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• Megyeszerte több 
településen is átmosta 
az utakat a lezúdult 
nagy vízmennyiségű 
esővíz, és helyen-
ként – közlekedési 
nehézségeket okoz-
va – villámáradások 
keletkeztek a hétfői 
ítéletidőben, de komo-
lyabb károkról kedd 
délelőttig nem kapott 
jelentést a Hargita 
Megyei Prefektusi 
Hivatal. Az állami 
kártérítés reményében 
időközben több mint 
tíz településen kez-
dődött el a június 23. 
után keletkezett ára-
dáskárok felmérése.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Kedd délelőttig nem kapott na-
gyobb károkról bejelentést a 
Hargita Megyei Prefektusi Hi-

vatal az Udvarhelyszéken és Csíkszé-
ken hétfőn délután kialakult ítélet-
idővel kapcsolatosan – tudtuk meg 
az kormányhivatal szóvivőjétől.

Károkat nem jeleztek

Adrian Pănescu el mondta, Csíksze-
redában a Brassói úton, a Decem-
beri Forradalom utcában, valamint 
azokon a helyszíneken, ahol fel szo-
kott gyűlni a csapadék, ezúttal is el-
lepte a víz, a város egy része is áram 
nélkül maradt az esőzés következ-
tében, de károkról nem kaptak be-

jelentést. Udvarhelyszéken is nagy 
mennyiségű csapadék esett, Simén-
falva térségében elérte a 30-40 lite-
res négyzetméterenkénti mennyisé-
get is, ott, illetve Kányád és Bögöz 
környékén, valamint a Homoródok 
mentén narancssárga meteorológiai 
fi gyelmeztetés is érvényben volt hét-
fő délután – fűzte hozzá a szóvivő. 
Noha lapunk is kapott jelzéseket, 

hogy istállókba, pincékbe folyt be 
a víz, például Homoródújfaluban, 
valószínűleg a problémákat sikerült 
elhárítani, vagy a kárjelentések ösz-
szeállítása húzódott el, ugyanis – 
amint azt Adrian Pănescu elmondta 
– a károk keletkezésétől számított 
huszonnégy órán belül jelentést kell 
tegyenek ezekről az esetekről a tele-
pülések sürgősségi bizottságai, de 

ilyen jelentéseket nem kapott a pre-
fektusi hivatal kedd délelőttig.

Felmérik a korábbi károkat

A júniusi, júliusi szüntelen esőzé-
sek azonban nem kímélték a me-
gyét: június 9-23. között Hargita 
megyében 38 község számtalan 
falujában, néhány városban, il-
letve a megyei tanácshoz tartozó 
infrastruktúrában keletkeztek 
áradáskárok, ezeknek az helyre-
állítására 23,17 millió lejes segélyt 
hagyott jóvá a kormány múlt héten. 
Időközben – ugyancsak az állami 
kártérítés igénylése érdekében – to-
vábbi több mint tíz Hargita megyei 
községben kezdődött el azoknak az 
áradáskároknak a szakértői bizott-
sági felmérései, amelyeket 
a június 23-ika utáni idő-
szakban okoztak az esőzé-
sek – tudtuk meg Adrian 
Pănescutól. A szóvivő azt is 
elmondta, hogy a szakértői 
bizottságok ezen a héten 
kellene befejezzék az össze-
sítéseket, és a megyei sürgősségi 
bizottság elé terjesszék a jelentése-
ket, ezt követően a prefektusi hiva-
tal, illetve a megyei tanács mindent 
megtesz azért, hogy egy kormány-
határozat-tervezet előterjesztésével 
kársegélyekhez jussanak az áradá-
sok által június 23-ika után érintett 
települések is.

Újabb kársegélyt  igényelnek
Zajlik a felmérése a június 23-ika utáni Hargita megyei áradáskároknak

Csíkszereda, hétfő délután. Egymást érik a kisebb-
nagyobb áradások idén Hargita megyében
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B A L O G H  L E V E N T E

A kormány vizsgálja annak a lehe-
tőségét, hogy alkotmánybírósá-

gon támadja meg azt a parlament két 
háza által hétfőn délután elfogadott 
törvényt, amelynek értelmében nem 
a kormány, hanem a parlament dönt 
az idei parlamenti választások idő-
pontjáról – közölte tegnap Ludovic 
Orban miniszterelnök.

A kisebbségi liberális kormány 
vezetője szerint érdekkonfliktus áll 
fenn az ügyben. „Nem emlékszem 
olyasmire, hogy az elmúlt harminc 
évben a parlament tűzte volna ki a 
választások időpontját. A hivatal-
ban levő képviselőknek és szená-
toroknak az az érdeke, hogy minél 

hosszabb ideig tisztségben marad-
janak. Hogyan döntsenek a válasz-
tások időpontjáról azok, akiknek 
az az érdeke, hogy minél jobban 
meghosszabbítsák a mandátumu-
kat?” – fogalmazott Orban. A kor-
mányfő szerint a honatyák körében 
egyértelmű érdekkonfliktus áll 
fenn, ezért a kormány alkotmány-
jogászokkal egyeztet arról, hogy 
alkotmánybírósághoz forduljon a 
törvény miatt.

A törvénytervezetről

Az RMDSZ által beterjesztett, de 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) és 
a Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége (ALDE) által is támogatott 
törvénytervezet a koronavírus-jár-
vány miatt lerövidíti a választási 

előkészületek időtartamát, és felére 
csökkenti a jelölésekhez szükséges 
támogatói aláírások számát. Másfe-
lől az államfőnek a választásokat 
követően legkésőbb 20 napon belül 
össze kell hívnia az új törvényho-
zás alakuló ülését. A törvény kez-
deményezőinek értelmezése szerint 
ez azt jelenti, hogy 2020. december 
6. és 2021. március 15. között kell 
a következő parlamenti választást 
megszervezni, hacsak nem áll elő 
a jelenlegi parlament mandátumá-
nak meghosszabbítását előidéző 
helyzet, például újabb szükségál-
lapot. A kezdeményezők szerint ez 
rendkívül tág időkeret, és a válasz-
tások időpontjának fontossága is 
arra készteti a parlamentet, hogy 
ne ruházza át ennek eldöntését a 
kormányra, ahogyan egyébként 
a választási törvényben szerepel. 
A hétfőn elfogadott jogszabály 
szerint a választások időpontjá-
ról a parlamentnek kell sarkalatos 
törvényt hoznia – az eddigi 75 he-
lyett – legalább 60 nappal a kijelölt 

dátum előtt. A tervezet továbbá 
előírja, hogy fele annyi támogatói 
aláírásra lesz szükség, mint eddig, 
és a jelöltek online is leadhatják a 
jelöléshez szükséges iratcsomót.

Lehetséges magyarázat

Mint ismeretes, az ellenzéki parla-
menti többség korábban hasonló 
módon elvette a kormánytól 
a járvány miatt júniusról 
elhalasztott önkormány-
zati választások kiírásá-
nak jogát is, amelyet aztán 
szeptember 27-re tűzött ki. 
A választások időpontjá-
nak taktikai jelentőséget 
tulajdonítanak a pártok. 
A tavaly óta ellenzékben 
lévő, de a jelenlegi parla-
mentben erőfölénnyel rendelkező 
PSD minél későbbi, a népszerűtlen 
kormányzati intézkedések miatt le-
szálló ágba került Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) pedig minél korábbi 
időpontban érdekelt.

Ismét vitáznak, ezúttal a parlamenti választások miatt
• Ezúttal a parlamenti választások időpontja miatt alakult 
ki konfliktus a kisebbségi kormány és az ellenzéki több-
ségű parlament között. A parlament törvényt fogadott el 
arról, hogy a törvényhozás tűzze ki a választás időpontját.

Gyűjtik a búzát
Kilenc éve indult útjára a Ma-
gyarok Kenyere jótékonysági 
kezdeményezés: a Kárpát-me-
dence magyar gazdái az aratás 
végeztével búzaadományokat 
gyűjtenek a rászoruló szemé-
lyek, családok megsegítésére. 
Az elmúlt évben a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesülete is 
csatlakozott a programhoz, több 
mint 56 tonna adományt gyűjtve 
össze a székelyföldi szociális 
intézmények és rászoruló 
családok számára. Az egyesület 
idén is megszervezi a gyűjtést, 
és felhívással fordul a gazdák 
felé, hogy aki teheti, segítsen 
búza, liszt vagy pénzadomány-
nyal. Maros megyében tavaly 
több mint 110 gazda 25 tonna ga-
bonát gyűjtött össze. A Székely 
Gazdaszervezetek Egyesületé-
nek Maros megyei fiókja idén 
várja az önzetlen felajánlásokat 
– jelezték a szerkesztőségünkbe 
elküldött közleményben.
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