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„Disznó világot élünk”
Nem tudja kifi zetni a bírságot, perújrafelvételt kér a korondi polgármester

• Fényképekkel, vi-
deókkal és tanúkkal 
is bizonyítani tudja 
Katona Mihály pol-
gármester, hogy még 
2016-ban eltávolította 
a Korondi Polgármes-
teri Hivatal épületéről 
a Községháza felira-
tot, amire jogerős 
bírói végzés kötelezte. 
Éppen ezért perújrafel-
vételt kér a közel 100 
ezer eurós pénzbírság 
ügyében, amelyet a 
felirat eltávolításának 
állítólagos elmulasztá-
sa miatt szabtak ki rá. 

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Sem a Községháza felirat 2016 
októberében történt levételé-
ről készült fotókat és videó-

kat, sem pedig az akkor jelen lévő 
tanúkat nem vette fi gyelembe a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla, mielőtt 
meghozta döntését – tudtuk meg 
Katona Mihály korondi polgármes-
tertől, aki ezen bizonyítékok újbóli 
felsorakoztatásával szeretne perúj-
rafelvételt kérni az ellene kiszabott 
közel 100 ezer eurós bírság ügyé-
ben. Hangsúlyozta, annak idején 
harminc napot kapott a kerámiá-
ból készült betűk eltávolítására, 
ám ő ezt már hamarabb teljesítette. 
„Egyesek még támadtak is a falu-
ban, hogy miért nem tartottunk ki 
tovább a Községháza felirat mel-
lett, de mi úgy határoztunk, hogy 
2016. október 12-én eleget teszünk 
az az év szeptember végén jogerős-
sé vált bírósági döntésnek” – emlé-
kezett vissza. Erről egyébként több 
sajtóorgánum is készített felvéte-
leket, köztük szerkesztőségünk is. 
„Én úgy érzem, hogy ezzel a bír-
sággal rajtam keresztül egy üzene-
tet akarnak küldeni az erdélyi ma-
gyarságnak, méghozzá azt, hogy 
ha sokat beszélnek az autonómiá-
ról vagy éppen a szimbólumaikról, 
akkor úgy járnak, mint a korondi 
polgármester” – véli Katona.

Miből fizeti ki?

A tisztségviselő elmondta, igaz-
ságtalannak érzi, hogy olyasmiért 
bírságolták meg ekkora összegre, 
amit el sem követett. Éppen ezért 
reméli, hogy a bíróság a későbbi-
ekben megváltoztatja döntését. 
Egyébként saját bevallása szerint 

nincs lehetősége a rekordösszegű 
bírság kifi zetésére. „Ha nem szü-
letik igazságos döntés, akkor va-
lószínűleg végrehajtókat küldenek 
hozzám a vagyonom lefoglalása 
érdekében, mert nekem nincs ele-
gendő pénzem a bírság kifi zetésé-
re. Ha nincs más lehetőség a tör-
lesztésre, akkor börtönbe vonulok, 
s leülöm a tartozásomat” – fogal-
mazott Katona Mihály.

A polgármesternek a 2018-ban 
leadott, előző évre vonatkozó va-
gyonnyilatkozata szerint két sze-
mélygépjárműve van, egy 3,23 hek-
táros – vásárolt – erdős területe, 
valamint egy 770 négyzetméteres 
örökölt ingatlanja. Ezenkívül 1990-
ben örökölt egy 153 négyzetméteres 
épületet, 2007-ben pedig épített 
egy 97 négyzetméterest. 50 800 
lejre vett fel hitelt, és nagyjából 64 
ezer lej az éves polgármesteri jöve-
delme. Találkozásunkkor elmond-
ta, ingatlanjait és autóit időközben 
eladta, úgyhogy már azok fölött 
sem rendelkezhet. 

Segíti az RMDSZ

Katona Mihály arra is kitért, hogy 
pártjától, az RMDSZ-től jelenleg is 
kap támogatást, hiszen a szervezet 
által fi zetett ügyvédek segítenek 
peres ügyében. Mindemellett ar-
ra is ígéretet kapott, hogy ha nem 
lesz más megoldás, a bírság kifi ze-
tésében is segítenek neki. Ezt erő-
sítette meg lapunknak Bíró Barna 

Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki 
szervezetének elnöke is, aki reméli, 
hogy az ítélőtábla megmásítja igaz-
ságtalan döntését. Kijelentette, ha 
ez mégsem történik meg, akkor ő 
maga is felajánlja egyhavi fi zetését, 
amelyet Hargita Megye Tanácsának 
alelnökeként kap. Emellett arra 
kérte a többi RMDSZ-es tisztségvi-
selőt is, hogy fogjanak össze Kato-
na Mihály ügyében.

Kiállnak mellette

„Régebben is úgy volt, hogy ha a 
szomszéd tehene megdöglött, ak-
kor összefogtunk a megsegítésé-
ért, így most is támogatjuk, akár 
anyagiakkal is a polgármestert, ha 
mindenképp ki kell fi zetnie a súlyos 
bírságot” – mondta lapunknak egy 
Korondon megkérdezett házaspár, 

amely tőlünk hallott a polgármes-
ter ügyéről. Ők úgy vélik, ilyenkor 
mindenképp össze kell fognia a 
közösségnek, és pénzzel segíteni a 
tisztségviselőt. Hasonló vélemé-
nyen volt Simény Dániel is, akivel 
szintén a településen találkoztunk. 
Ő épp aznap reggel hallott az eset-
ről, és elborzasztotta a bírság mér-
téke. „Ilyen disznó világot élünk, 
hogy azt támadják leginkább, aki 
megpróbál jót tenni. Sajnos ez van, 
de az ilyesmiből sosem tud jó lenni” 
– fogalmazott. Hozzátette, a közös-
ségnek össze kell fognia Katona Mi-
hályért, hiszen ő is kiállt mellettük 
és a magyarság mellett.

Tanúkkal és felvételekkel tudja 
bizonyítani Katona Mihály, 
hogy már 2016-ban eleget tett a 
bíróság utasításának

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      B A R A B Á S  Á K O S

 Gyergyószentmiklós

Tojásfestés 
mindenkinek
Komoly hagyománya van 
Gyergyószentmiklóson a 
húsvétitojás-írásnak, amelyet 
a Gránátalma Egyesület és az 
Ethnographia Gyergyóiensis 
Alapítvány szervez évről évre 
a Népművészeti Alkotóház-
ban. Idén már elkezdődött a 
tevékenység, óránként cseré-
lik egymást a bejelentkezett 
csoportok, de egyénileg vagy 
családostól is el lehet láto-
gatni a foglalkozásra, amely 
nagycsütörtökig, azaz április 
18-áig tart.

 Marosvásárhely

A gyorskorcsolyáról
Hétfőn 17.10-től a Marosvá-
sárhelyi TVR Sípszó után című 
műsorának témája a nemrég 
lezárult téli gyorskorcsolya-
idény, illetve a ma kezdődő 
nyári göriszezon. Szucher Er-
vin meghívottjai Coroş László, 
a Marosvásárhelyi Mureşul SK 
edzője és tanítványa, Szaba-
dos Edina.

 Csíkszereda

Olvasókör 
a könyvtárban
Az olvasókör áprilisi találko-
zóján, hétfőn délután fél öttől 
Romain Rolland francia író 
Michelangelo életét bemutató 
művéről beszélgetnek a csík-
szeredai Kájoni János Megyei 
Könyvtárban. A nagy olasz 
képzőművészről szóló regényt 
Zsombori Vilmos mutatja be.

A nép ügyvédje 
Csíkszeredában
Április 15-én Csíkszeredában, 
a megyeháza földszintjén, 
az 5-ös számú irodában tart 
fogadóórát a nép ügyvédje. Az 
érdeklődők 10 és 14 óra között 
kereshetik fel a jogsegélyszol-
gálat képviselőjét.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
április 16-án, kedden 8 és 16 
óra között szünetelni fog az 
áramszolgáltatás Csíkszent-
léleken, a 127–158-as házszá-
mok között.

Mesepont 
a könyvtárban
A csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár pályázatot 
hirdet Népmesepont létrehozá-
sa céljából falfelület dekorá-
lása a könyvtár székhelyén, 
magyar népmesék, népmesei 
motívumok témával. Látvány-
terv elkészítését és leadását 
várják a könyvtár székhelyén 
május 6-ig személyesen vagy 
a secretariat.bibliohr@gmail.
com elektronikus postacímen. 
A legjobb terveket díjazzák.

• RÖVIDEN 

Nem vették figyelembe 
A Dan Tanasă vezette egyesület 2015-ben kérte a bíróságtól, hogy köte-
lezze az elöljárót az épületet megnevező magyar nyelvű felirat eltávo-
lítására a községháza homlokzatáról. 2016-ban jogerős ítélet született 
a felirat levételéről, ezt végrehajtották. Később egy másik feliratot 
helyeztek vissza az épületre, amelyben a Községháza fordításaként Casa 
Comunală szerepelt – a bíróság korábban úgy indokolta döntését, hogy a 
községháza román megfelelője nem a „primăria”, hanem „casa comu-
nală” vagy „casa comunei”. Az új felirat miatt az ADEC újabb pert indított 
Katona Mihály polgármester ellen, azt kérve a bíróságtól, hogy köte-
lezzék a községvezetőt pénzbírság kifizetésére a korábbi jogerős ítélet 
végrehajtásának elmulasztása miatt. A végrehajtásáról szóló bizonyíté-
kokat, noha a per során bemutatták, a bíróság nem vette figyelembe, és 
úgy ítélte meg, hogy ezt elmulasztották.




