
#bírság  #kormányalakítás  #hírek2021.  OKTÓBER 19.,  KEDD

• Ötvenezer lejes 
bírsággal sújtott a 
környezetőrség egy 
Hargita megyei céget, 
amely törvénytelenül 
és hamis dokumentu-
mok alapján termelte 
ki az építkezéshez 
szükséges nyersanya-
gokat Székelyudvar-
hely közelében.

ROSTÁS SZABOLCS

A büntetésről Tánczos Bar-
na környezetvédelmi mi-
niszter számolt be tegnap, 

közölve, az érintett társaság a szé-
kely anyavárostól 10 kilométerre 

nyugatra fekvő Rez-tetőn, a 
térség lakóinak kirándu-
lóhelyén, egy természeti 
látványosságban tett kárt. 
A tárcavezető beszámolója 
szerint a helyi sajtó tárta 
fel (Egyed Ufó Zoltán cik-
kezett róla – szerk. megj.) 
a több éve tartó törvényte-
lenséget, ennek nyomán 
szeptemberben ellenőrzést 

rendelt el. Tánczos Barna 
szerint a vizsgálatok beigazolták a 
gyanút, az engedélyben foglaltak be 
nem tartása miatt a szaktárca meg-

büntette a kitermelést végző céget 
a környezetőrségen keresztül. Ezen 
túlmenően javaslatot tettek a ható-
ságok az engedély felfüggesztésére, 
amennyiben a cég 60 napon belül 
nem teljesíti a törvény által előírt 
feltételeket. „Célunk megálljt paran-
csolni minden környezetromboló ki-
termelésnek, éppen ezért az elmúlt 
időszakban számos helyszínen vé-
geztünk ellenőrzéseket” – idézte az 
RMDSZ hírlevele a környezetvédel-
mi minisztert.

Melyik cégről van szó?

Bár a tárcavezető nem nevezi meg a 
céget, minden bizonnyal a Kadicsfal-
vi Halastó Kft .-ről van szó, amely az 
Átlátszó portál júliusi cikke szerint 
2016-ban egy hektáros ribizliültet-
vény kialakítására kapott engedélyt 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hi-
vatalától, ám valójában kavicsbányát 
működtet a Rez-tetőn. Az oknyomozó 
portál közölte, hogy korábban a rend-
őrség is 50 ezer lejre büntette a céget, 
és leállíttatta a munkálatokat, a kör-
nyezetőrség pedig az észlelt rendelle-
nességek miatt fi gyelmeztette a vállal-

kozást, amely egy időre abbahagyta 
a kitermelést, ám keresete nyomán a 
bíróság érvénytelenítette a bírságot, 
idén tavasztól pedig folytatta a kiter-
melést a Rez-tetőn.

Tánczos Barna a téma kapcsán 
rámutatott, az építőipari nyersanya-
gok kitermelése jelentős gondot okoz 
Romániában, és hatalmas környezeti 
károkkal jár. Hozzátette, a szaktárca 
folyamatosan azon dolgozik, hogy 
szigorú szabályokat vezessen be a ter-
mészetre káros tevékenység esetében: 
idén eddig 62 büntetést róttak ki a kör-
nyezetőrség munkatársai, összesen 
több mint 2 millió lej értékben. 

Ribizli helyett kavicsbánya
Ötvenezer lejre büntették az illegális kavicsbányát

6 A K T U Á L I S

Ribizliültetvény kialakítására 
kaptak engedélyt, ám valójában 
kavicsbányát működtettek 
a Rez-tetőn

▾  KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. 
     KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR
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Üveggyűjtés
Újabb üveggyűjtő akciót szer-
vez az Eco-Csík Kft. hulladék-
begyűjtő és -feldolgozó vállalat 
november 2–5. között Csík-
szeredában. Ezúttal egyetlen 
csíkszeredai gyűjtőpontnál, az 
Eco-Csík vállalat udvarán (Akác 
utca 1. szám) adható le az üveg-
hulladék, kilogrammonként 30 
baniért. A hulladékbegyűjtő 
cég átveszi a befőttesüvegeket, 
az ásványvizes, sörös-, boros-, 
pezsgős-, röviditalos üvegeket, 
a bébiételes és parfümös-
üvegeket, azonban nem lesz 
beváltható az ablaküveg, a 
tükör, pohár, hőálló üvegedény, 
villanykörte, neoncső, illetve az 
orvosságosüveg. Leadás előtt 
fontos kiöblíteni az üvegeket és 
eltávolítani a kupakokat. Az ér-
deklődőknek felhívják a figyel-
mét arra, hogy amennyiben úgy 
becsülik, több mint egy köbmé-
ter, azaz 600–800 kilo gramm 
üveget adnának le, előzetes 
egyeztetést követően a cég vál-
lalja a hulladék elszállítását az 
adott helységből. Érdeklődni a 
0725-585960-as telefonszámon 
lehet. A hulladék átvétel prog-
ramja a következő: november 
2-án, 3-án és 5-én 9 és 14 óra 
között; november 4-én 9 és 17 
óra között.

Előadás 
Az Országjárók-Világjárók 
előadássorozat keretében ma 
este hét órától Márk Előd Miklós 
hegyi vezető, idegenvezető 
mesél tapasztalatairól a gyer-
gyószentmiklósi művelődési ház 
színháztermében.

• RÖVIDEN 

E gyebek mellett az oltásellenesség 
szankcionálását is tartalmazza a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) kormányprogramja, amelyet az 
egyszínű, kisebbségi USR-kormány 
tagjainak névsorával együtt tegnap 
terjesztett be a parlamentben a párt. 
Mint ismeretes, az USR azért kénysze-
rült arra, hogy egymagában fusson 

neki a kormányalakításnak, mert ko-
rábbi koalíciós partnere, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) eldöntötte: nem 
támogat egy, az USR elnöke, Dacian 
Cioloş vezette koalíciós kormányt, 
miután az USR az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párttal (PSD) és a Románok 
Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) 
együtt megbuktatta a kormányt.

Kevés az esély

Cioloş a kormánynévsor beterjesztése 
után arról beszélt, hogy megpróbáltak 
összehozni egy parlamenti többséget, 
de ez nem sikerült, viszont úgy döntöt-
tek, nem állnak meg, és végigviszik a 
kormányalakítási kísérletet. Kifejtette, 
céljuk az egészségügyi és az energia-
válság megoldása, ezért reményét fe-
jezte ki, hogy a többi párt képviselői 
megértik a helyzetet, és kormányának 
bizalmat szavazva nem nyújtják to-
vább a politikai válságot, mivel most 
nincs idő politikai játszmákra. A teg-
nap beterjesztett kormányprogram 

egyebek mellett azt tartalmazza, hogy 
a kormánynak rendelkeznie kell a bá-
torsággal ahhoz, hogy szankcionálja 
az oltás elutasítását, és mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy a 
dolgok visszatérjenek a normális ke-
rékvágásba. A járvány visszaszorítá-
sát célzó intézkedések között szerepel 
egy kéthetes iskolai vakáció meghir-
detése, a bevásárlóközpontok hétvégi 
látogatásának védettségi igazolvány-
hoz kötése, de az is, hogy büntetnék 
azokat az orvosokat, akik a nyilvá-
nosság előtt oltásellenes nézeteket 
hirdetnek. Emellett megoldanák az 
energiaár-válságot, egyebek közt áfa-

csökkentéssel, a hőerőművek támo-
gatásával és a vállalkozásoknak szó-
ló hiteltámogatással. Az új kormány 
19-ről 5 százalékra csökkentené a 
villanyáram és a földgáz áfá-
ját, és adómentessé tenné a 
minimálbért. Emellett a két-
fordulós polgármester-vá-
lasztást és a különleges 
nyugdíjak megszüntetését 
is a zászlajukra tűzték. A kor-
mány megszavazására kevés az esély, 
mivel az USR csupán 80 szavazattal 
rendelkezik a szükséges 234-ből.

Balogh Levente

Bizalmat kért kisebbségi kabinetjének Dacian Cioloş
• Beterjesztette tegnap a parlamentben az egyszínű, 
kisebbségi USR-kormány névsorát Dacian Cioloş megbízott 
kormányfő, a párt elnöke, miután nem tudott koalíciót lét-
rehozni a PNL-lel és az RMDSZ-szel. Céljai között a járvány 
és az energiaár-válság leküzdése is szerepel.




