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2009 
 

HOL SZORÍT A NADRÁG? 
2009. augusztus 21. 
http://reply.transindex.ro/?cikk=153 
A Magyar Összefogás meggyőződésem szerint felértékeli a Székelyföld jelentőségét az erdélyi magyar 
politikumban, s a megmaradásért, az önrendelkezésért folytatott demokratikus küzdelmet a közös 
kisebbségi vállalkozás legfontosabb céljává teszi. Ezzel azt az üzenetet hordozza, hogy a Székelyföld váljék 
a belső, erdélyi anyaországgá, s lássa el azokat a közösségszervező feladatokat, amiket eleddig senki, vagy 
éppenséggel más városok, más térségek igyekeztek ellátni. 
 

OLVASÓI LEVÉL - Jelentés a ringből 
2009. december 30. 
http://reply.transindex.ro/?cikk=171&nyomtat=1 
RMDSZ soha, semmilyen rövid távú politikai alku kedvéért NEM MOND LE AZ AUTONÓMIA IGÉNYÉRŐL. 
Ugyanakkor nem látom, hogy mivel vinne minket közelebb az autonómiához, hogyha a decentralizációt 
zászlóra tűző demokrata kormánnyal szemben a decentralizációtól óvakodó PSD vezette ellenzéket 
erősítenénk. Politikusnak és választónak egyaránt meg kell értenie: minden politikai alkuban csak olyan 
eredmény érhető el, ami arányos az általunk képviselt erővel. 

http://reply.transindex.ro/?cikk=153
http://reply.transindex.ro/?cikk=171&nyomtat=1
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2010 
 

KISEBBSÉGBEN KISEBBSÉG 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/kisebbsegben-kisebbseg/ 
2010. május 19. 
azt gondolom, hogy a székelyföldi románság helyzetének közös elemzése, vizsgálata segítheti a bukaresti 
politikai elitet abban, hogy megértse, „saját bőrén” megtapasztalja, a szórványlét problematikáját, és így 
nagyobb empátiával közelítsen olyan kérdésekhez, mint a szórványmagyar iskolák finanszírozása, az 
anyanyelv használata, a nemzeti kultúra ápolása. 
 
 

BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY MARGÓJÁRA 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/bizalmatlansagi-inditvany-margojara/ 
2010. június 18. 
Meggyőződésem, hogy stratégiailag az erdélyi magyarság, mint vidéki lakosság akkor jár jól, ha a bukaresti 
vízfej, bürokrácia leépül, és dolgaink rendezése, minél több életviszonyunk szabályozása, rendezése helyi 
szintre kerül. Akkor kell elgondolkodnunk a kormányból való kilépésén, ha ez a decentralizációs folyamat 
leáll, vagyis újraindítására nem látszik már esély. 

http://www.borbolycsaba.ro/blog/kisebbsegben-kisebbseg/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/bizalmatlansagi-inditvany-margojara/
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2011 
 

BORBOLY CSABA CERE PĂREREA BRUXELLES-ULUI DESPRE NOUA HARTĂ A ROMÂNIEI 
PROPUSĂ DE PDL 
2011. június 20. 
http://www.gandul.info/politica/seful-cj-harghita-borboly-csaba-cere-parerea-bruxelles-ului-despre-
noua-harta-a-romaniei-propusa-de-pdl-8363844 
Într-o declaraţie în exclusivitate pentru gândul, şeful CJ. Harghita a explicat ce l-a determinat să solicite 
lămuriri "europene": "Pentru că se discută doar de o problemă etnică, în timp ce, în realitate, e vorba în 
primul rând de o problemă de dezvoltare.  
 

BORBOLY CSABA, PRESEDINTELE CJ HARGHITA, DESPRE CUM SE POATE REALIZA 
AUTOGUVERNAREA IN TINUTUL SECUIESC. 
2011 július 22. 
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-9513215-balvanyos-2011-editia-xxii-cum-contruiesc-liderii-udmr-
tamas-sandor-borboly-csaba-tinutul-secuiesc-autoguvernat.htm 
In opinia mea, viitorul Tinutului Secuiesc se poate realiza si fara cei trei B: Bucuresti, Bruxelles si 
Budapesta. Eu cred ca trebuie sa nu ne mai gandim cine conduce la Bucuresti, Bruxelles sau Budapesta. 
Trebuie sa realizam acest lucru singuri.  

 

PROPUNERI PENTRU REFORMA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ROMÂNIEI 
http://www.contributors.ro/administratie/propuneri-pentru-reforma-administrativ-teritoriala-a-
romaniei/ 
2011. augusztus 8. 
Pe de altă parte, pe lângă factorul organizaţional al investiţiilor, există şi o latură politică, respectiv cine şi 
cum decide destinaţia fondurilor limitate de dezvoltare. În opinia mea, una dintre punctele cel mai 
vulnerabile ale proiectului cu opt judeţe prezentat acum câteva săptămâni, respectiv ideii de desfiinţare, 
comasare a comunelor cu o populaţie sub 5000 de locuitori formulată în documentul SAR, o reprezintă 
tocmai acest aspect. Decizia de investiţie nu vine de undeva de sus aşa, pur şi simplu, ci este luată de 
oameni. Trăim într-o structură democratică, care, printre altele, are la bază ideea conform căreia deciziile 
care afectează oameni să fie luate în baza principiilor care asigură consensul unor grupuri sociale, 
comunităţi locale implicate la o scară cât mai largă.  

BÁBELI ZŰRZAVAR 
2011. augusztus 26. 
http://reply.transindex.ro/?cikk=234&nyomtat=1  
Szezont a fazonnal: a közigazgatási reformról 
Egy dolgot leszögezhetünk. Nem a regionális beosztás kérdése jelenti ma a legnagyobb problémát a 
román államműködésben. Ragaszthatjuk akárhogyan is a megyéket egymáshoz, hármas, négyes vagy 
nyolcas formációkban, semmi sem fog változni, ha nem alakítjuk át az egész rendszer kereteit és 
működésének lényegét. És ezen átalakításnak a lényegét én ott fognám meg, hogy mindazt, ami a 
jelenlegi rendszerben polgárbarát (mert sok ilyen elem van) megtartanám, és mindazt, ami nem felel meg 
ennek a kritériumnak, azt kidobnám. 
 

http://www.gandul.info/politica/seful-cj-harghita-borboly-csaba-cere-parerea-bruxelles-ului-despre-noua-harta-a-romaniei-propusa-de-pdl-8363844
http://www.gandul.info/politica/seful-cj-harghita-borboly-csaba-cere-parerea-bruxelles-ului-despre-noua-harta-a-romaniei-propusa-de-pdl-8363844
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-9513215-balvanyos-2011-editia-xxii-cum-contruiesc-liderii-udmr-tamas-sandor-borboly-csaba-tinutul-secuiesc-autoguvernat.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-9513215-balvanyos-2011-editia-xxii-cum-contruiesc-liderii-udmr-tamas-sandor-borboly-csaba-tinutul-secuiesc-autoguvernat.htm
http://www.contributors.ro/administratie/propuneri-pentru-reforma-administrativ-teritoriala-a-romaniei/
http://www.contributors.ro/administratie/propuneri-pentru-reforma-administrativ-teritoriala-a-romaniei/
http://reply.transindex.ro/?cikk=234&nyomtat=1
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MINDENNAPOS GYŐZELMEINK 
2011. szeptember 27. 
http://reply.transindex.ro/?cikk=239 
Úgy vélem, itt lenne az ideje, hogy az erdélyi magyar politikum a sajtó hathatós közreműködésével kicsit 
letisztítsa az autonómiaküzdelem körül kialakult zavaros vizet. Az elmúlt 20 évben tévesen rögzült és a 
közbeszédbe gyökeret eresztett egy olyan képzet, mely az autonómia-küzdelmet – Csaba testvér szavait 
parafrazálva – a vesztett csaták nagyhangú tábornokainak a homokozójává szűkíti le. E képzet szerint az 
dolgozik az autonómiáért, aki hetente a legnagyobb számú autonómiakiáltványt, autonómiakoncepciót 
kidolgozza, illetve két koncepció meg statútum kidolgozása közötti időszakot az ENSZ, a NATO, az EBESZ, 
az Európai Unió és más hasonló szervek elnökeinek szóló nyílt levelek írogatásával tölti.  
 
 

BORBOLY CSABA: KI TUDJA MERRE 
2011. november 22. 
http://mandiner.hu/cikk/20111122_borboly_csaba_ki_tudja_merre 
A magyarországi politikum egy része nem ismeri sem a mai Székelyföld, sem pedig a mai Románia 
realitásait, és e tudatlansága okán rossz következtetésekre jut, és ebből adódóan néha káros döntéseket 
hoz. A Hargita megyei tanács elnökének írása. 

http://reply.transindex.ro/?cikk=239
http://mandiner.hu/cikk/20111122_borboly_csaba_ki_tudja_merre
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2012 

RE: REGIONALIZÁCIÓ 
2012. január 30. 
http://reply.transindex.ro/?cikk=329&nyomtat=1 
Észrevételek az USL regionalizációs elképzeléseihez 
Meggyőződésem, hogy a regionalizáció kérdésében nem az a legfontosabb, hogy kinek van többsége, ki a 
legerősebb, hanem az, hogy ki tud jól együttműködni a többiekkel. 

DERES-DARÁS MÁRCIUS 
2012. március 
http://reply.transindex.ro/?cikk=346&nyomtat=1 
A bukaresti politikusok persze jól tudják, hogy a Székelyföld – mint történelmi régió, mint közigazgatási 

egység vagy akár mint autonóm terület - nem jelent valós veszélyt Románia területi vagy 

bármilyen egységére nézve, de ha egyszer valaki elkezdi a nacionalista uszítást, akkor előbb-utóbb 

valamennyi párt részt vesz a nemzetféltésben, mert ezt diktálja a szavazat-szerzés logikája.  

EGYSÉGES SZÉKELYFÖLD – A SZIMBÓLUMOKTÓL A KONKRÉT FEJLESZTÉSI TERVEKIG 
http://uh.ro/itthon/kozelet/10501-szekely-megyebol-lesz-autonomia  
2012. július 27., Tusványos:  
Félretéve a politikai arányokat, az Egységes Székelyföld – a szimbólumoktól a konkrét fejlesztési tervekig 
témájú beszélgetést Borboly azzal a felvetéssel nyitotta, hogy első lépésként azt kellene megoldani, hogy 
ne különböző jövőt képzeljünk el. És ugyanakkor ellent is mondott a mindenkori kifogásnak: szerinte 
nem igaz, hogy Bukarestben nem engedik. 
Vagyis szerinte sosem lehet a központi vezetés akadály, nem az országos fejeseken múlnak a helyi 
kérdések. Azt is leszögezte, Székelyföld nem egynemű térség, sem gazdaságilag, de még kulturálisan 
sem, ezt figyelembe kell venni, ha egységben gondolkodunk. 
 

AZ IGAZSÁG NAPJA 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/az-igazsag-napja/ 
2012. szeptember 3. 
Meggyőződésem, hogy minél nagyobb része a közösségi célt szolgáló vagyonnak átkerül a helyi és 
központi adminisztráció kezeléséből az egyház tulajdonába, annál jobb, ugyanis egyházaink évszázadokon 
át bebizonyították, hogy jó gazdái a vagyonnak, nem elherdálják, hanem gyarapítják azt, és a közösség 
javára használják fel. 
 

SZÉKELY TÖRTÉNELEMTANKÖNYV 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/szekely-tortenelemtankonyv/ 
2012. szeptember 18. 
Az útkeresésnek, a vitáknak, az elmélkedéseknek az ideje lejárt. Meggyőződésem, hogy e közösség már 
legalább négy éve túl van a tervezgetés szakaszán, és a tettek mezejére lépett. Ma már nem az a kérdés, 
hogy ki mit mond, mit ajánl e közösségnek, hanem az, hogy mit tesz le az asztalra, mit valósít meg. Sajnos 
egyes közéleti szereplők még leragadtak a 90-es éveknél, és az akkori, sérelmi alapú politizálás kánonjait 
zengik mai napig. Szerintem ez lejárt lemez. Nem siránkozni kell, hanem dolgozni, menni előre.  
 

http://reply.transindex.ro/?cikk=329&nyomtat=1
http://reply.transindex.ro/?cikk=346&nyomtat=1
http://uh.ro/itthon/kozelet/10501-szekely-megyebol-lesz-autonomia
http://www.borbolycsaba.ro/blog/az-igazsag-napja/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/szekely-tortenelemtankonyv/
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TÁMOGATANDÓ KEZDEMÉNYEZÉS 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/tamogatando-kezdemenyezes/ 
2012. november 21. 
A közigazgatási kétnyelvűséget – ahogy minden mást is – nem kinyilatkoztatni, nem dörgedelmes 
cikkekben kell számon kérni, hanem meg kell érte dolgozni, felelősséget, meghurcoltatást is vállalva. 
Megmondóemberekből nem szenvedünk hiányt. Már egy egész pártra való van belőlük. De nekünk többre 
van szükségünk: munkára, felelősségvállalásra. 

http://www.borbolycsaba.ro/blog/tamogatando-kezdemenyezes/
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2013 
 

A KÖZÖSSÉG SZABÁLYOZÓ EREJÉRŐL 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-kozosseg-szabalyozo-erejerol/ 
2013. január 6.  
Persze a média, a világ az sulykolja belénk, hogy éljünk csak magunknak, ne törődjünk senki mással, csak 
saját problémáink megoldásáért vagyunk felelősek. Azt akarják elhitetni velünk, hogy megszokott kis 
boltjaink (ahol kérdezés nélkül is tudják, hogy melyik pékség kenyerét szoktuk vásárolni) felcserélhetők a 
hatalmas bevásárlóközpontokra. Azt akarják megmagyarázni nekünk, hogy nincs szükségünk egymásra, 
jók, erősek csak akkor vagyunk, ha csak magunkra figyelünk. De én hiszem, hogy mi, székelyföldiek 
zsigereinkben hordozzuk azt a tudást, hogy együtt erősebbek vagyunk. Hogy két, három, sok ember jó 
kedvvel és közösen végzett munkája, a kaláka sokkal több, mint munka. Tudjuk, hogy nem kötelesek 
vagyunk egymáson segíteni, hanem jó egymásnak segíteni és jó tudni, hogy egy közösséghez tartozunk, 
ahol rajtunk is segítenek, ha szükség lesz rá.  
 

VÁLASZ A ROMÁN KOMMENTÁROKRA 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/valasz-a-roman-kommentarokra/ 
2013. január 13.  
...a folyamatos párbeszéd az alapja annak, hogy mi itt, ahol élünk, egyről a kettőre jussunk. 
 

A SZÉKELY DEMSZKY(K) 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-szekely-demszkyk/ 
2013. január 16.  
Mert az autonómia ügyében például nem azt kell nézni, hogy ki tud cikornyásabbakat nyilatkozni az 
autonómiáról, hanem mit tett annak érdekében konkrétan. És aki nem gyarapította a közösségi vagyont, 
nem pályázott, nem csinált semmit, illetve ami még súlyosabb, aki a tehetetlensége, lustasága által 
okozott bajt még tetőzte azzal, hogy amit csak tudott, eladott, akkor ott komoly probléma van 
autonómiaügyileg 

 

CÂTEVA OBSERVAȚII PRIVIND REGIONALIZAREA 
http://www.contributors.ro/administratie/cateva-observatii-privind-regionalizarea/ 
2013 január 30. 
Noi privim la problema regionalizării nu prin prisma etnică, ci din perspectiva eficienței, al implementării 
politicilor de dezvoltare. Din acest motiv îi rog pe politicienii români să se abțină de la etnicizarea acestui 
pas foarte important în modernizarea administrației românești, şi să aibă curajul adoptării unor măsuri 
corespunzătoare, fără calcule politicianiste. 
 

EGY PSD-S HARAKIRI TÖRVÉNYTERVEZET 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/egy-psd-s-harakiri-torvenytervezet/ 
2013. február 6. 
Ezért is mondom azt, hogy jobb lenne megfontolni a régiós beosztás kérdését, és jó lenne meggondolni a 
régiós tanácsok működési, döntéshozatali rendjét, és inkább olyan megoldásokat választani, ami most is 
van a régiós szinten, tehát létrehozni a megyék egyenjogúságán, konszenzusos döntéshozatalán alapuló, 

http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-kozosseg-szabalyozo-erejerol/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/valasz-a-roman-kommentarokra/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-szekely-demszkyk/
http://www.contributors.ro/administratie/cateva-observatii-privind-regionalizarea/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/egy-psd-s-harakiri-torvenytervezet/


11 

 

maximum négy megyéből álló régiókat, mert akkor mindenkinek van beleszólása a dolgokba, és nem az 
van, hogy egyesek csak néznek, mint a moziban, hogy mi történik, de a dolgokat befolyásolni nem tudják. 
 

LÁSSUK A FÁTÓL AZ ERDŐT! 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/lassuk-a-fatol-az-erdot/ 
2013. február 11.  
Székelyföldön ebből kisebbségvédelmi kérdést csinálni szerintem nem bölcs dolog, az Európai Unióban 
ugyanis a helyi autonómiát sokkal erősebb jogszabályok védik, mint a kisebbségi jogokat 
 

A HÉTVÉGI HATÓSÁGI VEGZATÚRA MARGÓJÁRA 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-hetvegi-hatosagi-vegzatura-margojara/ 
2013. február 18.  
Az autonómia-diskurzusra visszatérve, Aland szigetén így van, Baszkföldön úgy van, Katalóniában pedig 
amúgy van, Dél-Tirolról már nem is beszélve. Ezekkel a dumákkal lehet járni naphosszat a tévéket, 
rádiókat, csak semmi értelme, mert mi itt és most élünk, és én azt gondolom, hogy nekünk azzal kell 
foglalkozni, miként tudunk egyről a kettőre jutni, itt és most. 
 

„EGY KIS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS: …” 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/egy-kis-kozvelemeny-kutatas/ 
2013. április 18.  
A cél mindenképp az emberek boldogulásának segítése, erre többféle módszer is van, a 
tüntetésszervezéstől az egzisztenciális problémák megoldásáig. 
 

ÉRDEKES INTERJÚ 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/erdekes-interju/ 
2013. április 18.  
„hány éven belül lesz autonómia” típusú diskurzushoz, ami az interjú apropóját szolgáltatta, nem szólnék 
hozzá, mert nem tartom jó megközelítésnek azt a fogalomhasználatot, amikor is az autonómiáról úgy 
beszélünk, mint ami vagy van, vagy nincs, tehát valami kézzelfogható dolog. 
Tehát a „mikor lesz autonómiánk” kérdésfeltevés azért gondolati tévút, mert vannak dolgok, amelyekben 
már több mint egy évtizede autonómiája van például a székelységnek (közbirtokosságok, földek). 
Egyszóval túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy ami az erdőket, legelőket, földeket illeti, ott biza nem 12 év 
múlva lesz autonómia, hanem minimum 12 éve már van autonómia. 
 

HELYBEN HAGYNI - Erősebb alkotmányos védelem kell a helyi autonómiának 
http://reply.transindex.ro/?cikk=351&nyomtat=1 
2013. május 25. 
A helyi autonómia fogalmának pontos, világos, félreértelmezhetetlen definiálására van szükség az 
alkotmányban. Ezáltal biztosítható a jelenlegi jogértelmezési káoszt felváltó egységes jogértelmezés. 
 

AZ AUTONÓMIATÖREKVÉS A MUNKA, A PÁRBESZÉD ÉS AZ ÚTKERESÉS LEHETŐSÉGE 
http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/az-autonomiatorekves-a-munka-a-parbeszed-es-az-utkereses-
lehetosege-csikszeredaban-is-bemutattak-martha-stocker-a-mi-tortenelmunk-cimu-konyvet  
2013 július 5. 

http://www.borbolycsaba.ro/blog/lassuk-a-fatol-az-erdot/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-hetvegi-hatosagi-vegzatura-margojara/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/egy-kis-kozvelemeny-kutatas/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/erdekes-interju/
http://reply.transindex.ro/?cikk=351&nyomtat=1
http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/az-autonomiatorekves-a-munka-a-parbeszed-es-az-utkereses-lehetosege-csikszeredaban-is-bemutattak-martha-stocker-a-mi-tortenelmunk-cimu-konyvet
http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/az-autonomiatorekves-a-munka-a-parbeszed-es-az-utkereses-lehetosege-csikszeredaban-is-bemutattak-martha-stocker-a-mi-tortenelmunk-cimu-konyvet
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Az RMDSZ autonómia-törekvéseit nem a nagyotmondás jellemzi, hanem az apró, de tudatos lépések, 
hiszen hiába születnek jogszabályok, ha nem beszéljük meg a kérdéseket társadalmi szinten” – 
fogalmazott.  
 

MINDENNAPI MENETELÉSÜNK 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/mindennapi-menetelesunk/ 
2013. október 30.  
Mindemellett azonban másfajta cselekvés is szükséges: az autonómiáért mindenkinek tennie kell, 
naponta, apró kis dolgokkal is szolgálhatjuk az ügyet. Itt van például a helyi termékek értékesítése. A 
gondolkodásmódon kell változtatnunk ahhoz, hogy hajlandók legyünk akár többet is fizetni a székely 
termékért, mint az olcsóbb, ám gyengébb minőségű külföldi áruért. Ezáltal segítjük „saját” termelőinket, 
akik így növelhetik kapacitásukat, és ez új munkahelyek teremtését jelentheti. És így tovább. Naponta kell 
„menetelni” ennek érdekében. 
 

PÉLDAMUTATÓ AZ LMP AUTONÓMIATÖREKVÉSEK MELLETTI KIÁLLÁSA 
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/peldamutato-az-lmp-autonomiatorekvesek-melletti-kiallasa/ 
2013. november 26.  
Valamennyi magyar politikai alakulat számára közös érték kell hogy legyen a Kárpát-medence magyar 
közösségei melletti kiállás, országhatároktól függetlenül. Hargita Megye Tanácsa szintén a közösségek 
erősítésére törekszik, nemcsak a megyén belüli tevékenységével, hanem az Összetartozás nevű 
szórványprogramja által is. 

http://www.borbolycsaba.ro/blog/mindennapi-menetelesunk/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/peldamutato-az-lmp-autonomiatorekvesek-melletti-kiallasa/
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2014 
 

BORBOLY: MINIAUTONÓMIÁT HARGITA MEGYE ÉSZAKI FELÉNEK 
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/borboly-miniautonomiat-hargita-megye-eszaki-felenek 
2014. január 8.  
Borboly: miniautonómiát Hargita megye északi felének 
 

BORBOLY: AZ AUTONÓMIA BELEFÉR AZ ALKOTMÁNY SZELLEMÉBE 
http://itthon.transindex.ro/?hir=35465  
2014. február 13.  
A politikus szerint mindenkinek magáévá kellene tennie a román-magyar együttélési kódexet a két 
etnikum közötti viszony javítása érdekében. Ez azt jelentené, hogy a kisebbség és a többség viszonyát egy 
kódex révén szabályoznák, amelynek keretében a többség vállalná, hogy nem építi le a kisebbség 
intézményhálózatát. Borboly azt mondta, hogy Hargita megyében ennek a kivitelezésén dolgoznak, és 
örülnének, ha a román többségű megyék is átvennék a gyakorlatot.  
 

A BAJOK ITT KEZDŐDNEK 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-bajok-itt-kezdodnek/  
2014. március 30. 
Hiába honosítódna meg a világ legtökéletesebb autonómiamodellje, a bukaresti minisztériumok hetek 
alatt csutakra tennék az egészet. Ha nem így, hát úgy. Tehát akik írják az autonómiatörvény-tervezeteket, 
-statútumokat, azoktól kéretik, hogy vegyék be az iskolai kirándulások ügyét is a tervezetbe. 

IDEJE VAN A KÖZÉLETI ÖNVIZSGÁLATNAK 
2014. június 20. 
http://reply.transindex.ro/?cikk=384 
http://kronika.ro/szempont/borboly-csaba-ideje-van-a-kozeleti-onvizsgalatnak  
lassan követhetetlen a Székelyföld egységéért, autonómiájáért, a székely emberek sorsának javításáért 
indított perek, aláírásgyűjtések és mindenféle közéleti akciók száma. Megyei tanácsi elnökként vagy 
területi RMDSZ-vezetőként az elmúlt években tartózkodtam az ilyen akciók szervezésétől, mert úgy 
gondoltam, hogy az emberek tőlem megyeelnökként nem petíciózást, perelést várnak el, hanem konkrét 
dolgokat, tehát a székely gazdákat, termelőket segítő programokat, a székely fiatalok identitását erősítő 
tankönyv megjelenésének a támogatását, Hargita megye kisfalvait segítő programot, kalákaprogramot.  
 

MUNKÁRA NAGYOBB SZÜKSÉG VAN, MINT PETICIÓRA 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/munkara-nagyobb-szukseg-van-mint-peticiora/  
2014. június 20.  
Az utóbbi időszakban a médiafogyasztók csak amúgy kapkodhatják a fejüket: lassan követhetetlen a 
Székelyföld egységéért, autonómiájáért, a székely emberek sorsának javításáért indított perek, 
aláírásgyűjtések és mindenféle közéleti akciók száma. Megyei tanácsi elnökként vagy területi RMDSZ-
vezetőként az elmúlt években tartózkodtam az ilyen akciók szervezésétől, mert úgy gondoltam, hogy az 
emberek tőlem megyeelnökként nem petíciózást, perelést várnak el, hanem konkrét dolgokat, tehát a 
székely gazdákat, termelőket segítő programokat, a székely fiatalok identitását erősítő tankönyv 
megjelenésének a támogatását, Hargita megye kisfalvait segítő programot, kalákaprogramot. 
 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/borboly-miniautonomiat-hargita-megye-eszaki-felenek
http://itthon.transindex.ro/?hir=35465
http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-bajok-itt-kezdodnek/
http://reply.transindex.ro/?cikk=384
http://kronika.ro/szempont/borboly-csaba-ideje-van-a-kozeleti-onvizsgalatnak
http://www.borbolycsaba.ro/blog/munkara-nagyobb-szukseg-van-mint-peticiora/
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KICSI A BORS, DE ERŐS 
http://www.borbolycsaba.ro/blog/kicsi-a-bors-de-eros/ 
2014. június 25. 
Autonómia alatt én természetesen nem a szájtépés autonómiáját értem, tehát nem a szólásszabadságot, 
hanem a cselekvési szabadságot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.borbolycsaba.ro/blog/kicsi-a-bors-de-eros/

