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» RÖVIDEN
Eurómilliárdok a gazdáknak
Csaknem 9 milliárd euró uniós
támogatást kaptak a romániai
gazdák a 2017–2019-es időszakban. Az Európai Bizottság
csak idén 2,7 milliárd eurót
utalt a romániai földművesek
számlájára – közölte tegnap a
mezőgazdasági minisztérium.
Az Agerpres hírügynökség
beszámolója szerint az utolsó,
176,41 millió eurós tételt
augusztus 26-án kapták meg a
gazdák. A minisztérium közleménye szerint a 2017–2019-es
időszakban a két szakhivatalon, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen
(APIA) és a Vidékfejlesztési
Finanszírozási Ügynökségen
(AFIR) keresztül Románia 8,95
milliárd euró mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatást
hívott le az Európai Uniótól.
Uniós szinten olcsó a hús
Romániában és Lengyelországban a legolcsóbb a hús az Európai Unió (EU) államai közül. Az
Eurostat tegnap közzétett adatai szerint mindkét országban
37 százalékkal kell kevesebbet
fizetni egy kilogramm húsért,
mint az EU-s átlag. Viszonylag
olcsó a hús még Bulgáriában
(36%-kal az EU átlaga alatt),
Litvániában (29%) és Magyarországon (25%). Ezzel szemben
a hús ára Ausztriában 46%kal, Luxemburgban 42%-kal,
Franciaországban 31%-kal és
Belgiumban 26%-kal haladja
meg az EU-s átlagot. Összehasonlítva: 2017-ben Romániában
a harmadik legalacsonyabb
húsárakat regisztrálták az EUban, 40,8%-kal az Unió átlaga
alatt. Akkor Bulgáriában volt a
legolcsóbb a hús, 40,9%-kal az
európai átlag alatt, és Lengyelországban, ahol 43,3%-kal volt
alacsonyabb az ár az uniós
átlagnál.

BIZONYÍTÉKOKAT VÁRNAK A MEGBÜNTETETT POLGÁRMESTERTŐL A KORONDI FELIRATÜGYBEN

Még eltörölhetik a rekordbírságot
Katona Mihály korondi
polgármester bízik abban, hogy a csíkszeredai
törvényszék figyelembe
veszi bizonyítékait, és
eltörli azt a csaknem 100
ezer eurós bírságot, amelyet a Községháza felirat
eltávolításának állítólagos
elmulasztása miatt kapott.
Ellenkező esetben kiközlik
a büntetés pontos összegét, amelyet az elöljáró
semmiképpen sem tudna
kifizetni.
» FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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evesebb mint két hét áll
a korondi polgármester
rendelkezésére, hogy benyújtsa a csíkszeredai törvényszéken a Községháza felirat
eltávolítását igazoló bizonyítékait. A Hargita megyei település
elöljárója reméli, hogy eltörlik a
rá kiszabott közel 100 ezer eurós
rekordbírságot. Mint ismeretes,
korábban azt állapította meg a
marosvásárhelyi táblabíróság,
hogy 2016-tól számítva minden
nap késlekedésért a minimálbér
húsz százalékát kell bírságként
kifi zetnie a korondi polgármesternek – valamint napi száz lejt
az őt beperelő Dan Tanasă blogger részére –, amiért szerintük
nem távolította el a hivatal épületéről a Községháza feliratot.
Noha akkor nem volt meghatározva a bírság konkrét összege,
számítások szerint közel százezer eurós büntetésről van szó.
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Látnivaló. Az igazságszolgáltatás nem tartja bizonyítottnak, hogy eltávolították a Községháza feliratot

A polgármester nem tudja
kifizetni a bírságot

Katona Mihály lapcsaládunknak
elmondta, hogy néhány napja
kapott egy értesítést a csíkszeredai törvényszékről, miszerint
szeptember 5-ig benyújthatja a
rendelkezésére álló bizonyítékokat a felirat eltávolítására vonatkozóan. Ha ezeket figyelembe
veszi a törvényszék, akkor az
elöljáró szerint van rá esély, hogy
eltörlik a szerinte igazságtalanul
kiszabott rekordnagyságú bírságot. Ha ez mégsem történik meg,
akkor kiközlik a büntetés konkrét összegét.
„Most van a legnagyobb szükségem a politikum és az embe-

rek támogatására, hiszen eldől,
hogy ki kell-e fizetnem a hatalmas bírságot. A székelykeresztúri Városháza felirat ügyében
kedvező döntés született, én is
ebben reménykedem, hiszen
nem tudom kifizetni ezt a nagy
pénzösszeget” – magyarázta.

»

„Most van a legnagyobb szükségem a
politikum és az emberek
támogatására, hiszen
eldől, hogy ki kell-e
ﬁzetnem a hatalmas
bírságot” – jelentette ki
Katona Mihály polgármester.

Hiába tett eleget
a korábbi ítéletnek

Hozzátette, az esetnek talán az a
legfájóbb része, hogy még 2016ban eleget tett a Dan Tanasával
folytatott perben született ítéletnek, és eltávolította a feliratot,
az igazságszolgáltató szervek
mégis bírsággal sújtották, miközben fi gyelembe sem vették
az általa felsorakoztatott bizonyítékokat. Az említett eljárással párhuzamosan a bukaresti
legfelsőbb bíróságon is folynak
tárgyalások a Községháza felirat
ügyében: egy tanú fellebbezett a
korábbi ítélet ellen, amiért nem
vették fi gyelembe a polgármestert igazoló vallomását.

Medencebezárás jöhet Vásárhelyen
» SIMON VIRÁG
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em nyitják meg szeptember
elején a Víkendtelepen található, felfújható sátorral fedett,
olimpiai méretű úszómedencét
– tudatta közleményben a marosvásárhelyi városháza. A megszorító intézkedést – amely több száz
profi sportolót és úszni tanuló
gyereket érint – ismét az RMDSZ
„nyakába varrja” a polgármesteri
hivatal, mivel a szövetség vásárhelyi tanácsosai nem szavazták
meg a városvezetés által elképzelt
költségvetés-kiegészítést. A tegnapi tájékoztatás szerint a helyi
tanácsosok „megcsonkították” a
Víkendtelepen működő fedett medence fenntartására szánt költségvetést, ezért nem tudják kifizetni a
közüzemi számlákat, és a szükséges munkálatokat sem lehet elvégezni. Sőt meghatározatlan időre
kénytelenek felfüggeszteni minden
olyan tevékenységet, amelynek a
sátorral befedett, a köznyelvben
ballonnak nevezett medence adna
otthont. A fedett medence augusz-

tusban mindig zárva van: az edzők
ilyenkor szabadságolnak, leengedik a vizet, általános fertőtlenítést
végeznek, és a zuhanyzókban, öltözőkben is elvégzik a szükséges
javításokat. Szeptembertől több
száz profi úszó és úszni tanuló kisgyerek várja, hogy újra kinyisson a
medence, és gond nélkül sportolhassanak.
A városháza sajtószóvivője, Cosmin Blaga elmondta, az RMDSZes tanácsosok „bosszút akarnak
állni” a város polgármesterén, és
„ennek a levét isszák” most a gyerekek és sportolók. Blaga azt nyilatkozta, hogy a gáz-, villany- és
vízszámlákra havonta 8 ezer lejre
van szükség, ez pedig nem volt teljes mértékben belefoglalva az eredetileg áprilisban elfogadott városi
költségvetésbe, mert tudták, hogy
lesz büdzsékiegészítés. De utóbbi
alkalmával a tanácsosok nem szavazták meg a kért összegeket, így a
város nem tudja szeptember elsejétől megnyitni a „ballont”.
A városi önkormányzat költségvetési bizottságának elnöke, Csiki

Zsolt érdeklődésünkre elmondta,
hogy a város nem játszik tiszta
lapokkal, hiszen a fedett medence működéséhez szükséges teljes
összegnek benne kellett volna
lennie az éves költségvetésben. Ha
nem volt benne, akkor a költségvetés-kiegészítésről szóló egyeztetéskor fel kellett volna hívni erre
a fi gyelmet a szakbizottságokban.
Mivel ez nem történt meg, a ballon fenntartásáról nem volt szó a
kiegészítéskor. Csiki úgy véli, hogy
most minden valós és kitalált hiányt a magyar tanácsosokra akar
fogni a városvezetés.
Információink szerint tegnap
kora délután összeült a költségvetési szakbizottság, és az úszóedzők
jelenlétében próbálták tisztázni a
fenntartási költségek körüli kérdést, hogy megoldást találjanak
és elkerüljék a megszorító intézkedést. Dorin Florea polgármester
tavaly januárban is meglebegtette,
hogy bezárja a medencét, és az
azt befedő sátrat átviszi a Ligetbe,
ahol fedett teniszpályákat alakíttat
ki. Végül ez nem történt meg.

