, aki szerint 
hasonló feljelentést tettek ellene 
az orvoslakások építése miatt is, 
amely vélhetően szintén gazdasági 
vagy politikai érdekeket sértett.

Az önkormányzati elnök egyéb-
ként a DNA-nál szembesítést kért 
az eddig ismeretlen feljelentővel, 
„aki gyáva, és gyáva emberek elől 
nem futamodunk meg”. Borboly 
ellen ugyanis több feljelentés is ér-
kezik, többek között a sepsiszent-
györgyi Dan Tănasă, Szász Jenő 
vagy Árus Zsolt részéről, „de ezek 
legalább vállalják a nevüket”.

Sokkal jobban zavarja azon-
ban, hogy szerinte támadói azt 

hiszik, a politikusnak ártanak, 
de valójában a családjának – az 
utóbbi időben például felesége 
több névtelen SMS-t, e-mail-t, 
hívást kapott Borboly állítólagos 
szerelmi kalandjaira vonatko-
zóan, amelyek között a DNA-s 
vizsgálatra történő utalás is volt – 
Melinda fejében pedig „ekkor állt 
össze a kép”. „Megpróbálják lejá-
ratni családunkat, házasságun-
kat, de nem sikerült” – mondta 
Melinda, hozzátéve: nincs semmi 
takargatnivalójuk, büszkék arra, 
amit elértek, mert megdolgoztak 
érte, és az utolsó szegig el tudnak 
számolni nyugtákkal, számlákkal, 
szerződésekkel.

hirdetések

Borboly Melinda és Csaba: „Gyáva emberek elől nem futamodunk meg  fotó: mihály lászló


