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Arra a kérdésre, hogy a miért lépte túl a Nemzedékek Találkozója költségvetését, azt mondta, csak az 
uniós támogatásnak megfelelő összegben fogadtak be számlákat, s a pályázati elszámolást már 
leadták, el is fogadták Brüsszelben. A készpénzes számlákat még nem fizették ki, a testület elő is írta a 
polgármesternek, hogy ezt ő rendezze. Kár nem éri az önkormányzatot.  

– A rendezvény elismerésre tett szert a partnertelepülések vezetésénél. Kulturális és gazdasági 
kapcsolataink tovább fejlődnek a jövőben. Éppen ezért érdemes volt energiát fektetni a szervezésbe. 
Képviselőtársam támadását alaptalannak tartom, úgy érzem személyes érdekek vezérlik őket – tette 
hozzá Szalai László.  
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