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A fájó elvándorlást orvosolná
Sepsiszentgyörgy
Sepsiszentgyörgynek migrációs 
szempontból az elvándorlás a 
fájó pontja, a város a kilencvenes 
évektől a lakossága 20 százalékát 
veszítette el. A YUOMIG – A fi a-
talok nemzetközi vándorlásának 
hatásai – Intézményi eszköztár és 
együttműködési csatornák fejlesz-
tése című projekt keretében erre 
keresnek megoldásokat. A külföld-
ről hazatérő fi atalok beszámolói 
alapján kiderült, összehasonlítva a 
külföldön tapasztaltakkal, a hazai 
ügyintézés átláthatatlan, nem fel-
használóbarát, ugyanakkor felrót-
ták a digitalizáció hiányát. Ezekből 
a megállapításokból kiindulva, a 
sepsiszentgyörgyi önkormányzat 
2,9 millió lejt fordít felhasználóbarát 
ügyintézés kialakítására, felgyorsít-
ják a belső procedúrákat is. Új hon-
lapot indítanak, ahol több online 
ügyintézés lesz elérhető. A pol-
gármesteri hivatal ügyfélfogadási 
irodáján információs pontot hoztak 
létre, ahol a helyi és regionális 
közintézmények, szolgáltatók, mig-
ráció szempontjából igénybe vehető 
szolgáltatók – jogi és fordító irodák 
– elérhetősége, ezekkel kapcsolatos 
információk kaphatók. A Sepsinet 
oldalt is létrehozták, ennek a szere-
pe, hogy hidat építsenek az elván-
dorolt, hazatért vagy a hazatérést 
tervező sepsiszentgyörgyiek között. 
Bemutatják a város potenciálját, a 
hazatértek interjúkban beszélnek 
arról, milyen volt a beilleszkedés. 
Egy „hazacsalogató” videót is ké-
szítettek, próbálják úgy bemutatni 
a várost, hogy időnként jó elmenni, 
de mindig jó oda hazatérni. 
 
Védett mocsári békát pusztított
az orvvadász
Eljárás indul a kommandói orv-
vadász ellen, aki védett mocsári 
békákat (Rana arvalis) pusztított, s 
eladásra kínálta a békacombot. Az 
országos környezetőrség a Face-
book-oldalán jelentette be, hogy a 
Pro Tv csatornán bemutatott riport 
alapján kivizsgálást indítottak. 
A Kovászna megyei környezet-
őrség, a Kovászna megyei és a 
kommandói rendőrök segítségével 
azonosította az orvvadászt. A 
környezetőrség a bejegyzésben 
rámutat: a mocsári béka szerepel a 
védett fajok jegyzékében, begyűj-
tése, elpusztítása vagy bántalma-
zása tilos, ezért az ügyet átadják a 
bűnüldöző hatóságoknak. A kör-
nyezetvédők szerint a háromszéki 
Kommandón történt orvvadászat 
nem elszigetelt eset. Gabriel Păun, 
az Agent Green civil szervezet el-
nöke szerint a védett békákat évről 
évre minden tavasszal pusztítják, 
a hatóságok pedig nem lépnek 
fel a jelenség ellen hatékonyan. 
A zöldek szerint, az orvvadászok 
egy ideje már elrejtik az árulkodó 
nyomokat, nem lehet elpusztított 
békamaradványokat találni, de ez 
nem azt jelenti, hogy a jelenség 
megszűnt. Egy kilogramm béka-
combot 50–70 lejért árulnak, a Pro 
TV anyaga szerint, többek között a 
kommandói kocsmában is eladásra 
kínálta az orvvadász. 
A törvény által szigorúan védett 
faj elpusztítása három hónaptól 
egy évig terjedő börtönbüntetéssel 
vagy pénzbírsággal sújtható.

NEM TUDJA KIFIZETNI A TETEMES BÍRSÁGOT, PERÚJRAFELVÉTELT KÉR KATONA MIHÁLY POLGÁRMESTER

Korondi helyzetkép: „disznó világot élünk”

Fényképekkel, videókkal és 
tanúkkal is bizonyítani tudja 
Katona Mihály polgármester, 
hogy még 2016-ban eltávolí-
totta a korondi polgármesteri 
hivatal épületéről a Községháza 
feliratot, amire jogerős bírói 
végzés kötelezte. Éppen ezért 
perújrafelvételt kér a közel 100 
ezer eurós pénzbírság ügyében, 
amelyet a felirat eltávolításának 
állítólagos elmulasztása miatt 
szabtak ki rá. A tisztségviselő 
egymaga képtelen kifi zetni a 
rekordösszegű büntetést. 

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

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

sem pedig az akkor jelen lévő tanú-
kat nem vette fi gyelembe a marosvá-
sárhelyi ítélőtábla, mielőtt meghozta 
jogerős döntését – tudtuk meg Kato-
na Mihály korondi polgármestertől, 
aki ezen bizonyítékok újbóli felso-
rakoztatásával szeretne perújrafel-
vételt kérni az ellene kiszabott közel 
100 ezer eurós bírság ügyében. Az 
elöljáró hangsúlyozta, annak idején 
harminc napot kapott a kerámiából 
készült betűk eltávolítására, ám ő ezt 
már hamarabb teljesítette. „Egyesek 
még támadtak is a faluban, hogy 
miért nem tartottunk ki tovább a 
Községháza felirat mellett, de mi 
úgy határoztunk, hogy 2016. október 
12-én eleget teszünk az az év szep-
tember végén jogerőssé vált bírósági 
döntésnek” – emlékezett vissza. Er-
ről egyébként több sajtóorgánum is 
készített felvételeket, köztük lapcsa-
ládunk is. „Úgy érzem, hogy ezzel a 
bírsággal rajtam keresztül üzenetet 
akarnak küldeni az erdélyi magyar-
ságnak, méghozzá azt, hogyha sokat 
beszélnek az autonómiáról vagy ép-
pen a szimbólumaikról, akkor úgy 
járnak, mint a korondi polgármes-
ter” – véli Katona.

 „Ha nincs más lehetőség, 
akkor leülöm a tartozásomat”
A tisztségviselő elmondta, igazság-
talannak érzi, hogy olyasmiért bír-
ságolták meg ekkora összegre, amit 
el sem követett. Éppen ezért reméli, 
hogy a bíróság a későbbiekben meg-
változtatja döntését. Egyébként saját 
bevallása szerint nincs lehetősége a 
rekordösszegű bírság kifi zetésére. 
„Ha nem születik igazságos döntés, 
akkor valószínűleg végrehajtókat 
küldenek hozzám a vagyonom lefog-
lalása érdekében, mert nekem nincs 
elegendő pénzem a bírság kifi zetésé-
re. Ha nincs más lehetőség a törlesz-
tésre, akkor börtönbe vonulok, s le-
ülöm a tartozásomat” – fogalmazott 
Katona Mihály. A polgármesternek a 
2018-ban benyújtott, előző évre vo-
natkozó vagyonnyilatkozata szerint 
két személygépjárműve van, egy 3,23 
hektáros – 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 jövedelme. Talál-
kozásunkkor elmondta, ingatlanjait 
és autóit időközben eladta, úgyhogy 
már azok fölött sem rendelkezhet.

Segít 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 arra 
is ígéretet kapott, hogy ha nem lesz 
más megoldás, a bírság kifi zetésé-
ben is segítenek neki. Ezt erősítette 
meg érdeklődésünkre 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 a Hargita Megyei Tanács al-
elnökeként kap. Emellett arra kérte 
a többi RMDSZ-es tisztségviselőt is, 
hogy fogjanak össze Katona Mihály 
ügyében.

A korondiak kiállnak 
polgármesterük mellett
„Régebben is úgy volt, hogyha a 
szomszéd tehene megdöglött, ak-
kor összefogtunk a megsegítéséért, 
így most is támogatjuk, akár anya-
giakkal is a polgármestert, ha min-
denképp ki kell fi zetnie a súlyos 
bírságot” – mondta lapunknak egy 
korondi házaspár, amely tőlünk 
hallott a polgármester ügyéről. Ők 
úgy vélik, ilyenkor mindenképp 
össze kell fognia a közösségnek és 
pénzzel segíteni a tisztségviselőt. 
Hasonló véleményen volt Simény 
Dániel is, akivel szintén a települé-
sen találkoztunk. Ő épp aznap reg-
gel hallott az esetről, és elborzasz-
totta a bírság mértéke. „Ilyen disznó 
világot élünk, hogy azt támadják 
leginkább, aki megpróbál jót ten-
ni. Sajnos ez van, de az ilyesmiből 
sosem tud jó lenni” – fogalmazott. 
Hozzátette, a közösségnek össze 
kell fognia Katona Mihályért, hiszen 
ő is kiállt mellettük és a magyarság 
mellett.

Amint arról beszámoltunk, a 
Dan Tanasă vezette egyesület 
2015-ben kérte a bíróságtól, hogy 
kötelezze a korondi elöljárót a köz-
ségháza homlokzatán szereplő 
magyar nyelvű felirat eltávolítá-
sára. 2016-ban jogerős ítélet szüle-
tett a Községháza felirat levételé-
ről, ezt végrehajtották. Később egy 
másik feliratot helyeztek vissza az 
épületre, amelyben a Községháza 
fordításaként Casa Comunală sze-
repelt – a bíróság korábban úgy 
indokolta döntését, hogy a köz-
ségháza román megfelelője nem 
a „primăria”, hanem „casa comu-
nală” vagy „casa comunei”. Az új 
felirat miatt az ADEC újabb pert 
indított Katona Mihály polgármes-
ter ellen, azt kérve a bíróságtól, 
hogy kötelezzék a községvezetőt 
pénzbírság kifi zetésére a koráb-
bi jogerős ítélet végrehajtásának 
elmulasztása miatt. A végrehajtá-
sáról szóló bizonyítékokat, noha 
a per során bemutatták, a bíróság 
nem vette fi gyelembe, és úgy ítélte 
meg, hogy ezt elmulasztották.

 » „Úgy érzem, 
hogy ezzel a 
bírsággal rajtam 
keresztül üzene-
tet akarnak kül-
deni az erdélyi 
magyarságnak, 
méghozzá azt, 
hogyha sokat 
beszélnek az au-
tonómiáról vagy 
éppen a szimbó-
lumaikról, akkor 
úgy járnak, mint 
a korondi polgár-
mester” – véli 
Katona Mihály.

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