
2019.  DECEMBER 10.,  KEDD8 A K T U Á L I S #zászló-ügy  #per
Ta

na
să

 
vs

. B
or

bo
ly

Elutasították Tanasă keresetét
Másodszor akarta megbírságoltatni Borboly Csabát

KOVÁCS ATTILA

Idén már született egy jogerős bíró-
sági ítélet arról, hogy Borboly Csaba 
Hargita megyei tanácselnöknek 

nem kell kifi zetnie a Dan Tanasă ve-
zette egyesület által kért pénzbírságot. 

Miután ezt a keresetlevelet az 
ADEC gyakorlatilag változtatás 
nélkül újra benyújtotta a Har-
gita Megyei Törvényszékre, azt 
kifogásolva, hogy Borboly nem 
hajtotta végre teljesen a 2016-
ban hozott, a székely zászlóval 
megegyező megyezászló eltá-
volítására vonatkozó jogerős 

bírósági végzést, hasonló ered-
mény született.

Mire hivatkozik?

A keresetlevél szerint az alperes 
nem távolította el a székely zászlót 

a megyei önkormányzat gyűléster-
méből és a megyeháza bejáratától, 
erről fotókat is mellékeltek. Az 
ADEC azt kérte a bíróságtól, hogy 
rendeljen el kényszervégrehajtást 
az ügyben, valamint a vonatko-
zó, 2004-ből származó 554-es sz. 
törvény értelmében kötelezze a 
megyei önkormányzat elnökét a 
bruttó minimálbér 20 százaléká-
nak megfelelő bírság kifizetésére 
minden nap késlekedésért. A Har-
gita megyei önkormányzat sajtó-
szolgálata korábban azt közölte, az 
egyesület által a megyeházán látni 
vélt lobogó az állandó jellegű tör-
ténelmi zászlókiállítás része lehet, 
ahol valóban jelen van a székely 
zászló.

Megismételt döntés

A Hargita Megyei Törvényszék 
december 6-án ismét úgy dön-
tött, hogy az egyesület keresetét 

elutasítja. Az ítélet nem jogerős, 
a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál 
megfellebbezhető. A korábbi, 2016 
októberéből származó jogerős bí-
rósági végzésnek megfelelően 2017 

első napjaiban a megyeháza bejá-
ratától, az épület tetejéről és a nagy 
gyűlésteremből levették a kék-
arany színű lobogókat, és átadták 
megőrzésre a történelmi egyházak 

képviselőinek. A márványterem-
ben, ahol a megyei tanács üléseit 
tartják, akkor helyén maradt a me-
gyezászló, mivel ez a helyiség nem 
volt nevesítve a bírósági végzésben.

Nincsenek ott. A megyeháza 
bejáratától közel négy éve eltűntek 
a kifogásolt zászlók

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

F I Z E T E T T  T A R T A L O M

A z EU-ban a termelői és fogyasz-
tói lánc minden lépcsőjén ke-

letkezik ételhulladék a mezőgazda-
sági termeléstől a háztartásokig. Az 
élelmiszer-hulladék több, mint fele a 
háztartásokban keletkezik, az ezzel 
okozott problémákról a fogyasztók 
azonban sokszor nem is tudnak.

Az ételhulladékok nemcsak az 
olyan értékes erőforrások pazarlá-
sához vezetnek, mint a víz, vagy a 
napenergia, hanem káros hatással 
van a környezetre is: a hulladékok 
keletkezése és ártalmatlanítása a fe-
lelős világszinten az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának a 8%-áért. Ko-
moly probléma a tájékoztatás hiánya 
is: az Eurobarometer felmérése sze-
rint az emberek csupán fele tudja, 
hogy mit jelöl a „minőségét megőr-
zi”, vagy a „fogyasztható” dátum a 
termékeken.

A probléma azonban morális jel-
legű is: rengetegen éheznek, vagy 
nem jutnak megfelelő élelemhez vi-
lágszerte, mégis mindennap ételhul-
ladék-hegyek keletkeznek, a teljes 
élelmiszertermelés mintegy harma-
da pocsékba megy.

Az Európai Uniónak, mint a világ 
egyik leggazdagabb és legsikeresebb 
közösségének, morális és politikai 

kötelezettsége, hogy csökkentse az 
ételhulladék mennyiségét. A Par-
lament állásfoglalást fogadott el, 
amelyben felszólítja a Bizottságot, 
hogy könnyítse meg az élelmiszer 
adományozását és teremtsen tiszta 
helyzetet a lejárati időt jelölő elne-
vezések között. Az EP-képviselők azt 
akarják elérni, hogy 2025-re 30%-kal, 
2030-ra 50%-kal csökkenjen a most 
évi 88 millió tonna kidobott élelmi-
szer mennyisége.
Fogyasztóként mit tehetünk? 
- készítsünk bevásárlási listát
- fi gyeljünk az élelmiszereken sze-
replő dátumokra és bizonyosodjunk 
meg, hogy értjük is a címkéken sze-
replő információkat
- a javaslatoknak megfelelően tárol-
juk az élelmiszereket
- az új, friss élelmiszereket helyezzük 
a hűtőben hátulra 
- használjuk fel az ételmaradékokat is 
- használjunk mélyhűtőt 

Az Európai Unió Kohéziós 
Alapjából társfi nanszírozott, a 
2014-2020-as Nagy Infrastruktúra 
Operatív Program keretében meg-
valósított projekt. 

Forrás: europa.eu
(x)

Élelmiszer-pazarlás: millió tonna élelem a kukában
• Az EU-ban évente 88 millió tonna, vagyis fejenként 173 
kilogramm ételhulladék termelődik, aminek nemcsak gaz-
dasági következményei vannak, de a környezetre is káros. 
Miért jelent ekkora problémát az élelmiszer-pazarlás?

• Eredménytelenül próbálja elérni Borboly Csaba 
megbírságolását a Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) arra hivatkozva, hogy a Hargita Me-
gyei Tanács elnöke nem hajtotta végre maradéktalanul 
a székely zászló megyeházáról történő eltávolítására 
vonatkozó bírósági végzést.




