ERDÉLYI TUDÓSÍTÁSOK
Kézzel írt várólista alapján kérnek sorszámot Háromszéken

Útlevélért vándorolnak

FOTÓ: BÍRÓ BLANKA

Brassóból Sepsiszentgyörgyre, Háromszékről pedig Csíkszeredába utaznak új útlevelet
igényelni a polgárok,
emiatt sok helyen várólista alakul ki.

Támogatás: sok a kérdőjel
Egyelőre nincs pontos dátum a
Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási, valamint tankönyvés taneszköz-támogatási program kifizetéseivel kapcsolatosan – közölte érdeklődésünkre Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a pályáztatást végző Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) munkatársa. Elmondta, bár tavaly már augusztusban elkezdődtek a kifizetések, idén erre kevés esély
van. Nemrég felterjesztették a
támogatási kérelmeket a magyar kormány támogatását folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez jóváhagyásra, és csak
a döntés után pár héttel kezdőd-

hetnek meg a kifizetések. Pontos
dátum még nincs a kérelmek elbírálására és kifizetésekre sem
– mutatott rá a programkoordinátor. Idén 149 079-en igényelték a program nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatását, ebből 1843
hallgatói kérelem volt. 1785 támogatási kérést utasítottak el hiányzó iratok miatt. Mint ismeretes, ezentúl a támogatás összege
325 lej lesz az eddigi 249 lej helyett. Az egyetemistáknak nyújtandó hallgatói támogatás öszszege viszont nem változott, továbbra is 40 lej.
MOLNÁR RAJMOND

Védelmi övezet pestis miatt

M

ondhatni spontán módon
alakult, kézzel írt várólista alapján váltanak hivatalos sorszámot az ügyfelek a
sepsiszentgyörgyi útlevélosztályon az óriási várakozási idő miatt. Így aki új úti okmányt szeretne kiváltani, előbb fel kell iratkozzon erre a listára. Csütörtöki ottjártunkkor leghamarabb
augusztus 23-ára lehetett bejelentkezni, ez azt jelenti, hogy az
ügyfél azon a napon kérhet majd
hivatalos sorszámot, amellyel
benyújtja kérését és a szükséges dokumentumokat tartalmazó iratcsomót, az útlevelet pedig
néhány nap múlva kapja meg.
Sebastian Cucu Kovászna megyei prefektus is értesült a kézzel írt listáról, ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: bár ez valóban működik, tudni kell, hogy
nem hivatalos, így akinek sürgősen szüksége van az úti okmányra, az inkább ne vegye figyelembe, hanem forduljon közvetlenül a titkársághoz. Rámutatott: a sorszámokat úgy adják,
hogy előbb személyesen elbeszélgetnek az igénylőkkel, és figyelembe veszik, ha valaki megindokolja, miért sürgős számára az okmány, adott esetben elsőbbséget is élvezhet. A kormánymegbízott szerint egyéb-
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A bejárat bal oldalán kifüggesztett listára kell feliratkozni
ként az ügyfelek többsége elégedett a hivatal tevékenységével, számos köszönőlevelet is
kaptak. Új ügyfélablakot nem
tudnak saját kezdeményezésre
nyitni, mert az ehhez szükséges
speciális felszerelést a közigazgatási minisztériumnak kellene
biztosítania.
Az elmúlt időszakban egyébként elsősorban Brassó megyeiek rohamozták meg a sepsiszentgyörgyi útlevélosztályt,
lakóhelyükön ugyanis lassúbb
az ügyintézés, mostmár pedig a polgárok az ország bármelyik hivatalában igényelhetnek új útlevelet. Előfordult,
hogy a kérelmezők közel fele a
szomszédos megyéből érkezett.

A prefektúra a problémát jelezte a minisztériumnak, ám azt a
választ kapták, hogy a törvény
szerint a román állampolgároknak lakhelyüktől függetlenül joguk van bármely megyében igényelni az új útlevelet. Sőt arra
sincs lehetőség, hogy a helyieknek elsőbbséget biztosítsanak a más megyékből érkezőkkel szemben. Különben ezt a lehetőséget a sepsiszentgyörgyiek is kihasználják, sokan Csíkszeredába mennek útlevélért,
a hargitai megyeszékhelyen
ugyanis még aznap átveszik az
okmányokat, az útlevelet pedig
postán kézbesítik.
BÍRÓ BLANKA

A kormány kiemelt állategészségügyi kockázatú védelmi övezetté nyilvánította szerdán az
Ukrajnával és a Moldovai Köztársasággal szomszédos határsávot, húsz kilométeres szélességben, megelőzendő, hogy újabb állatokat fertőzzön meg az országban az afrikai sertéspestis – közölte az MTI. Az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság augusztus elsején jelentette, hogy megjelent az afrikai sertéspestis a magyar–román határ
közelében levő Szatmárnémeti szélén, két szomszédos háztáji gazdaságban. A feltételezhetően ukrajnai állati eredetű termékektől megfertőződött hét állatot
leölték, majd elégették.
A bukaresti kormány szerdán
elfogadott határozatában – a kór
romániai megjelenésére és az
afrikai sertéspestis ukrajnai, illetve moldovai terjedésére hivatkozva – felhatalmazta az illetékes hatóságokat a vaddisznók ritkítására. A kormány közleménye
szerint járványügyi szempontból
az lenne a „kívánatos”, ha a vaddisznók példányszáma nem haladná meg a 0,5 egyedet négyzetkilométerenként. Az állategész-

ségügyi hatóságnak ugyanakkor
nyolc hordozható kemencét vásárolnak a feláldozandó állatok
elégetésére.
Geronimo Brănescu, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság elnöke nemrég
úgy nyilatkozott az Agerpres hírügynökségnek, hogy Romániát
„harapófogóba szorította” az afrikai sertéspestis, hiszen a vírus megjelent már Moldovában
és Ukrajnában is.
Románia tizenhárom évi embargó után, tavaly októbertől
kezdhetett újból exportálni élő
sertést és feldolgozott húsárut
az EU-ba, májusban pedig sertéspestismentes országgá nyilvánította az állategészségügyi
világszervezet is, így az amerikai, a kanadai, a mexikói, a japán és a dél-koreai exportlehetőség is megnyílt. Az orosz állategészségügyi és növényvédelmi
szövetségi szolgálat már a sertéspestis romániai megjelenése másnapján közölte: ideiglenes
korlátozást vezetett be a Romániából származó hústermékek
bevitelére.
KRÓNIKA

REKLÁM

Bolojan hazavárja
a külföldön élőket
Találkozóra hívja a külföldön
élő nagyváradiakat Ilie Bolojan
polgármester, aki arra kíváncsi,
milyen intézkedésekkel tudná
a városvezetés hazacsalogatni
őket. Az elöljáró a kivándoroltak hazatérését serkenteni hivatott RePatriot program keretében találkozik vasárnap a Románia határain túl munkát vállaló váradiakkal, akik számára városnéző túrát is tart, számolt be az Ebihoreanul hírportál. A diaszpóra napja alkalmából tartott találkozón az elöljáró a Szent László térre várja az
itthon tartózkodókat, akiknek
a tér négy vallási létesítményét – az ortodox holdas templomot, a görögkatolikus katedrálist, a római katolikus Szent
László-templomot és a neológ
zsinagógát – is megmutatja, és
a beruházásokat ismerteti. Az
ezt követő városházi megbeszélésen ugyanakkor arról faggatja az elszármazottakat, milyen intézkedéseket tehet a városvezetés annak érdekében,
hogy hazatérjenek szülővárosukba, de a programban rejlő lehetőségeket is ismerteti.
PAP MELINDA

