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Elkerülhetetlen adóemelés
A második hullám újabb gazdasági visszaesést hoz
A reform elkerülhetetlen.
A parlamenti választások után
megszorítások jöhetnek

▾ KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.

Feledik a múltat, előre tekintenek
• Politikai szempontból nem volt zökkenőmentes a

Gyergyószárhegyi önkormányzat tevékenysége az
elmúlt négy évben. Képviselők mondtak le, közel volt a
testület felszámolódása is. Most arra készülnek, hogy
négy évig fognak együtt dolgozni.
GERGELY IMRE

É

rdekesen alakultak a gyergyószárhegyi helyhatósági választások eredményei: a 13 tagú
testületbe az EMSZ és az RMDSZ
egyaránt 6–6 jelöltje jutott be, valamint Györff y Gábor személyében
egy független képviselő. A polgármesteri székben továbbra is a függetlenként választást nyert Danguly
Ervin folytathatja a munkát.
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Békességet kért

• A tavasszal előrejelzettnél jobban megsínyli a korona-

vírus-világjárványt Románia – és egyben az Európai Unió
– gazdasága. Az itteni helyzetet ugyanakkor súlyosbítja,
hogy a költségvetés egyre mélyülő hiányát nem csupán
a pandémia által sújtott rétegeknek nyújtott támogatások okozzák, hanem szerkezeti gondok is vannak.
BÁLINT ESZTER

teljesítmény

A

z optimista forgatókönyvekben várt V helyett W
alakú lehet a román gazdaság helyreállása, vagyis az első
félévben regisztrált lejtmenetet
követő fellendülés után most újra
lefelé ível a görbe, és csak jövő év
második felében indulhat újra növekedésnek – derül ki az Unicredit
Bank Közép-Európáért felelős vezető közgazdászának tegnap nyilvánosságra hozott friss elemzéséből.
Dan Bucşa ugyanakkor úgy látja,
hogy a jövő év elején valahol 4,90 és
5 lej között lesz az euró árfolyama,
és fennáll annak a lehetősége, hogy
huzamosabb ideig 5 lej felett lesz az

árfolyam. Az elemzők egyetértenek
abban, hogy W alakú lesz a romániai
gazdaság teljesítménye, csak valamikor jövő év második felében indulhat
az újabb növekedés. Králik Lóránd
egyetemi adjunktus, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) gazdaságtudományi tanszékének oktatója tegnap
a Krónika megkeresésére szintén arról
beszélt, hogy a nyár folyamán a gazdaság kezdett helyreállni, ez abban is
érzékelhető volt, hogy a költségvetés
adóbevételei növekedtek. Ez nem jelentett teljes talpra állást, de emelkedés volt a tavaszi mélyponthoz képest.
A járvány második hulláma azonban
újabb csökkenést eredményezett, ami
hosszabb ideig eltarthat.
„Ezzel a költségvetés-szerkezettel
nem lehet folytatni, a reform elkerülhetetlen, a választások után csak

a restriktív adópolitika hozhat eredményt, ami adóemelést és a költségek
jelentős csökkenését jelenti” – húzta
alá Králik Lóránd. Mint részletezte, ha a költségvetési bevételekhez,
vagyis a hitelek nélkül rendelkezésre
álló pénzhez viszonyítunk, az állami
szektorban a bérek, valamint a különféle szociális juttatások 87 százalékot
tesznek ki. „Ha egyensúlyba akarnánk hozni a jövedelmeket a
kiadásokkal, hogy a defi cit
nulla legyen, csak 13 százalék maradna fejlesztésekre,
egyéb kiadásokra. Ez olyan
körülmények között, hogy
mindenki csak 14 százalékos
nyugdíjemeléssel számol, a
40 százalékos emelést racionálisan nem veszik fi gyelembe, mert az
még további 2–3 százalékkal növelné a költségvetési hiányt. Ez így nem
fenntartható. Takarékosabb államra
van szükség, amely több adót tud
beszedni, csökkenti a költségeket.
Egyetlen párt sem fog adóemeléssel
kampányolni, ám a választások után
ez elkerülhetetlen” – mutatott rá az
egyetemi oktató.

Az új testület kedden tette le a hivatali esküt. Az eseményen nem
látszottak az ellentétek: az RMDSZ
színeiben polgármesteri tisztségért
indult, de Danguly Ervinnel szemben alulmaradt Fazakas Tibor gratulált győztes ellenfelének és a testületbe bejutott képviselőtársainak,
hangsúlyozva, hogy összefogásra
van szükség a község fejlődésének
érdekében, és reméli, hogy ez meg
is fog valósulni. Az eskütétel után a
régi-új községvezető Danguly Ervin
arra kérte az új testület tagjait, hogy
egyetértésben, békességben dolgozzanak, négy év múlva pedig úgy
mehessenek az emberek előtt, hogy a
négyéves mandátumot teljesítették.
Ő a maga részéről mindent meg fog
tenni annak érdekében, hogy ez így
legyen – tette hozzá. Az összefogás
kezdeményezése és a négyéves mandátum teljesítésének kérése Gyergyószárhegyen különös jelentőséggel
bír, hiszen korábban többször is volt
rá példa, hogy az ellentétek miatt a
testület jelentős része lemondott,
nehéz helyzetbe sodorva az önkormányzat működését. Szinte napra
pontosan két évvel ezelőtt, 2018 októberében hét akkori képviselő nyújtotta be lemondását, és közel volt a

testület feloszlása is. Az akkor kilépett tanácsosok közül hárman most
ismét mandátumot nyertek.
Mivel az RMDSZ és az EMSZ frakciók létszáma azonos, Györff y Gábor
alpolgármester, most függetlenként
bejutott képviselő jelenti majd a
mérleg nyelvét. A jelek szerint az ő
személye képes lehet arra, hogy öszszefogás, közös munka alakuljon ki a
szárhegyi önkormányzatban. Az alakuló ülést követő kötetlenebb beszélgetésen elhangzott, Danguly Ervin
azt szeretné, ha továbbra is Györff y
lenne az alpolgármester. Az EMSZ
pedig jelezte is, hogy Györff yt fogja
javasolni erre a tisztségre a következő tanácsülésen. Újraválasztása szinte biztosra vehető, miután Ferencz
Tihamér, az RMDSZ helyi vezetője is
kijelentette, ők is támogatják, hogy
az alpolgármester további négy évre
tisztségben maradjon.

Danguly Ervin hisz a békés
együttműködésben
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Új polgármesterrel vágnak neki az évtizednek a parajdiak
• Minden helyi képviselő letehette a hivatali esküt a

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

A

magas népességszám eredményeként tizenöt tagból áll a parajdi önkormányzat: a tagok közül kilencen az RMDSZ, míg hatan az Erdélyi
Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben
nyertek tanácsosi mandátumot.

Átvette a község kulcsát
„Nem kis feladatra vállalkoztál, nem
kis munka áll előtted, de vigasztaljon

és adjon erőt az, hogy ami könnyű,
azt mindenki el tudja végezni, de
ami nehezebb, oda kellenek erősebb
vállú emberek” – ekképpen köszöntötte Nyágrus László új községvezetőt az eskütétel után Bokor Sándor
korábbi polgármester. A volt tisztségviselő erőt és egészséget kívánt
a munkához, majd szimbolikusan
átnyújtotta a község kulcsát és egy
székely zászlót, valamint arra kérte az új polgármestert, hogy tegyen
meg mindent a fiatalokért és az egész
közösségért, hiszen ez a kötelessége.
Nyágrus megköszönte a szavakat és

Sürgető teendők
Az egyik legfontosabb teendő, hogy
kimozdítsák a holtpontról az alsó- és
a felsősófalvi ivó- és szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos, európai
uniós támogatású projektet – jelen-

tette ki lapunknak Nyágrus László.
Mint mondta, most már úgy tűnik,
hogy Alsósófalván hamarosan elkezdődhet a munka, Felsősófalván
viszont új terveket kell készíteni. Ez azért sürgető, mert
a község akár el is veszítheti a megnyert támogatást.
Éppen ezért reméli, hogy
a tanácsosok is együttműködnek majd a szükséges
döntések meghozatalában.
Szintén lényeges, hogy digitális eszközöket szerezzenek
be a diákoknak és a tanároknak, valamint az osztálytermeket is ellássák
megfelelő eszközökkel.

Bokor Sándor segíti Nyágrus Lászlót
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Udvarhelyszék

parajdi önkormányzat alakuló ülésén, ahol Nyágrus
László (RMDSZ) polgármester átvette a község vezetését. Az új polgármester az alsó- és felsősófalvi ivó- és
szennyvízhálózatok kiépítését sürgeti.

az ajándékot, majd reményét fejezte
ki, hogy továbbra is számíthatnak
Bokorra, akárcsak az elmúlt tizenhat évben. Arra kérte ugyanakkor a
képviselőket, hogy a hivatali eskübe
foglaltakat komolyan véve tegyenek
meg mindent a közösségért.

