
2019.  NOVEMBER 29.  – DECEMBER 1. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP4 A K T U Á L I S #költségvetés  #fegyver  #petárda

Adósságok újévre
Tetemes különbség a marosvásárhelyi költségvetés két oldalán
• Százötven millió 
lejes különbség van 
a marosvásárhelyi 
városháza bevételei 
és tervezett kiadásai 
között, így nagyon 
nagy valószínűséggel 
adóssággal kezdi az 
évet a marosi megye-
székhely. A csütör-
tökön tartott soros no-
vemberi tanácsülésen 
25 millió lejjel egészí-
tették ki a költségve-
tést és egyebek közt 
beüzemelték a szink-
rontolmács gépet is.

SIMON VIRÁG

F ülhallgatókkal felszerelve 
várták a marosvásárhelyi ro-
mán tanácsosok, hogy kipró-

bálhassák a két éve vásárolt és csak 
most beüzemelt szinkrontolmács 
gépet. Azért tartott ilyen sokáig a 
szerkezet beüzemelése, mert eddig 
a városvezetés nem talált egy szak-
képzett szinkrontolmácsot, aki vál-

lalja, hogy a magyar felszó-
lalásokat románra fordítja, 
hogy a magyar tanácsosok-
nak ne kelljen kétszer elmon-
daniuk hozzászólásaikat. 
Kipróbálták, és működött a 

rendszer, de volt egy kis fen-
nakadás: a tanácsüléseket élőben 
közvetítik, így azok a román anya-
nyelvűek, akik a közösségi oldalon 
követik a tanácsülést és nem értik a 
magyar nyelvet, nem értik a magyar 
hozzászólásokat sem. Éppen ezért 

a tegnapi soros ülésen a magyar 
tanácsosok továbbra is két nyelven 
szólaltak fel, annak ellenére, hogy 
a szinkrontolmács a helyszínen volt 
és dolgozott. A tanácsosok közül 
többen, románok és magyarok is 
egyetértettek abban, hogy fontos a 
szinkrontolmács berendezés hasz-
nálata, de úgy kell megoldani, hogy 
mindenkinek megfeleljen és a város 
minden lakója megértse, miről be-
szélnek a választott képviselők.

Negyvenkét napirendi pont

A 42 napirendi pont közül az el-
ső a költségvetés kiegészítése 
volt. Az ülés előtt Csiki Zsolt, az 

RMDSZ-frakció vezetője a Székely-
honnak elmondta, több halasztás és 
számtalan egyeztető tárgyalás után 
kénytelenek megszavazni a város-
vezetés által kért költségvetés-ki-
egészítés egy részét. A városvezetés 
34 millió lejes kiegészítést kért, a 
költségvetési szakbizottságban 25 
millió lej elköltéséről döntöttek. 
Csiki Zsolt elmondta, többek között 
4,5 millió lej hiányzik még az alkal-
mazottak fi zetéséből, de nagy hiány 
van a közszállítási és a szemétel-
szállítási tételeknél is, valamint a 
közműszolgáltatásokat is biztosí-
tani kell. „A város és a városhoz 
tartozó intézmények működéséhez 
szükséges pénzösszeget hagytuk 

benne. Így is többet elköltünk, mint 
amennyi az idei bevétel lesz” – húz-
ta alá a frakcióvezető.

Az ülésen többen felszólaltak, 
volt, aki azt kérte, hogy az ingye-
nes szilveszterezés és a víkendte-
lepre tervezett munkálatok helyet 
biztosítsanak pénzt az iskoláknak 
és óvodáknak a fogyóanyagokra és 
felszerelésekre; ezt jóváhagyták. 
Az elfogadott költségvetés-kiegészí-
téssel Marosvásárhely idei kiadásai 
435 millió lejre emelkedtek, míg a 
város bevétele november közepéig 
285 millió lej volt.

Dolgozott a szinkrontolmács, 
de még nem tökéletes a rendszer
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Jó kezdeményezésnek tartják érintet-
tek, hogy ismét szolgálati fegyvert 

kaphatnak az erdőőrök, hiszen így el-
méletileg hatékonyabban védhetik az 
erdőt és önmagukat. Ám attól tartanak, 
hogy a gyakorlati alkalmazás újabb 
nehezítéseket rejteget, és nem szol-
gálja majd a valós célt. Nagy Dániel, a 
brassói területi erdészeti és vadászati 
felügyelőség aligazgatója a Krónikának 
elmondta, azt megelőzően sem műkö-
dött zavartalanul a fegyverhasználat, 
hogy a tavaly januárban hozott kor-
mányrendelettel betiltották a hosszú 
csövű lőfegyvereket. Éles töltényt nem, 
csak gumilövedéket használhattak, de 
annak az engedélyeztetése is hatalmas 
bürokráciával járt. Az erdészeknek ne-
gyedévente lőgyakorlaton kellett volna 

részt venniük a megyei rendőrségekkel 
együttműködve, de például a területi 
felügyelőség öt megyéjében nincs en-
gedélyezett lőtér, ezért a gyakorlatok 
elmaradtak. Másrészt el kellett számol-
ni minden lőszerrel: ha nem a golyót, 
akkor a töltényhüvelyt kellett felmu-
tatni. „A fegyvertörvény értelmében 
beavatkozás esetén az erdészeknek is 
két fi gyelmeztető lövést kell leadniuk 
a levegőbe. El lehet képzelni: miután 
az első fi gyelmeztető lövést leadta az 
erdész, az avarban meg kellett keresnie 
a töltényhüvelyt, hogy azt egy utólagos 
ellenőrzés során be tudja mutatni. Ez 
miféle hatásos védelem?! Amíg a töl-
tényhüvelyt keresi, a fatolvaj azt teszi, 
amit akar” – részletezte a helyzet visz-
szásságát az aligazgató. Nagy Dániel 

szerint ez oda vezetett, hogy sok erdész 
inkább a székházban, páncélszekrény-
be zárva tartotta a fegyverét, mert úgy 
vélte, másképp csak „meggyűjti a baját 
a hatóságokkal”. Mint ismert, a kép-
viselőház döntő kamaraként 
megszavazta az erdészeti 
alkalmazottak jogállását 
módosító törvényt. Eszerint 
az erdők, vadászati, halá-
szati övezetek és természet-
védelmi területek őrzésével 
megbízott erdészeti alkal-
mazottak szolgálati fegyvert 
kapnak. A szolgálati fegyver-
viselésre feljogosító különleges státust 
a munkavégző életét vagy testi épségét 
veszélyeztető feladatok és a szakma 
kockázata indokolja. (Bíró Blanka)

Balul is elsülhet a felfegyverzés

Tilos petárdát, 
tűzijátékot birtokolni

Kihágásnak számít a pirotech-
nikai eszköz engedély nélküli 
birtoklása, még akkor is, ha azt 
nem használják – magyarázta 
a Székelyhonnak Gheorghe 
Filip rendőrségi szóvivő, aki 
aláhúzta, ezeket forgalmazni, 
szállítani vagy csak egyszerűen 
birtokolni is a törvény szigorú 
betartásával lehet. „A november 
18. és január 6. közötti időszak 
az, amikor nagyobb figyelmet 
kap a petárdák, kisebb-nagyobb 
tűzijátékok kontrollja, fokozottan 
ellenőrizzük ezek használatát 
és forgalmazását” – mondta 

lapunknak a rendőrségi szóvivő, 
hozzátéve, hogy első lépésben 
az engedéllyel rendelkező cégek-
nél vizsgálódtak, a továbbiakban 
pedig a jogi személyek mellett 
azokat a természetes személye-
ket is ellenőrzik, akik pirotech-
nikai eszközöket árulnak vagy 
birtokolnak. Főleg a vasúti és 
autóbusz-pályaudvarok, piacok, 
bevásárlóközpontok környékén 
ellenőriznek a rendőrök, akik a 
törvénytelenül forgalmazott árut 
lefoglalják, annak tulajdonosát, 
forgalmazóját pedig előállítják.
Ebben a szezonban még nem 
találkoztak kihágással Hargita 
megyében. Maros megyében 
hét jogi, illetve engedéllyel ren-
delkező természetes személyt 
ellenőriztek, és két helyen talál-
tak törvénytelenséget. Három 
esetben visszavonta a rendőrség 
a forgalmazási engedélyt, illetve 
másfél kilogramm pirotechnikai 
eszközt koboztak el – tájékoz-
tatott Ramona Varodi, a Maros 
megyei rendőrség szóvivője. 
(Antal Erika)
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