#SZNT #sztráda #hírek

• RÖVIDEN
Ifjúsági napok
Kápolnásfaluban

Szent Mihály-napi
vásár
Szent Mihály-napi vásárt rendez
szeptember 25-én, szombaton
Székelykeresztúr Polgármesteri
Hivatala. Az esemény 8 órakor
kezdődik a városi zöldségpiacon, 11 órakor színpadra lép a
Mákvirág néptánccsoport. A
vásárban töklámpáskészítés
is lesz gyerekeknek, ehhez
az alapanyagot a szervezők
biztosítják.

Tűzoltóverseny
Lövétén
Szombaton kerül sor az önkéntes, valamint a hivatásos tűzoltók legnagyobb erdélyi találkozójára, a VIII. hagyományos
Udvarhelyszéki „Szent Flórián
Vándorkupa” tűzoltóversenyre
Lövétén. A szervezők változatos programokat ígérnek: lesz
tűzoltóautók bemutatása, illetve felvonulása Lövéte utcáin,
valamint önkéntes tűzoltóknak
szervezett szakmai verseny.
Az eseményen jelen lesznek
magyarországi önkéntes tűzoltóságok, a Magyar Tűzoltó Szövetség küldöttsége, valamint
tűzoltó bajtársak a Kárpát-medence minden tájáról.
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Pereskedés az aláírásokért
Nemzeti régiók: érvénytelenítették egyes állampolgárok támogatását
elosztásánál legyenek te• Több száz, lett állampolgársággal nem rendelkező személynek az SZNT polgári források
kintettel a régiók nemzeti, kulturá-

kezdeményezésére leadott aláírását utasították el a rigai hatóságok. A nemzeti
tanács emiatt bírósághoz fordul, ismételten szorgalmazva, hogy az állam nélküli
személyek és családjaik jogait közelítsék az uniós állampolgárok jogaihoz.

J

ogorvoslatért folyamodnak a
nemzeti régiók polgári kezdeményezés illetékesei a lett bírósághoz a balti országban összegyűjtött
támogató aláírások több mint 21
százalékának érvénytelenítése miatt – közölte Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, a
kezdeményező bizottság képviselője. Mint közleményében részletezi:
a lett hatóságok az országban öszszegyűjtött 6838 aláírás közül csak
5395-nek az érvényességét ismerték
el. Az aláírások több mint 21 százalékának érvénytelenítésével Lettországban a hatezres küszöb alá
szorult az aláírások száma. A kezdeményezők részletes magyarázatot
kértek az illetékes lett hatóságtól, és
ebből az derült ki, hogy a legtöbb
aláírást (775-öt) azért érvénytelenítették, mert olyan személyektől származtak, akik ugyan Lettország területén élnek, de nem rendelkeznek
lett állampolgársággal. Ha ezeket
az aláírásokat érvényesnek ismerte
volna el a lett hatóság, a lettországi
aláírások száma meghaladta volna a
megkövetelt küszöbértéket.

rezték meg Lettország vagy bármely
más ország állampolgárságát. Izsák
Balázs megállapította: ezen a ponton
a nemzeti régiókért indított polgári
kezdeményezés találkozik a Minority
Safepack polgári kezdeményezés javaslatával, hogy az állam nélküli személyek és családjaik jogait közelítsék
az uniós állampolgárok jogaihoz.
„Számunkra a lettországi helyzet
megoldásához az egyetlen lehetséges
út a jogorvoslat útja, amennyiben ezt
ott élő barátaink, szövetségeseink is
megértik és támogatják” – áll a közleményben. Izsák Balázs azt tartotta
a nemzeti régiókért indított polgári
kezdeményezés legnagyobb kihívá-

sának, hogy megértessék minden
tagállammal – Lettországot, Romániát, Szlovákiát is beleértve –, hogy a
kezdeményezés nem irányul az unió
egyetlen állama ellen sem, és egyformán szolgálja az unió harmonikus
fejlődésén keresztül a nemzeti régiók közösségeit, a tagállamokat és az
egész Európai Uniót.

Az előzményekrőll
Mint ismeretes, a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés lényege, hogy az EU
tagállamai a gazdasági lemaradás
megszüntetését szolgáló kohéziós

lis jellegzetességeire is. A május hetedikén zárult aláírásgyűjtés során
a kezdeményezőknek sikerült teljesíteniük az EU által támasztott feltételeket. Több mint 1,4 millió aláírást
gyűjtöttek össze a megkövetelt egymillió helyett, és az előírt hét
ország helyett tizenegy országban – Magyarországon,
Romániában, Szlovákiában,
Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, Belgiumban, Lettországban, Litvániában,
Szlovéniában és Svédországban –
sikerült átlépni az aláírások számával a megszabott küszöböt. A tizenegy ország közül Lettország mellett
Spanyolországban fejeződött be az
aláírások ellenőrzése. Ott az érvényesített aláírások száma meghaladja a küszöböt.
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A Kápolnásfalusi Ifjúsági Társaság (KIT) második alkalommal
rendezi meg az Ifjúsági napot
szeptember 25-én Kápolnásfaluban, Homoródlokában,
fiatalok és fiatal lelkületűek
számára. A programok között
kulturális műsorok és szabadtéri tevékenységek szerepelnek, lesz például buborékfoci,
paintball, a gyerekeknek
ugrálóvár, mászófal és sok más
érdekesség, ami lehetőséget
ad az aktív kikapcsolódásra,
ismerkedésre.
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A volt Szovjetunió
állampolgárai?
Mint az SZNT elnöke közölte: a válaszlevél a volt Szovjetunió állampolgáraiként határozta meg az ebbe a
kategóriába tartozókat, akik nem szeNoha összegyűlt a szükséges mennyiségű aláírás Lettországban,
az érvénytelenítések után a hatezres küszöb alá szorult a számuk

▸ K É P Ü N K I L L U S Z T R Á C I Ó. F OT Ó : KO C S I S B O L D I Z S Á R J Á N O S

Kóruskoncert
a Vártemplomban

Helyi termékek
vására
A szokáshoz híven a hónap
utolsó szombatján rendezik
meg Székelyudvarhelyen a
Hagyományos Helyi Termékek
Vásárát, ahova mindenkit szeretettel várnak reggel kilenc és
délután két óra között – közli a
polgármesteri hivatal sajtószolgálata. A helyszínen kötelező
lesz a maszkviselés.

Csúszik a domboldal, tolódik az autópálya-avató
• Ha forgalomeltereléssel és sebességkorlátozással

is, de mindenképpen megnyitnák az A10-es autópálya
hátramaradt mintegy 24 kilométeres szakaszát. Egy
megcsúszott domboldal és két befejezetlen munkálat
késlelteti az átadást.

A

z országos közútkezelő társaság
(CNAIR) hallani sem akar arról,
hogy az idei esztendő végéig ne nyissa meg az A10-es autópálya hátramaradt 24,3 kilométeres szakaszát.
A sztráda 2-es szakaszaként ismert,
Nagyenyed és Gyulafehérvár közötti
etapon még mindig akadozva halad
az építkezés, ennek dacára mind a
megrendelő, mind a vállalkozó bizakodó. A legnagyobb gondot a Vajasd
környéki földcsuszamlás okozza,
amely miatt több mint valószínű,
hogy az Akktor a legutóbb leszögezett átadási határidőt sem lesz képes
betartani. A tervező és a kivitelező

„alulbecsülte” a domboldalt, amely
megcsúszott, és maga alá temette az
utat. Az útügyi hatóság munkatársai
hetek óta az oldal megállításán fáradoznak: jelentős mennyiségű földet
hordanak el, vasbetonoznak, pilléreket öntenek a mélybe. Közben a
négy sáv közül kettőt már ezen a szakaszon is leaszfaltoztak. A szakemberek jelenlegi álláspontja szerint az
év végéig mindenképpen megnyitják
az Enyed és Fehérvár közti szakaszt,
amelyet a munkálatok befejezéséig
Vajasd környékén kétsávosra szűkítenek. Ami mindenképpen jobb,
mint ha két ideiglenesen kialakított

leszállósávval a sztrádával szinte
párhuzamosan futó országútra terelnék át a forgalmat, mint ahogyan
augusztus folyamán szóba került.

Van más gond is
Nem ez az egyetlen probléma, amelylyel az Akktor szembesült. Az építőnek Tövisnél nem sikerült időben
befejeznie a vasút fölött átívelő hidat, mint ahogy Enyedszentkirály
környékén is megkésett az elhúzódó
régészeti feltárások miatt. Jó hírként
szolgál, hogy mindkét szakaszon
dolgoznak, és valószínűleg még az
ősz folyamán végeznek. Egyébként
a két Fehér megyei város közötti 24
kilométeres szakasz több mint 90
százalékban elkészült. Sok helyen
már a kopóréteg öntésénél, a korlátok és a jelzőtáblák szerelésénél
tartanak. Közvetlenül leváltása előtt

egyébként Cătălin Drulă közlekedési miniszter azt nyilatkozta, hogy
valakinek nagyon rosszindulatúnak
kell lennie ahhoz, hogy 2021 végéig
ne nyíljon meg az A10-es Nagyenyed
és Gyulafehérvár közötti szakasza.
A beruházást monitorozó Pro Infrastructura Egyesület elnöke,
Ionuţ Ciurea néhány hónappal ezelőtt még nagyon
szkeptikus volt. A Krónikának adott interjúban még
csak arról beszélt, hogy a
görög konzorcium „elméletileg befejezi” a 24 kilométeres szakaszt. Tavaly ősszel még úgy
tűnt, az Akktor képtelen lesz befejezni a munkálatot, ezért az állami
hatóságok kénytelenek lesznek szerződést bontani és újabb közbeszerzési eljárást indítani.

autópálya

A Musica Humana női kamarakórus szeretettel várja közönségét a Vártemplomba. Szeptember 25-én, szombaton a 18
órakor kezdődő istentiszteletet
követően, körülbelül 18.30-tól
hosszabb hallgatás után újra
jelentkezik a kórus. A belépés
díjtalan. Perselyadományokat
köszönettel fogadnak a templom javára.

Szucher Ervin

