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Ügyészségi vizsgálat
a Révi-szoros miatt

P

anaszt tett az ügyészségen a
Bihar megyei Révi-szorosban
lezajlott medertakarítási munkálatok ügyében a környezetvédelmi
őrség. Az Ebihoreanul hírportál
tegnap arról számolt be, hogy az
illetékes hatóság kedden továbbította panaszát az élesdi bírósági
ügyészségre.
Ebben a környezetvédelmi
felügyelők azt kifogásolják, hogy
a Körösök Vízügyi Igazgatóság
és a révi polgármesteri hivatal a
természetvédelmi terület felügyelője és a természetvédelmi területek
országos ügynökségének az engedélye nélkül folytatott medertakarítási munkálatokat a Sebes-Körös
völgyében, a természetvédelmi
területen. A munkálatok megrendelője, illetve a kivitelezője ellen a
természetvédelmi terület felügyeletét korábban ellátó Védett Területekért és Fenntartható Fejlesztésért
Központ (CAPDD) emelt panaszt
számos illetékes hatóságnál. A
beadvány szerint a vízügy Bihar
megye egyetlen ökoturisztikai
célpontját károsító beruházást
végzett a Sebes-Körösnek a szorost
végigszelő szakaszán. Ráadásul
illegálisan tevékenykedett, ugyanis
nem rendelkezett az illetékes szervek engedélyével.
Pásztor Sándor, a Körösök
Vízügyi Igazgatóság vezetője a Krónikának azt állította, hogy nem is
volt szükségük engedélyre, hiszen
nem beruházásról, hanem rutinszerű karbantartási munkálatról
volt szó, egy buldózerrel nyomták
a két part irányába a középen
felgyűlt kavicsot, sódert a Körös
medréből.
Ennek ellenére a helyszínre múlt
héten kiszállt vizsgálóbizottság
jegyzőkönyvében megjegyezte: a
jövőben tilos hasonló munkálatokat végezni a szorosban a természetvédelmi terület felügyelője és
a természetvédelmi területek országos ügynökségének az engedélye
nélkül. Az erdészeti hivatal, környezetvédelmi felügyelőség, illetve
őrség, valamint a vízügy felügyelői
múlt héten közösen mentek ki a
helyszínre, láttamozták a munkálatokat, és a jegyzőkönyv szerint
nem találtak rendellenességet.
A festői szépségű, több mint három kilométer hosszú Révi-szoros a
Sebes-Körös völgyének természeti
kincsekben leggazdagabb része.
A szurdokvölgyet körülzáró 350
hektáros erdő természetvédelmi
terület, ahol több mint 756 féle
védett növény él. (Pap Melinda)

ZSIGMOND BARNA PÁL KÉPVISELŐ ÉS PÉTER FERENC TANÁCSELNÖK A STRATÉGIAI SZÖVETSÉGRŐL

Stabil partner a Fidesz és az RMDSZ
A 2022-es magyarországi választásokról, a Fidesz és az RMDSZ
stabil stratégiai szövetségének
fontosságáról tartott sajtótájékoztatót tegnap Marosvásárhelyen Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője
és Péter Ferenc, a Maros megyei
tanács elnöke.
» HAJNAL CSILLA

Z

sigmond Barna Pál, a Fidesz
országgyűlési képviselője és
Péter Ferenc, a Maros megyei
tanács elnöke Marosvásárhelyen
a Kultúrpalota tükörtermében tájékoztatta a sajtót tegnap a 2022es magyarországi választásokról,
valamint a Fidesz és az RMDSZ
stabil stratégiai szövetségének
fontosságáról. Péter Ferenc kifejtette, a Fidesz–KDNP által nyújtott
támogatás nem csak politikai üzenetekben merült ki, hanem kézzelfogható volt. A tanácselnök minden
idők legnagyobb támogatásának
nevezte a magyar kormány Kárpát-medencében megvalósult segítségnyújtását. Péter Ferenc megígérte, hogy az RMDSZ is megtesz

Megjelenik munkanapokon.
Felelőskiadó:
Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely,
Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

képviselője utalt
arra is, hogy
amikor elindult
Budapestről,
Romániának még
volt kormánya,
ma már nincs.

Kárpát-medence-szerte megemlékezéseket tartottak tegnap
az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóján,
az aradi vértanúk emléknapján.
Aradon délután a Vesztőhelyen
helyezték el koszorúikat a megemlékezők, majd este a tervek
szerint a Szabadság-szobornál is
megemlékezést tartottak.
A fáklyás felvonulás elmaradt
a járványhelyzet miatt. A budapesti kormány 2001-ben
nyilvánította a magyar nemzet
gyásznapjává október 6-át,
amikor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése
után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten
kivégzett gróf Batthyány Lajosra,
Magyarország első független,
felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek.
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» A Fidesz

közösség megmaradása és fejlődése érdekében. Hozzátette, Marosvásárhelyre is számos, az oktatást, vallásügyet, egészségügyet,
sportot érintő támogatás érkezett,
ezek nem csak a magyarok érdekeit, hanem az itt élő románokéit
is szolgálják. Mint részletezte, a
2022-ben esedékes magyarországi
választásokon részt vehet bármely
magyar állampolgár, azok is, akik
Erdélyben élnek, és nem rendelkeznek magyarországi lakhellyel.
Ezek a külhoni állampolgárok levélben tudnak szavazni, de ahhoz
szükséges a regisztráció, vagyis
kérjék felvételüket a választói névjegyzékbe. Ha valakinek a lakcíme
megváltozott a legutóbbi regisztráció óta, akkor fontos, hogy megadja az új címet, hogy a posta megtalálja. Zsigmond Barna Pál a sajtó
kérdésére adott válaszként megfogalmazta, a magyar kormány
azért tartotta fontosnak a Maros
megyei, székelyföldi támogatásokat, mert a Fidesz nemzetben
gondolkodó párt. „Bárhol is élnek
magyarok, lényeges, hogy érezzék
Magyarország támogatását, hogy
a magyar nemzet megmaradjon és
fejlődjön” – fejtette ki a marosvásárhelyi születésű politikus.

Koszorúzás és főhajtás
az aradi Vesztőhelyen
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mindent, hogy támogassa a magyar
kormányt a jövő évi választásokon.
Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt csíkszeredai főkonzul úgy fogalmazott,
Magyarország Románia mellett áll a
koronavírus negyedik hullámának
kezelésében is, és mint Szijjártó Péter külügyminiszter is jelezte román
kollégája felé, Magyarország kész
segíteni ebben a rendkívüli helyzetben – mondta a politikus. Arra
biztatott mindenkit, hogy éljenek
az oltás lehetőségével, hiszen azt
lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol magasabb az átoltottság, kevésbé súlyos a járvány.
A Fidesz képviselője utalt arra is,
hogy amikor elindult Budapestről,
Romániának még volt kormánya,
ma már nincs. „Az RMDSZ stabil
partnerünk, és abban vagyunk érdekeltek, hogy Romániának minél
hamarabb stabil kormánya legyen,
az RMDSZ-nek stabil pozíciói legyenek. A Fidesz és az RMDSZ stratégiai szövetségesek, és fontos, hogy ez
a viszony fennmaradjon a két párt
között” – hangsúlyozta Zsigmond
Barna Pál. Kitért arra, hogy soha
nem látott mértékben jött támogatás Magyarországról nemzetpolitikai célokra, az erdélyi magyar
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