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Felhívás
A több mint fél évszázados hagyományokat folytatva a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium a 2018/2019-as tan-
évben általános asszisztensképző szakon iratkozást hirdet július 16–20. között. Tel.: 0266-212877, 0266-218379

Elhalálozás

Részvétnyilvánítás

Köszönjük neked, Uram,
hogy ő a miénk volt, és az is marad,

Mert aki szerettei szívében el,
az nem hal meg, csak távol van. (Szent Ágoston)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon és jó szomszéd,

Csibi Sándor

szerető szíve életének 90., özvegységének 23. évében, 2018. július 10-én megszűnt dobogni. 
Temetése július 13-án, pénteken 15 órakor lesz a gyergyóremetei római katolikus temető 

ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család

Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
Amit még utoljára akartál mondani.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, 
sógor, rokon és jó szomszéd,

id. Kelemen János

szerető szíve életének 74., házasságának 46. évében, rövid szenvedés után, 2018. július 11-
én hajnali 5 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2018. július 13-

án, de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Imádkozó 2018. július 12-én, este 8 órától lesz 

a helyi katolikus templomban. A gyászoló család

Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! 
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem 

te vagy, oh Isten, mindörökké! (Zsolt 73,25-26)

Mély megrendüléssel értesültünk

dr. Bíró András Csaba 

oktatónk eltávozásáról, aki oly sok éven át oktatta hallgatóinkat a közgazdaságtan tanszéken.
Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és együttérzésünket a gyászoló családnak. Istenünk 
tartsa meg őket vigasztaló szeretetében és erősítse meg őket a feltámadás reménységében.

A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és munkaközössége

Új szolgáltatással bővül az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
által működtetett demokrácia-köz-
pontok tevékenysége: hétfőtől a ma-
gyar elektronikus személyazonosí-
tó igazolványok (e-szig) aktiválását 
is kérhetik az irodák egy részében 
az erdélyi magyar állampolgá rok. 
Sándor Krisztina, az EMNT ügyve-
zető elnöke és Tiboldi László orszá-
gos alelnök tegnapi sajtótájékoztató-
ján elhangzott: az elektronikus sze-
mélyazonosító igazolványok tovább-
ra is Magyarország kolozsvári és 
csíkszeredai főkonzulátusán kérvé-
nyezhetők, és ott vehetők át, de jö-
vő héttől az EMNT demokrácia-köz-
pontjaiban is aktiválhatók. „Az iro-
dák nem adnak ki elektronikus sze-
mélyazonosító igazolványokat, de 
segítenek az erdélyi magyar állam-
polgároknak, hogy a lakóhelyükhöz 
közelebb levő irodákban is aktivál-
hassák azokat” – hangsúlyozta Ti-
boldi az EMNT közleménye szerint. 

Az új típusú elektronikus sze-
mélyazonosító igazolvány vizuáli-
san tartalmazza a korábbi igazol-
vány adatait, és egy csippel van el-
látva, amely további adatokhoz en-
ged hozzáférést. Az aktiválást kö-
vetően a hatósági személyazonosí-
tás egyszerűbbé válik, használa-
ta esetén gyorsabb, kényelmesebb 
utasellenőrzést biztosít például ha-
tárátkelésnél vagy egyéb hatósági 
ügyintézésekben. Az erdélyi magya-
rok az e-személyi igazolványukat az 
Európai Unión belül ugyanúgy hasz-
nálhatják, mint az útlevelet. „Az iga-
zolvány így kényelmesebbé teszi az 
utazást, hiszen lehetőséget biztosít 
olyan zsilipkapus rendszerek igény-
bevételére, amelyek gördülékenyeb-
bé teszik a reptereken, kikötőkben 
való határátkelést, elkerülve a hosz-
szas sorban állást” – ismertette Ti-
boldi László az e-szig előnyeit. 

Jövő héttől az EMNT kilenc iro-
dájában segítenek az elektro-

nikus személyazonosító igazol-
vány aktiválásában: Marosvá-
sárhelyen, Székelyudvarhelyen, 
Gyergyószentmiklóson, Sepsiszent-
györgyön, Kézdivásárhelyen, Kolozs-
váron, Nagybányán, Nagyváradon és 
Szatmárnémetiben. „Többször meg-
történt, hogy az elektronikus sze-
mélyazonosító igazolvány mellé járó 
zöld borítékot az ügyfelek otthon fe-
lejtették, amikor a főkonzulátusokra 
utaztak a kártyák aktiválását kérni. 
A boríték az aktiválási PIN-kódot tar-
talmazta. Az ügyfelek emiatt gyak-
ran kétszer utaztak nagy távolságo-
kat, hogy aktiváltathassák igazolvá-
nyukat. Az EMNT demokrácia-köz-
pontjai révén most ez a szolgáltatás  
közelebb került a magyar állampol-
gárokhoz” – közölte Tiboldi. Fontos 
tudni, hogy a kártya aktiválásának 
nincs határideje, és ez nem is kötele-
ző – hangzott el a sajtótájékoztatón.

KRÓNIKA

Igazolványaktiválás a demokrácia-központokban

Előkelő helyen a SapientiaHeteken belül megnyílhat a rég várt ügyfélkapu Nagyváradon

Ügyintézés magyarul

A nagyváradiak régi álma válhat 
hamarosan valóra: teljes kö-
rű magyar ügyintézést bizto-

sító ügyfélkapu nyílik a városházán. 
Mindezt tegnap jelentette be Zatykó 
Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt 
alelnöke és Csomortányi István, az 
alakulat Bihar megyei szervezeté-
nek elnöke. A Krónika kérdésére le-
szögezték, tulajdonképpen már csak 
a technikai részleteken dolgoznak, 
így várhatóan heteken belül meg-
nyílik a kapu, és majd menet közben 
még szélesítik a tevékenység körét.

Mit is jelent a magyar kapu?

Zatykó Gyula, aki egyben I lie 
Bolojan nagyváradi polgármester 
magyar ügyekért felelős tanács-
adója, jó hírként számolt be tegnap 
arról, hogy három-négy hónapnyi 
egyeztetést követően megszületett 
a döntés az ügyfélkapu létrehozásá-
ról. Jelen pillanatban a megvalósí-
tás mikéntjéről zajlanak a tárgyalá-
sok. Az elképzelések szerint ugyan-
is ezen az ügyfélfogadási helyen 
minden olyan ügyet el lehetne ma-
gyarul intézni, ami a városháza ha-
táskörébe tartozik, tehát a személy-
zetnek valamennyi témában jártas-
nak kell lennie, hiszen csak tovább 
növelnék a bürokráciát, ha a ma-
gyar ügyfélkaputól a polgárnak to-
vább kellene mennie ahhoz az ab-
lakhoz, ahol amúgy a „magyar kerü-
lő” nélkül intézhette volna az ügyét. 
A magyar kapuhoz a tervek szerint 
az automatából külön sorszámot le-
het majd kérni.

A magyar nyelvű ügyintézés biz-
tosítása természetesen magyar 
nyomtatványokat, űrlapokat is fel-
tételez. A néppárti politikusok a 
kétnyelvű űrlapok hívei lennének, 
amelyen az egyik sorban románul, 
a másikban magyarul szerepel a 
hivatalos szöveg. Ennek döntő oka, 
hogy az interetnikus környezetben 
élők nem nagyon ismerik a köz-
igazgatási terminusokat magyarul 
– ezt bizonyítja, hogy például a ma-
gyarországi választásokon is hány 

szavazatot kellett érvényteleníteni 
amiatt, hogy a mellékelt dokumen-
tumok nem voltak megfelelően ki-
töltve. Csomortányi István megje-
gyezte, elég kevesen tudják például 
azt, hogy a telekrendezési okirat a 
„certificatul de urbanism” megfele-
lője. Ráadásul a kétnyelvű űrlapok 
könnyebben értelmezhetőek lenné-
nek a további folyamatokban is, hi-
szen ahol csak adatokra van szük-
ség, azokat egy román anyanyel-
vű is értelmezni tudná, ellenkező 
esetben minden űrlap mellé fordí-
tó kellene.

Bírált közigazgatási kódex

Zatykó és Csomortányi éppen ezen 
okokból kifolyólag bírálta a napok-
ban elfogadott közigazgatási tör-
vénykönyvet, abban ugyanis téte-
lesen magyar űrlapok biztosítá-
sa szerepel. Azzal sem értenek 
egyet, hogy az önkormányzati for-
manyomtatványokat kormányha-
tározatban kell elfogadni a kisebb-
ségkutató intézet és az etnikumkö-
zi kapcsolatok hivatala javaslatára. 
„Ez egyrészt azt jelenti, hogy amit 
nem ajánlanak, az nincs. Ugyanak-
kor egy egyszerű űrlapnál is kor-

mányhatározatra kell várni, ha pe-
dig olyan kormány van, amelynek 
ez nem prioritása, akkor megint 
nincs. Ráadásul vannak olyan for-
manyomtatványok, amelyek nem 
egyformák Nagyváradon vagy Csík-
szeredában, ezeket pedig az új kó-
dex szerint egyenként el kellene fo-
gadtatni a kormánnyal. Tehát olyan 
megoldás született, ami nem meg-
oldás” – szögezte le Csomortányi.

Kérdésünkre közölte, ők egyelő-
re a kétnyelvű verzióval mennek to-
vább, szeretnék mielőbb elindítani 
a munkát a magyar ügyfélkapunál, 
és ezzel párhuzamosan zajlik majd 
a mintegy 250 oldalnyi űrlap fordí-
tása – a kezdeményezők reményei 
szerint az év végére befejezik.

Csomortányi kifogásolta ugyan-
akkor, hogy a közigazgatási törvény-
könyv az utcanevek esetében nem 
tartalmazza a lehetőséget a törté-
nelmi utcanevek kiírására, hiszen 
nem mindegy például Várad eseté-
ben, hogy Egyesülés tér vagy Szent 
László tér szerepel majd a táblán.

A néppárti politikusok a kódex 
kapcsán ugyanakkor leszögezték, 
tiltakoznak azon passzus ellen is, 
ami különleges nyugdíjat biztosít a 
helyi választottaknak. „Szíveseb-
ben láttunk volna egy olyan előírást, 
ami szerint nem lehet polgármester, 
akinek nincs legalább érettségije” – 
szögezte le Csomortányi István.

 
BÁLINT ESZTER

Nemzetközi kutatóintézetek románi-
ai egyetemeket is felvonultató rang-
sorolásában előkelő helyet foglal el a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem (EMTE). Érdekesség, hogy 
mindkét összesítésben a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem előtt végzett a magyar állam 
támogatásával működő, viszonylag fi-
atal erdélyi felsőoktatási intézmény.

Az uniRank és a Webometrics olyan 
nemzetközi egyetemi rangso rok,  
amelyeket független kutatóintézetek 
állítanak össze és publikálnak, és 
amelyek több ország mellett a romá-
niai egyetemeket is listázzák. Előbbi-
nél a Sapientia EMTE 80-ból a 24. he-
lyen, míg utóbbinál 103-ból a 34. he-
lyet végzett. Mindkét összesítésben 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
szerepel az első helyen, második a 
Bukaresti Tudományegyetem, illetve 
a Bukaresti Műszaki Egyetem, har-
madik pedig a jászvásári Alexandru 
Ioan Cuza felsőoktatási intézmény. 
Érdekesség, hogy a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
az uniRank felmérése szerint a 31., 
a Webometrics összesítésében pe-
dig a 41. helyet foglalja el. A rangso-

rok egyébként elérhetők a következő 
linkeken: www.webometrics.info/en/
Europe/Romania, www.4icu.org/ro.

Mara Gyöngyvér, a Sapientia 
rektorhelyettese lapcsaládunknak 
elmondta, a kutatóintézetek által 
vizsgált legfontosabb szempont, hogy 
az adott egyetem mennyire van jelen 
a tudományos életben, azaz az okta-
tóknak és hallgatóknak milyen minő-
ségű publikációik vannak, azok mely 
lapokban jelentek meg, illetve milyen 
hatással voltak a tudományos életre. 
További szempontok például a felső-
oktatási intézmény oktatói létszáma 
a hallgatói arányhoz viszonyítva, az 
oktatás minősége, a képzési kínálat, 
a hallgatók által elért eredmények, 
illetve a diplomázott diákok mun-
kaerőpiacon való elhelyezkedése. A 
rektorhelyettes szerint az elért he-
lyezések bizonyítják, hogy minőségi 
oktatás zajlik az erdélyi felsőoktatá-
si intézmény három karán, s még in-
kább hozzáad az érdemhez, hogy a 
mindössze 17 éves múlttal rendelke-
ző egyetem sok nagyobb múltú egye-
temet utasított maga mögé.

MOLNÁR RAJMOND

Mara Gyöngyvér rektorhelyettes: minőségi oktatás zajlik a Sapientián

Magyar nyelvű ügyintézést lehetővé tevő ügyfélkapu 

nyílik a nagyváradi városházán – a döntés megszüle-

tett, jelenleg a technikai részleteken dolgoznak.

Az ügyfélkapunyitás „élharcosai”. Csomortányi István és Zatykó Gyula
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