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„örök hiánynak maradni
örök jelenvalónak” (Kányádi Sándor)
Mély fájdalommal és megrendüléssel 

tudatjuk, hogy a szeretett feleség, 
édesanya, nagymama, testvér, anyós, 

rokon, szomszéd és barát,
LÁSZLÓFY JULIÁNNA
életének 77. évében, 2017. július 14-

én, hosszas, de türelemmel viselt be-
tegség után elhunyt.

Temetése 2017. július 18-án 17 órakor 
lesz Csíkszeredában, a Kalász 

negyedi temetőben. Részvétnyilvání-
tást egy órával a temetés előtt foga-
dunk. Egyben köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik utolsó útjára elkí-
sérik, és mély gyászunkban osztoz-
nak. Emléke örökké szívünkben él!

A gyászoló család.

Megrendülten értesültünk Lászlófy 
Pál István, az RMPSZ örökös tiszte-

letbeli elnökének felesége,
LÁSZLÓFY JULIÁNNA
elhunytáról. Együttérzéssel oszto-

zunk a család fájdalmában. Pihenése 
legyen csendes¤ Az RMPSZ országos 
elnöksége és az Apáczai Csere János 
Pedagógusok Háza munkaközössége

Gyászhír

Részvétnyilvánítás

REKLÁM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen 
pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint 
részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munka-
rendű képzésén a 2017/2018-as tanév őszi szemeszterében.

Pályázati kategóriák, pályázható időtartamok:
1) Teljes szemeszteres részképzés – a nappali munkarendű szülőföldi felsőoktatási 
alapképzésben résztvevő hallgatók részére: 5 hónap, a fogadó intézmény tanévrendje 
szerinti kezdő és záródátummal.
2)  Teljes szemeszteres részképzés – a nappali munkarendű szülőföldi  magiszteri 
(mester) képzésben résztvevő hallgatók részére: 5 hónap, a fogadó intézmény tanév-
rendje szerinti kezdő és záródátummal.
3) Egyéni részképzős tanulmányút  – a nappali munkarendű szülőföldi felsőoktatási  
alapképzésben résztvevő hallgatók részére: 2 hét – 3 hónap, 2017. október 1. és 2018. 
január 20. között.
4)  Egyéni részképzős tanulmányút  – a nappali munkarendű szülőföldi  magiszteri 
(mester) képzésben résztvevő hallgatók részére: 2 hét – 3 hónap, 2 hét – 3 hónap, 2017. 
október 1. és 2018. január 20. között.
5) Csoportos részképzős tanulmányút – a nappali munkarendű szülőföldi felsőokta-
tási  alapképzésben résztvevő hallgatók részére: 5–15 fő, 2 hét – 3 hónap, 2017. októ-
ber 1. és 2018. január 20. között.

A pályázás menete:
Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pá-
lyázati adatlapon lehet. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tar-
talmazó pdf-típusú dokumentumot készít. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályá-
zó a pdf-fájlt kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton vagy személyesen benyújt-
ja a kötelezően csatolandó mellékleteket összesítő táblázat kinyomtatott, minden olda-
lán aláírt példányával együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázat minden további, kötelezően csatolandó mellékletét kizárólag elektronikusan 
kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltése során.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátu-
mának) – határideje: 
– 2017. augusztus 7., 8 óra (közép-európai idő szerint): elektronikus adatlap be-
adása és
– 2017. augusztus 7., 12 óra (közép-európai idő szerint): a pdf pályázati adatlap 
kinyomtatott, aláírt formájának és a papír alapú dokumentumok személyes vagy 
postai úton történő beérkezése

A postai úton beküldött pályázatokat az alábbi címre várjuk, illetve az érdeklődők az 
alábbi elérhetőségeken kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályá-
zatról, a pályázati jelentkezésről:

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet
Románia, 400162 Kolozsvár, Farkas / Mihail Kogălniceanu u. 4/9.

tel.: 0264-430611; mobil: 0753-094945
e-mail: office@kmei.ro

Kulcsár-Terza József szerint a székely tanács tagjaival nem vitáztak az autonómiatervezetről

Egyedül is benyújtja a statútumot
Cáfolja Kulcsár-Terza Jó-

zsef, hogy a Sepsiszéki 

Székely Tanács tisztújí-

tásán őszig kapott hala-

dékot az autonómiater-

vezet benyújtására.

Cáfolja Kulcsár-Terza József 
parlamenti képviselő, hogy a 
Sepsiszéki Székely Tanács 

(SSZT) múlt heti tisztújító ülésén 
számon kérték tőle, miért nem 
terjesztette még be a Székelyföld 
autonómiastatútumát. Kulcsár-
Terza pénteken sajtótájékozta-
tón számolt be arról, hogy a saj-
tóból értesült az állítólagos szá-
monkérésről, illetve arról, hogy 
a tanácstól őszig kapott újabb ha-
ladékot a statútum benyújtására. 
„Ez valótlanság, ilyen beszélge-
tésre nem került sor, és vita sem 
volt. A tisztújításon valóban fel-
szólaltam, és kifejtettem a véle-
ményemet, miszerint minél előbb 
be kell nyújtani a tervezetet, kon-
szenzusra kell jutni a kérdésben, 
de ezt önként tettem” – szögez-
te le a politikus. Rámutatott: már 
csak azért sem kaphatott „újabb 
haladékot”, mert korábban sem 
egyeztettek a benyújtás időpont-
járól a Székely Nemzeti Tanács-

csal (SZNT), illetve helyi szerve-
zeteivel. Kulcsár-Terza ugyanak-
kor emlékeztetett: az SZNT nem 
támogatta, hogy a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) két politikusa az 
RMDSZ színeiben indult a tava-
lyi parlamenti választásokon. A 
kampányban ugyan Gazda Zol-
tán, a Sepsiszéki Székely Tanács 
elnöke kiállt mellette, de hangsú-
lyozta, hogy ezt magánemberként 
teszi. Kulcsár-Terza pénteken ar-

ra reagált, hogy az SSZT tisztújí-
tását követően a tanács szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott közlemé-
nyében arról számoltak be, hogy 
Gazda Zoltán elnök beszámoló-
jának egyik pontját vita követte. A 
közlemény szerint számon kérték 
Kulcsár-Terza képviselőtől – aki 
sepsiszéki küldött is –, hogy miért 
nem terjesztette be a parlament-
ben az autonómiastatútumot. A 
beszámoló alapján vita alakult ki, 

majd az RMDSZ listáján a parla-
mentbe jutott MPP-s képviselő „a 
bizalom jegyében” újabb haladé-
kot kapott őszig „ígéretének való-
ra váltására”.

Kulcsár-Terza egyébként pén-
teken hangsúlyozta: az autonó-
miatervezetet még ebben az év-
ben be kell nyújtani, 2018-ban 
ugyanis a román egyesülés cente-
náriumának apropóján a többségi 
társadalom provokációként érté-
kelheti a kezdeményezést. A kép-
viselő szerint a dokumentumot 
már tavasszal elő kellett volna 
terjeszteni, amikor a Grindeanu-
kormány ellen benyújtott bizal-
matlansági indítvány kapcsán ki-
tört a magyarellenes diskurzus. 
„Mi akkor nagyon keveset kér-
tünk, mégis hatalmas hisztéria 
lett belőle. Akkor kellett volna be-
nyújtani az autonómiatervezetet, 
hogy mutassuk fel valós igényün-
ket. Az RMDSZ nincs kormányon, 
nincs mit veszítenünk” – fogal-
mazott a politikus. Úgy véli: a ter-
vezet kapcsán konszenzusra kel-
lene jutni, és egy statútum mö-
gé kellene felsorakoznia az egész 
erdélyi magyarságnak, mert az 
„autonómiaigény nem valame-
lyik párté vagy civil szervezeté, 
hanem Székelyföldé”. Ha viszont 
nem sikerült megegyezni, ősszel 
egyedül is benyújtja a tervezetet. 

BÍRÓ BLANKA

Cáfol. Kulcsár-Terza szerint nincs szó arról, hogy ultimátumot kapott

Az autópálya miatt 
tüntetnek
Az észak-erdélyi autópályáért 
szervez tiltakozást szeptember 
9-étől az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) – jelentette be 
pénteken Csomortányi István, 
az EMNP Bihar megyei elnöke. 
„Tiltakozunk, mert az észak-er-
délyi autópálya munkálata-
it ismét felfüggesztették, most 
azért, mert áthalad egy Natura 
2000-es területen Almásfegy-
vernek közelében” – nyilatkozta 
az Agerpres hírügynökségnek 
a politikus. Az ügynek az ad ak-
tualitást, hogy a magyar fél ép-
pen ezen a héten jelentette be, 
hogy elkezdték a Berettyóújfa-
lut a román határral összekö-
tő sztráda építését. „Tehát a pá-
lya 2020-ban itt lesz Nagyvárad 
bejáratánál” – hívta fel a figyel-
met. Csomortányi szerint a fele-
lősség az RMDSZ-t terheli, mert 
az övezet 2009-ben lett védett 
terület, amíg a környezetvédel-
mi tárcát Borbély László vezet-
te. Az EMNP kerékpártúrával til-
takozik az építés szüneteltetése 
ellen. „Elégedetlenek vagyunk 
azzal, ahogyan a bukaresti kor-
mányok kezelték az erdélyi be-
ruházások ügyét” – jelentette ki 
Csomortányi.

Tizenegy túrázót 
mentettek meg
Nyolcórás mentés eredmé-
nyeként 11 eltévedt magyaror-
szági túrázót hoztak le szom-
bat hajnalban a Királykő-hegy-
ség lábaihoz a román csend-
őrök és hegyimentők – közölte 
a Mediafax hírügynökség. A tú-
rázók kijelölt úton másztak fel 
a Királykő-hegység 2000 mé-
ter fölötti gerincére, de besöté-
tedett, és nem találták meg a 
levezető utat. Segélyhívásuk-
ra csendőrök és hegyimentők 
csoportja indult a keresésük-
re. A Brassó megyei csendőr-
ség szóvivője elmondta, tartóz-
kodási helyük megállapításához 
a segélyhívó szolgálat Kovászna 
megyei, magyarul is beszélő 
ügynökének segítségét is igény-
be kellett venniük.
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