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A Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének 
(RMPSZ) csíkszeredai 

központjában rögzített 1843 
hallgatói- és 147 218 oktatásitá-
mogatás-kérésből 1132 hiányos 
adatokat tartalmaz. A koráb-
bi évekhez hasonlóan a leggya-
koribb hiba a szülő érvénytelen 
vagy nem mellékelt személy-
azonossági igazolványa.

A jövő hét folyamán postáz-
zák a hiánypótlási felszólítá-
sokat, amelyek kézhez vétele 
után tizenöt napon belül be kell 
küldeni a hiányzó dokumen-
tumot, ellenkező esetben az 
igénylést elutasítják. A leve-
let figyelmesen olvassák el, és 
csak a kért iratokat postázzák, 
a borítékra pedig írják rá, hogy 
hiánypótlás – kéri a program-

felelős. Amennyiben az igénylő 
számára nem egyértelmű, hogy 
mit kell beküldenie, tájéko-
zódjon a szulofoldonmagyarul.
ro honlapon,  vagy érdek-
lődjön levélben az info@
szulofoldonmagyarul.ro címen, 
illetve a 0266-244450-es tele-
fonszámon.

DÓSA ILDIKÓ

Szülőföldön magyarul: 1132 hiánypótlási felszólítás

Postázás jövő héten

149 061 támogatási igénylés érkezett határidőre az RMPSZ csíkszeredai központjába

A megváltozott kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosításokról 
(RCA) szóló törvényről, illet-
ve a közigazgatási törvény mó-
dosításáról is szó esett tegnap 
Korodi Attila parlamenti kép-
viselő, valamint Tánczos Barna 
szenátor csíkszeredai sajtótájé-
koztatóján.

Tekintettel arra, hogy nagyon 
elrugaszkodtak a kötelező biz-
tosítási összegek, sürgősségi 
kormányrendelettel hat hóna-
pig megszabták azok felső ha-
tárértékét, végül hosszan tartó 
vitákat követően kedden elfo-
gadta döntéshozó kamaraként 
a képviselőház a kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosításokról 
(RCA) szóló törvényt – tájékoz-
tatott Korodi Attila. Mint ma-
gyarázta, ezután a Pénzügyi 
Felügyeletnek (ASF) kell köz-
zétennie az RCA-kötvények re-
ferenciaárát, amelyet meg is 
tettek tegnap a honlapjukon, 
a www.asfromania.ro oldalon. 
Ennek alapján a korábbi árak-
hoz hasonlóan alakulnak, de 
adott esetben akár csökkenhet-
nek is a biztosítási összegek. 
Például egy 31-40 év közötti, 
1201-1400 köbcentis gépjármű-
tulajdonosnak 506 lej éves re-
ferenciaárat állapítottak meg, 

17 százalékkal kevesebbet a 
korábbi 610 lejhez képest. Jó 
hír, hogy 30 nappal a kötele-
ző-biztosítási szerződés ér-
vényességének lejárta előtt a 
biztosítótársaságoknak kötele-
zően értesíteniük kell erről ügy-
feleiket. Újdonság az is, hogy 
ezután bármelyik engedélye-
zett autószervizben lehet autót 
javíttatni, ugyanakkor az új jog-
szabály életbe lépésétől kezd-
ve bűncselekménynek minősül, 
ha egy szerviz hamisított autó-
alkatrészt használ. Bevezették 
továbbá azt is, hogy kár esetén 
a kárvallott személy saját bizto-
sítójához is fordulhat kártalaní-
tási kérelmével, a biztosítóknak 
lehetőségük lesz az egymás kö-
zötti elszámolásra.

Elkezdik az aláírásgyűjtést

Korodi Attila a Kolozsváron 
jelenleg zajló Európai Nemze-
tiségek Föderatív Uniójának 
(FUEN) kongresszusáról is be-
szélt, amelyet az európai nem-
zeti kisebbségek, és ezen belül 
a romániai magyar közösség 
szempontjából is jelentős ese-
ménynek minősített. Ezen a 
kongresszuson az Európai Bi-
zottság által márciusban be-

jegyzett Minority SafePack 
európai polgári kezdeménye-
zés aláírásgyűjtésének a meg-
szervezéséről is tanácskoznak 
majd. Korodi elmondása sze-
rint 7 országból egymillió alá-
írást kell gyűjteniük ahhoz, 
hogy az Európai Parlament jog-
alkotásba kezdjen az európai 
nemzeti kisebbségek védel-
mére, az RMDSZ pedig arra 
vállalkozott, hogy 250 ezer alá-
írást gyűjt össze Erdélyből. 
Tánczos Barna szenátor ennek 
kapcsán megjegyezte, hogy az 
európai szintű rendezvényt il-
letően a román külügyminisz-
térium részéről partnerséget 
és együttműködést várt vol-
na el ahelyett, hogy különböző 
lobbitevékenységekkel megaka-
dályozni próbálták a FUEN-
kongresszus megtartását.

Oszlik a felelősség

Tánczos a sajtótájékozta-
tón a közigazgatási törvény 
módosításáról számolt be. 
Mint részletezte, a jogsza-
bály tisztázza azt, hogy kü-
lönböző határozatok, jogerős 
dokumentumok kibocsátá-
sa esetén ki milyen felelős-
séget vállal, egyértelműsíti 

azt, hogy a polgármester nem 
egyedüli felelős a határoza-
tok elfogadásakor, az aláírt 
dokumentumok esetén. Ki-
véve abban az esetben, ha 
egyedül a szakemberek és 
az önkormányzati tisztségvi-
selők megkérdezése, a szak-
igazgatóságok konzultációja 
nélkül írt alá. Tánczos szerint 
ez a módosítás azért volt fon-
tos, mert az elmúlt 10 évben 
a büntetőeljárásban alkalma-
zott gyakorlat nagyon sok, a 

közért tenni óhajtó személyt 
riasztott el a közösségi mun-
ka vállalásától. Mint megje-
gyezte, többek között ezért is 
léptek vissza sok esetben az 
RMDSZ jelöltjei, a jelenlegi 
polgármesterek is gondolkod-
tak azon, hogy vállaljanak-e 
újabb mandátumot, hiszen ál-
landó kitettséget jelentett a 
jogszabály megjelenése előtt 
alkalmazott joggyakorlat.

 
BARABÁS HAJNAL

Másképp számolják a kötelező gépjármű-biztosítást

Bűncselekménynek minősül a hamisított autóalkatrészek használata

ILLUSZTRÁCIÓ: HAÁZ VINCE

Befejeződött a Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási, valamint tan-

könyv- és taneszköz-támogatási program igénylőinek számítógépes 

adatbevitele – közölte Ady-Kovács-Ferenczi Noémi programfelelős.
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Az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezete az Eurotrans Ala-
pítvánnyal együttműködve ho-
nosítási kiszállást szervez 
Csíkszentmártonban, a pol-
gármesteri hivatalban, illet-
ve Csíkkozmáson a Közösségi 
házban május 22-én, 24-én és 
29-én, mindhárom nap 10 és 
12 óra között. Segítséget nyúj-
tanak a honosítási kérelem be-
nyújtásában, a már magyar 
állampolgároknak pedig a há-
zasság, gyermek születése, 
haláleset, válás anyakönyvez-
tetésében is. A 2011-13 között 
állampolgársági esküt tett, és 

a választói névjegyzékbe még 
nem regisztrált személyeknek 
is segítenek az ügyintézésben, 
akárcsak abban az esetben, ha 
a szavazólap átvételi helye mó-
dosult – ezekben az esetek-
ben lakcímkártya szükséges. 
Ugyanakkor tájékoztatót tarta-
nak az új típusú személyazo-
nosító igazolvány igényléséről 
is. Érdeklődni lehet az RMDSZ 
Csíki Területi Szervezetének 
székházában (Csíkszereda, 
Mihai Eminescu utca 2/A szám) 
hétköznapokon 9 és 16 óra kö-
zött, illetve a 0266-317 678-as 
telefonszámon.

Ingyenes honosítás Alcsíkon

Tárogatós találkozó Csíkszentkirályon

Kárpát-medencei Tárogatós Találkozót rendeznek szombaton, 
május 20-án 20 órától Csíkszentkirályon. Az első alkalommal 
sorra kerülő rendezvényt Dajka Mihály helyi tárogatós kezde-
ményezte, ezt felkarolta Csíkszentkirály önkormányzata és az 
Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás. A szombati eseményre 15 
tárogatóst hívtak meg, mellettük színpadra lép a helyi Vadrózsa 
néptánccsoport és Gáborné Csiszer Anna nótaénekes is. Helyszín 
a csíkszentkirályi kultúrotthon, a közönség belépése ingyenes 
– tudtuk meg Gergely Andrástól, az Alcsík Kistérség Fejlesztési 
Társulás elnökétől.

Pogányvár-túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egyesület május 21-én, va-
sárnap a Hargita-hegységbe szervez túrát, amelyre minden érdek-
lődőt szívesen vár. Túraútvonal: Csíkrákos–Bogátfürdő–Pogány-
vár–Vár-patak völgye–Madéfalva. Indulás vasárnap reggel a 7.30 
órakor induló személyvonattal Csíkrákosig. A túrán csak előzetes 
beiratkozással lehet részt venni. Beiratkozni szombat este 9 óráig 
lehet a 0745-107 618-as telefonszámon.

Autóbuszjárat Büdösfürdőre

Mától ismét közlekedik a menetrendszerű autóbuszjárat Csík-
szereda és Büdösfürdő között minden pénteken, szombaton és 
vasárnap. Az időpontok változatlanok, a busz mindhárom nap 14 
órakor indul a csíkszeredai távolsági autóbuszállomásról, majd 15 
órakor visszafelé Büdösfürdőről.

Csíkszeredában a nép ügyvédje

Május 23-án Csíkszeredában, a megyeháza földszintjén, az 5-ös 
számú irodában tart fogadóórát a nép ügyvédje. Az érdeklődők 10 
és 14 óra között kereshetik fel a jogsegélyszolgálat képviselőjét.




