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Megversenyeztetik
az erdélyi pálinkákat
A 4. Erdélyi Pálinka és Párlatversenyre 
várnak jelentkezőket, a már hagyomá-
nyosnak számító mustra győztesét a 
Marosvásárhelyen minden évben meg-
tartott Forgatag elnevezésű fesztivál 
keretében hirdetik ki – közölték tegnap 
a szervezők. A Vásárhelyi Forgatag és 
az Erdélyi Pálinka Lovagrend közös 
szervezésében megtartott versenyre au-
gusztus 27-ig lehet beküldeni fél liternyi 
mintát. A versenyre bármilyen erdélyi 
pálinkával be lehet nevezni, így lehet 
saját főzésű, bérfőzdékben készített, be-
jegyzett termelő által készített, eladásra 
vagy saját fogyasztásra szánt pálinka is. 
Jelentkezéskor fel kell tüntetni a termelő 
nevét, elérhetőségét, a települést, ahon-
nan származik, milyen gyümölcsből 
készült a pálinka, mennyi az alkoholfo-
ka, milyen évjárat, illetve pár sorban a 
termelőnek is be kell mutatkoznia. 
A szervezők célja, hogy felzárkózzanak 
az ismert magyarországi versenyek 
színvonalára és Erdélyben is minőségi 
pálinkafőzési mozgalmat indítsanak el. 
Nem az a céljuk, hogy minél több jelent-
kezője legyen a versenynek, hanem az, 
hogy a beküldött minták jó minőségűek 
legyenek. Egyúttal azt az Erdélyben még 
elterjedt évszázados mentalitást is meg 
akarják változtatni, miszerint nem a 
szép, hanem az lehullott gyümölcsből 
főzik a pálinkát. A zsűri augusztus 
30-án értékeli a beküldött mintákat, 
majd egy nappal később hirdetnek 
eredményt.
 
Több a beruházás, de mélyül a hiány
Az első fél évben 30,2 százalékkal, 
2,322 milliárd euróra nőtt Romániában 
a külföldi közvetlen tőkeberuházások 
értéke az egy évvel korábbihoz képest 
– közölte tegnap a Román Nemzeti 
Bank (BNR). Tavaly a január–június 
közötti időszakban 1,783 milliárd euró 
áramlott a román gazdaságba. Az idei 
2,322 milliárd euróból 1,762 milliárdot 
a tőkerészesedés tett ki, beleértve az 
újrabefektetett nettó nyereséget, a vál-
lalatokon belüli hitel további 560 millió 
euró volt. A júniusi hónap kiemelkedő 
volt, hiszen 831 millió euró áramlott 
a román gazdaságba. Az idei első öt 
hónapban a külföldi közvetlen tőkebe-
ruházások 1,491 milliárd eurós értéke 
még tíz százalékkal maradt el a tavalyi 
azonos időszakitól. Tavaly egész évben 
2,9 százalékkal, 4,936 milliárd euróra 
nőttek a külföldi közvetlen tőkeberu-
házások. A román jegybank szintén 
tegnap közölte, hogy a folyó fi zetési 
mérleg hiánya az első fél évben elérte 
az 5,135 milliárd eurót, ami 38 százalé-
kos növekedést jelent a tavalyi azonos 
időszakban jegyzett 3,717 milliárd euró-
hoz képest. Tavaly egész évben a folyó 
fi zetési mérleg hiánya 9,41 milliárd 
euró volt, és 3,45 milliárd euróval ha-
ladta meg az előző évit. A folyó fi zetési 
mérleg hiánya főleg azért nő, mert a 
belföldi fogyasztás továbbra is gyors 
ütemben emelkedik, ez a gazdasági 
növekedés fő hajtóereje, a megnöveke-
dett keresletet azonban csak importból 
tudják fedezni, így Románia külkeres-
kedelmi mérlege is defi cites.

 1 euró           4,7270
1 dollár      4,2173
 1 svájci frank 4,3543
1 font sterling 5,0921
100 forint 1,4578

Valutaváltó

Hiába védi Eugen Teodorovici pénz-
ügyminiszter a költségvetés kiiga-
zítását, a kormány által elfogadott 
dokumentumot minden irányból 
támadják.
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F eljelentést tesz a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) azon politikusai ellen, akik – a 

PSD szerint – „tudatosan félretájékoztat-
ták” az embereket a költségvetés-kiigazí-
tással kapcsolatban. Tegnapi közleményé-
ben a PSD rámutat, a PNL-s politikusok 
azon nyilatkozatai, miszerint a kormány 
„meghamisította” a pénzügyi adatokat, 
illetve „ellopta a bruttó hazai termék 10 
százalékát”, igen súlyosak, és kimerítik a 
nemzetbiztonságot veszélyeztető hamis 
információk tudatos közlése bűntettének 
fogalmát. A szociáldemokraták szerint a 
PNL vádjai nélkülöznek minden ténysze-
rű alapot, ugyanakkor azonban megingat-
hatják a befektetők és az állampolgárok 
hivatalos pénzügyi adatokba vetett bizal-
mát, és ezáltal negatív hatással lehetnek a 
gazdaságra. „Ezért a PSD feljelentést tesz 
a PNL azon képviselői ellen, akik felelőt-
len módon ilyen információkat terjesztet-
tek, ezek hamisságának, valamint annak 
tudatában, hogy milyen hatással lehetnek 
az ország gazdaságára” – fogalmaz közle-
ményében a nagyobbik kormánypárt.

Megjegyzik egyúttal, hogy a kormány-
nak az év végéig esedékes bevételekről 
szóló becsléseit hivatalos iratba foglalták, 
amelyet a teljes kormány felvállalt. „Az a 
kijelentés, miszerint ezt a dokumentumot 
‚meghamisította’ a kormány egyik tagja, 
hazugság, abszurd politikai támadás, és 
a PNL képviselői semmiféle módon nem 

tudják bizonyítani az állítást. Azt a vádat 
pedig, miszerint‚ az elmúlt két és fél évben 
ellopták a GDP mintegy 10 százalékát’, és 
a pénz a PSD-hez, illetve az ALDE-hoz ke-
rült, cáfolják a közpénzek felhasználását 
vizsgáló hatóságok ellenőrzéseiről készült 
jelentések” – nyomatékosítják a szociál-
demokraták. 

Nemcsak az ellenzék, 
a partner is támad
„A kormány által hétfőn elfogadott költ-
ségvetés-kiigazítás arról tanúskodik, hogy 
az idei állami büdzsé nem reális” – vádol 
közleményében a Liberálisok és Demok-
raták Szövetsége (ALDE) is. A kisebbik 
kormánypárt elnöke, Călin Popescu-Tări-
ceanu pedig olyan intézkedéseket követel 

Viorica Dăncilă kormányfőtől, amelyekkel 
vissza tudják nyerni az állampolgárok bi-
zalmát.

„Az év elején, a költségvetésről szóló 
tárgyalások során Călin Popescu-Tăricea-
nu ALDE-elnököt arról biztosították, hogy 
több, elsősorban az infrastruktúrát érintő 
nagyberuházás fi nanszírozásban része-
sül. Bebizonyosodott ezen ígéretek csőd-
je” – fogalmaz az ALDE.

Amint arról beszámoltunk, a kisebbik 
kormánypárt már korábban felrótta a 
PSD-nek, hogy a büdzsékiigazításban túl 
kevés pénz jut beruházásokra, oktatásra, 
illetve túl sokat kapnak a titkosszolgála-
tok, az erőszakszervek és az elnöki hivatal.

Kételkedik a Költségvetési Tanács
Ugyanakkor a Költségvetési Tanács is 
kifogásokat fogalmazott meg, szerintük 
a módosítás nem elég átlátható, és java-
solták, hogy a kormány változtasson a 
kommunikációján. Azt is nehezményez-
ték, hogy szerintük az államháztartási 
hiány az év végén 3,4–3,7 százalék között 
mozog majd, ami meghaladja a kormány 
által vállalt 2,76 százalékos GDP-arányos 
defi citet, amennyiben a kabinet nem ter-
vez kiadáscsökkentő vagy bevételnövelő 
intézkedéseket.

Teodorovici: nem vett el pénzt 
a kormány
Amint arról korábban beszámoltunk, elfo-
gadta hétfőn a  kormány az idei első költ-
ségvetés-kiigazítást, amely továbbra is 
2,76 százalékos GDP-arányos államháztar-
tási hiánnyal számol. Eugen Teodorovici 
pénzügyminiszter a kabinet ülését követő-
en hangsúlyozta: pozitív kiigazításról van 
szó, sehonnan nem vettek el pénzt, pusz-
tán olyan minisztériumoknak faragták 
le a költségvetését, amelyek nem tudják 
év végéig felhasználni a rendelkezésükre 
bocsátott összegeket, illetve az oktatási 
minisztériumtól vettek el, azért, mert ere-
detileg túlméretezték az év elején az okta-
tásban tervezett személyzeti kiadásokat.

Teodorovici elutasított minden bírá-
latot, és közölte: a büdzsében biztosítva 
van a bérek és a nyugdíjak maradéktalan 
kifi zetése év végéig, emellett az önkor-
mányzatok is jelentős összegeket kapnak 
beruházásokra és szociális kiadásokra. 
Rámutatott, hogy a nagy infrastruktú-
ra-fejlesztésekre is van elegendő pénz.

A SZOCIÁLDEMOKRATÁK „TUDATOS FÉLRETÁJÉKOZTATÁS” MIATT BEPERELIK A LIBERÁLISOKAT

Támadáscunami a kormány tervei ellen

Eugen Teodorovici kitart amellett, hogy pozitív a költségvetés-kiigazítás
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Nehezményezi az RMDSZ, hogy elmaradtak a közberuházások

Leghamarabb az ősz végén kerül a parlament elé a kormány által sürgősségi rendeletben 
elfogadott idei első költségvetés-kiigazítás – véli Korodi Attila. Az RMDSZ képviselőházi 
frakcióvezetője tegnap a Krónika megkeresésére rámutatott, általában a kormányok szo-
kása, és ehhez a parlamenti többségük is megvan, hogy nem gyorsítják fel a törvényho-
zásban a folyamatot, hogy a sürgősségi kormányrendelet maradjon érvényben, és azt az 
év végéig már ne módosítsa más törvény. „Az biztos, ha a költségvetés-kiigazítás bekerül 
a parlamentbe, megfelelő szaktudással állunk hozzá, ám a tapasztalat szerint a nyári 
büdzsékiegyenlítés a kormány eszköztára, ha nem lesz kormányváltás, az ősz vége előtt 
nem kerül napirendre. Az első háznak, ami ez esetben a szenátus, hatvan napon belül 
kell döntenie, november végén átjön a képviselőházba, és ott is megvan a többség, hogy 
elhúzzák a megvitatását” – részletezte a székelyföldi politikus. Korodi szerint különben 
egyelőre az látszik, hogy a költségvetési célokat nehezen tudják tartani, a kormányon 
belüli konfl iktusok is emiatt zajlanak, ez pedig teljes egészében a végrehajtó felelőssége. 
„Fontos lenne, hogy a kifutóban levő beruházásokat, melyekre megvan a pénz, végigvi-
gyék, ne legyen elakadás, ám már májusban érzékelhető volt, hogy az országban nem 
indultak be a fejlesztések, az elkülönített pénzeket sem tudják elkölteni.  A költségve-

tés-kiegyenlítés is azt igazolja, hogy nem történtek meg a beruházások” – fogalmazott 
a politikus. Példaként említette, hogy az oktatási minisztériumtól komoly összeget el 
tudtak venni anélkül, hogy meglátásuk szerint ez fennakadást okozna, ez pedig egyértel-
műen azt jelenti, hogy ezen a területen nem valósultak meg a fejlesztések.
Az RMDSZ-es képviselő kiemelte egyúttal: az ország saját költségvetéséből tervezett 
országút- és vasúthálózat-fejlesztések, autópálya-építések végül nem valósultak meg. 
Példa rá a Comarnic és Brassó közötti autópálya-szakasz, melyet levettek a köz- és ma-
gán-együttműködésben megvalósuló projektek listájáról, hogy majd saját költségvetés-
ből megvalósítják, de tulajdonképpen újra csak halasztották – tette hozzá Korodi.
Elmondása szerint ugyanakkor az EU-s pályázatok, a megyeszékhelyeknek előirányzott 
több száz millió eurós beruházások Erdély-szinten is jövő évre kezdenek beindulni, lehív-
hatóvá válni, az integrált fejlesztések, a hulladék-, víz- és csatornaprojektek még a meg-
valósíthatósági tanulmány szintjén vannak, itt is csúszások lesznek, ami alapjában nem 
gond, mert 2023-ig kell ezeket elszámolni. „Viszont éppen ezért az ország költségveté-
séből kellett volna idén a fejlesztésre költeni” – szögezte le Korodi Attila. Hangsúlyozta, 
a beruházások elmaradása rövid távon talán nem, de hosszú távon, már két-három éves 
távlatban kihat a gazdaságra, mert a gazdasági növekedést a fogyasztásra alapozva csak 
ideig-óráig lehet fenntartani. (Bíró Blanka)




