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Kézzel írt várólista alapján kérnek sorszámot Háromszéken

Útlevélért vándorolnak
Brassóból Sepsiszent-

györgyre, Háromszék-

ről pedig Csíkszeredá-

ba utaznak új útlevelet 

igényelni a polgárok, 

emiatt sok helyen vá-

rólista alakul ki.

Mondhatni spontán módon 
alakult, kézzel írt váró-
lista alapján váltanak hi-

vatalos sorszámot az ügyfelek a 
sepsiszentgyörgyi útlevélosztá-
lyon az óriási várakozási idő mi-
att. Így aki új úti okmányt szeret-
ne kiváltani, előbb fel kell irat-
kozzon erre a listára. Csütörtö-
ki ottjártunkkor leghamarabb 
augusztus 23-ára lehetett beje-
lentkezni, ez azt jelenti, hogy az 
ügyfél azon a napon kérhet majd 
hivatalos sorszámot, amellyel 
benyújtja kérését és a szüksé-
ges dokumentumokat tartalma-
zó iratcsomót, az útlevelet pedig 
néhány nap múlva kapja meg. 
Sebastian Cucu Kovászna me-
gyei prefektus is értesült a kéz-
zel írt listáról, ezzel kapcsolat-
ban úgy nyilatkozott: bár ez va-
lóban működik, tudni kell, hogy 
nem hivatalos, így akinek sür-
gősen szüksége van az úti ok-
mányra, az inkább ne vegye fi-
gyelembe, hanem forduljon köz-
vetlenül a titkársághoz. Rámu-
tatott: a sorszámokat úgy adják, 
hogy előbb személyesen elbe-
szélgetnek az igénylőkkel, és fi-
gyelembe veszik, ha valaki meg-
indokolja, miért sürgős számá-
ra az okmány, adott esetben el-
sőbbséget is élvezhet. A kor-
mánymegbízott szerint egyéb-

ként az ügyfelek többsége elé-
gedett a hivatal tevékenységé-
vel, számos köszönőlevelet is 
kaptak. Új ügyfélablakot nem 
tudnak saját kezdeményezésre 
nyitni, mert az ehhez szükséges 
speciális felszerelést a közigaz-
gatási minisztériumnak kellene 
biztosítania.

Az elmúlt időszakban egyéb-
ként elsősorban Brassó megye-
iek rohamozták meg a sepsi-
szentgyörgyi útlevélosztályt, 
lakóhelyükön ugyanis lassúbb 
az ügyintézés, mostmár pe-
dig a polgárok az ország bár-
melyik hivatalában igényel-
hetnek új útlevelet. Előfordult, 
hogy a kérelmezők közel fele a 
szomszédos megyéből érkezett. 

A prefektúra a problémát jelez-
te a minisztériumnak, ám azt a 
választ kapták, hogy a törvény 
szerint a román állampolgárok-
nak lakhelyüktől függetlenül jo-
guk van bármely megyében igé-
nyelni az új útlevelet. Sőt arra 
sincs lehetőség, hogy a helyi-
eknek elsőbbséget biztosítsa-
nak a más megyékből érkezők-
kel szemben. Különben ezt a le-
hetőséget a sepsiszentgyörgyi-
ek is kihasználják, sokan Csík-
szeredába mennek útlevélért, 
a hargitai megyeszékhelyen 
ugyanis még aznap átveszik az 
okmányokat, az útlevelet pedig 
postán kézbesítik. 

BÍRÓ BLANKA
REKLÁM

Támogatás: sok a kérdőjel

Védelmi övezet pestis miatt

Egyelőre nincs pontos dátum a 
Szülőföldön magyarul nevelé-
si, oktatási, valamint tankönyv- 
és taneszköz-támogatási prog-
ram kifizetéseivel kapcsolato-
san – közölte érdeklődésünk-
re Ady-Kovács-Ferenczi Noé-
mi, a pályáztatást végző Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének (RMPSZ) munkatár-
sa. Elmondta, bár tavaly már au-
gusztusban elkezdődtek a kifi-
zetések, idén erre kevés esély 
van. Nemrég felterjesztették a 
támogatási kérelmeket a ma-
gyar kormány támogatását fo-
lyósító Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt.-hez jóváhagyásra, és csak 
a döntés után pár héttel kezdőd-

hetnek meg a kifizetések. Pontos 
dátum még nincs a kérelmek el-
bírálására és kifizetésekre sem 
– mutatott rá a programkoordi-
nátor. Idén 149 079-en igényel-
ték a program nevelési, oktatá-
si, valamint tankönyv- és tan-
eszköz-támogatását, ebből 1843 
hallgatói kérelem volt. 1785 tá-
mogatási kérést utasítottak el hi-
ányzó iratok miatt. Mint ismere-
tes, ezentúl a támogatás összege 
325 lej lesz az eddigi 249 lej he-
lyett. Az egyetemistáknak nyúj-
tandó hallgatói támogatás ösz-
szege viszont nem változott, to-
vábbra is 40 lej.

MOLNÁR RAJMOND

A kormány kiemelt állategész-
ségügyi kockázatú védelmi öve-
zetté nyilvánította szerdán az 
Ukrajnával és a Moldovai Köztár-
sasággal szomszédos határsá-
vot, húsz kilométeres szélesség-
ben, megelőzendő, hogy újabb ál-
latokat fertőzzön meg az ország-
ban az afrikai sertéspestis – kö-
zölte az MTI. Az állategészség-
ügyi és élelmiszer-biztonsági ha-
tóság augusztus elsején jelentet-
te, hogy megjelent az afrikai ser-
téspestis a magyar–román határ 
közelében levő Szatmárnéme-
ti szélén, két szomszédos háztá-
ji gazdaságban. A feltételezhető-
en ukrajnai állati eredetű termé-
kektől megfertőződött hét állatot 
leölték, majd elégették.

A bukaresti kormány szerdán 
elfogadott határozatában – a kór 
romániai megjelenésére és az 
afrikai sertéspestis ukrajnai, il-
letve moldovai terjedésére hivat-
kozva – felhatalmazta az illeté-
kes hatóságokat a vaddisznók rit-
kítására. A kormány közleménye 
szerint járványügyi szempontból 
az lenne a „kívánatos”, ha a vad-
disznók példányszáma nem ha-
ladná meg a 0,5 egyedet négyzet-
kilométerenként. Az állategész-

ségügyi hatóságnak ugyanakkor 
nyolc hordozható kemencét vá-
sárolnak a feláldozandó állatok 
elégetésére. 

Geronimo Brănescu, az állat-
egészségügyi és élelmiszer-biz-
tonsági hatóság elnöke nemrég 
úgy nyilatkozott az Agerpres hír-
ügynökségnek, hogy Romániát 
„harapófogóba szorította” az af-
rikai sertéspestis, hiszen a ví-
rus megjelent már Moldovában 
és Ukrajnában is. 

Románia tizenhárom évi em-
bargó után, tavaly októbertől 
kezdhetett újból exportálni élő 
sertést és feldolgozott húsárut 
az EU-ba, májusban pedig ser-
téspestismentes országgá nyil-
vánította az állategészségügyi 
világszervezet is, így az ameri-
kai, a kanadai, a mexikói, a ja-
pán és a dél-koreai exportlehe-
tőség is megnyílt. Az orosz állat-
egészségügyi és növényvédelmi 
szövetségi szolgálat már a ser-
téspestis romániai megjelené-
se másnapján közölte: ideiglenes 
korlátozást vezetett be a Romá-
niából származó hústermékek 
bevitelére.

KRÓNIKA

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 kivándorol-
tak hazatérését serkenteni hi-
vatott RePatriot program kere-
tében találkozik vasárnap a Ro-
mánia határain túl munkát vál-
laló váradiakkal, akik számá-
ra városnéző túrát is tart, szá-
molt be az Ebihoreanul hírpor-
tál. A diaszpóra napja alkalmá-
ból tartott találkozón az elöljá-
ró a Szent László térre várja az 
itthon tartózkodókat, akiknek 
a tér négy vallási létesítmé-
nyét – az ortodox holdas temp-
lomot, a görögkatolikus kated-
rálist, a római katolikus Szent 
László-templomot és a neológ 
zsinagógát – is megmutatja, és 
a beruházásokat ismerteti. Az 
ezt követő városházi megbe-
szélésen ugyanakkor arról fag-
gatja az elszármazottakat, mi-
lyen intézkedéseket tehet a vá-
rosvezetés annak érdekében, 
hogy hazatérjenek szülőváros-
ukba, de a programban rejlő le-
hetőségeket is ismerteti.
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A bejárat bal oldalán kifüggesztett listára kell feliratkozni
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