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Magyar alprefektust neveztek ki
Kolozs megyében
Budai Béla személyében magyar 
alprefektust nevezett ki keddi 
ülésén a román kormány Kolozs 
megyébe. Az ideiglenes jellegű 
kinevezésről szerdán számolt be 
honlapján a kabinet. A Portalcj.ro 
kolozsvári hírportál közlése szerint 
a jogász végzettségű Budai Béla 
korábban a Kolozs megyei Gorbó 
község jegyzője volt, és a Népi 
Mozgalom Párt (PMP) támoga-
tásával nyerte el az alprefektusi 
tisztséget. A román közigazgatás-
ban a prefektus és az alprefektusok 
magas rangú közhivatalnokok, 
akik egyfelől ellenőrzik az ön-
kormányzatok működésének a 
törvényességét, másfelől irányítják 
az illető megyében a kormánynak 
alárendelt intézmények munkáját. 
Kolozs megyének korábban is volt 
olyan magyar alprefektusa, aki 
nem a magyar érdekképviselet 
támogatásával jutott tisztségbe. 
Györke Zoltán korábbi alprefektust 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
támogatta.

Elköltözött a marosvásárhelyi
kórház onkológiai osztálya
A Maros Megyei Sürgősségi Kór-
ház onkológiai osztályát részben 
átköltöztették a Kövesdombra, a 
volt koraszülöttosztály épületébe, 
amelyet erre a célra átalakítottak. 
Mostantól ott működik a járóbe-
teg-rendelés, illetve az egy napra 
beutalt betegeket is ott fogadják. 
A fekvőbetegeket a tervek szerint 
a hónap végéig költöztetik át az 
ideiglenes helyre. Ugyanakkor 
már az új helyen vannak az orvosi 
felszerelések és eszközök, kivéve 
a sugárterápiás gép, amelyet nem 
lehet a helyéről elmozdítani. Az 
1848. út 24. szám alatt működő 
koraszülöttosztályt már korábban 
elköltöztették, az épületet tataroz-
ták, az onkológiai kezelésekhez 
módosították  – tájékoztatott 
az intézményt fenntartó Maros 
megyei önkormányzat szóvivője, 
Lukács Katalin, aki elmondta, 
hogy amint befejeződik a költözés, 
és a fekvőbetegek is az új helyen 
lesznek, hozzálátnak az egész 
épület külső-belső felújításához. A 
Maros Megyei Sürgősségi Kórház 
– a 16 épületével, 24 részlegével, 
1984 ágyával és 1793 alkalmazott-
jával – a megyei önkormányzat 
által működtetett tizennyolc intéz-
mény közül a legnagyobb, ezért a 
tavalyi költségvetés szétosztásakor 
is nagyobb fi gyelmet kapott.
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Őszinte részvétünket fejezzük ki munkatár-
sunknak, Ferenczi Györgynek édesapja el-
hunyta miatt érzett fájdalmában. A Krónika 
munkaközössége.

INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, 
Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es ma-
gánház. Két garázs, parkosított udvar, nagy kert. 
Ár: 15 000 euró.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.
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„Megregulázták” a rollerezőket

Kiszorítósdi. A sürgősségi rendelet szerint ezentúl tilos a járdán közlekedni az elektromos járművekkel

Románia a nyolcadik európai 
uniós tagállam, amely szabá-
lyozza az elektromos rollerek 
használatát. A kormány a 
balesetek számának növekedé-
se miatt számolta fel az egyre 
népszerűbb városi közlekedési 
eszközt övező joghézagot.
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E zentúl a kerékpárhasznála-
téhoz hasonló szabályozá-
sok szerint lehet elektromos 

rollerekkel közlekedni a romániai 
utakon. Az erről szóló sürgősségi 
rendeletet keddi ülésén fogadta el 
a bukaresti kormány. A kabinet a 
nagyvárosi forgalomban egyre nép-
szerűbbé váló rollerezés körüli jog-
hézagot számolta fel. Marcel Vela 
belügyminiszter szerint 2016 óta 
már csaknem kétszáz baleset oko-
zói, illetve szenvedő alanyai voltak 
az elektromos rollerrel közlekedők, 
akik közül 37-en súlyos, 156-an köny-
nyebb sérülést szenvedtek, egyikük 
pedig életét vesztette.

A közúti közlekedési szabály-
zatot módosító rendelet szerint 
elektromos rollernek minősülnek 
az óránként legalább 6, és legfel-
jebb 25 kilométeres sebesség el-
érésére képes, elektromos motor 
által meghajtott két- és háromke-
rekű járművek, amelyekkel csak 
14. életévüket betöltött személyek 
közlekedhetnek utas nélkül, a ke-
rékpárforgalom előtt nyitott közu-
takon. Az MTI beszámolója szerint 
a kerékpárokhoz hasonlóan a rol-
lereket is lámpával kell felszerel-
ni, és ezentúl tilos az elektromos 
járművekkel a járdán közlekedni. 

Ahol létezik kerékpársáv, ott a rol-
lerezőknek is azt kell használni, 
egyébként pedig azokon az uta-
kon közlekedhetnek, amelyeken a 
megengedett sebesség nem halad-
ja meg az 50 kilométert óránként. 
A 16 év alatti rollerezők számára 
kötelező a védősisak viselete. A 
bukaresti belügyminisztérium sze-
rint Románia a nyolcadik európai 
uniós tagállam – Németország, 
Ausztria, Belgium, Dánia, Olasz-
ország Franciaország és Hollan-
dia után –, amely szabályozza az 
elektromos rollerek használatát.

A Maros megyei rendőrség sajtó-
szóvivője, Emanuela Fărcaș a Szé-
kelyhon érdeklődésére elmondta, 
hogy az elmúlt évben például Ma-
rosvásárhelyen nem volt különö-

sebb gond az elektromos hajtány-
nyal közlekedőkkel, egyetlen ilyen 
baleset sem volt. De nagyon örül-
nek, hogy szabályozták a rollerek 
használatát, hiszen így számon le-
het kérni azokat, akik eddig esetleg 
a járdán használták ezeket, vagy 
nem tartották be a közlekedési 
szabályokat. Székelyudvarhelyen 
ugyanakkor bő egy hete történt egy 
rollerezőt érintő baleset: megsérült 
egy kilencéves kiskorú, aki sza-
bálytalan módon próbált átkelni 
az úttesten hajtányával, és elütötte 
őt egy szabályosan közlekedő gép-
kocsi. A kiskorú a fejét ütötte meg, 
agyrázkódást szenvedett. Noha 
sérülései nem bizonyultak súlyos-
nak, további vizsgálatokra kórház-
ba szállították.
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Pozitívan fogadta az Európai Bi-
zottság a nyolc éve elindított 

Minority SafePack európai kisebb-
ségvédelmi kezdeményezés alapján 
kidolgozott javaslatokat, amelyek 
alapján július 10-éig hoz majd dön-
tést arról, hogy megindítja-e a jog-
alkotási folyamatot – jelentette be 
tegnap Vincze Loránt, az RMDSZ eu-
rópai parlamenti képviselője, az Eu-
rópai Nemzetiségek Föderatív Uni-
ójának (FUEN) elnöke Brüsszelben. 
A képviselő az RMDSZ és a FUEN 
által indított kezdeményezés európai 
bizottsági bemutatása után magyar 
újságíróknak nyilatkozva elmondta, 
a megbeszélésen világossá tették, 
hogy az EU tagországaiban asszimi-
lációnak kitett kisebbségi nyelvek és 
kultúrák részei az európai kulturális 
örökségnek, ezért védeni kell őket. 
„A kisebbségek jogainak védelme 
az EU feladata is, nem kizárólag a 
tagállamok hatáskörébe tartozónak 
kellene tekinteni” – fogalmazott az 
MTI szerint.

 Vincze Loránt arra emlékeztetett, 
hogy a tagjelölt országoknak meg 

kellett felelniük olyan politikai krité-
riumoknak, amelyek betartását csat-
lakozásuk után nem kérték számon 
rajtuk, de a régebbi tagországok ma-
guk sem teljesítenek. Ezzel összefü-
gésben kiemelte, a Vera Jourovával, 
az európai értékek védelméért fele-
lős biztossal, valamint a Marija Gab-
riel kultúra- és oktatásügyi biztossal 
folytatott megbeszélésen hangsú-
lyozták: az egyes tagállamokkal 
szemben indított jogállamisági vizs-
gálatok esetén fontos volna, hogy a 
kisebbségi jogok védelme is a „cso-
magba tartozzon”.

 A képviselő kijelentette, a bemu-
tatott kezdeményezés célja, hogy 
az EU erősítse a nemzeti és nyelvi 
kisebbségekhez tartozó személyek 
védelmét, támogatva a közösség sok-
színűségét. Uniós szintű védelmet és 
támogatást kér az őshonos európai 
kisebbségek, nemzeti közösségek, 
nyelvi csoportok számára. A javasla-
tok legfontosabb elemei a kisebbsé-
gi nyelvek és kultúrák, a kisebbségi 
nyelvű oktatás védelmére vonatkoz-
nak. Kitér az audiovizuális médiára 
is, egyebek mellett az adások kül-
földi sugárzását korlátozó szabályok 

eltörlése tekintetében, továbbá a ko-
héziós politika olyan átalakítására, 
hogy az kedvezőbbé váljon a nemzeti 
kisebbségek számára is. Továbbá 
új intézmény felállítását is javasol-
ja annak feltárása érdekében, hogy 
milyen megoldások, törvényi keretek 
léteznek az egyes tagállamokban a 
kisebbségi nyelvekre vonatkozóan.

„Ideje volna egy olyan polgári kez-
deményezésnek, amely a végére ér, 
és sikeressé válik. Reméljük, hogy 
az őshonos kisebbségek védelmét 
célzó javaslat nyomán elkezdődhet 
a törvényalkotás az új összetételű 
Európai Bizottság segítségével” – fo-
galmazott.

Az Európai Bizottság arról tájékoz-
tatott, hogy az EP meghallgatását kö-
vetően kiértékeli a kezdeményezést, 
majd tudatja, hogy milyen lépéseket 
kíván tenni, és milyen érvek indo-
kolják döntését. A brüsszeli testület 
előtt alapvetően három lehetőség áll: 
vagy úgy határoz, hogy jogszabályja-
vaslatot dolgoz ki a kezdeményezés 
ügyében, vagy egy úgynevezett nem 
jogalkotási intézkedést hoz, de úgy 
is dönthet, hogy semmilyen további 
lépést nem tesz az ügyben.

Vincze: pozitívan fogadta az EB a Minority SafePacket
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