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H I R D E T É S

 » SIMON VIRÁG

Sok huzavona után úgy tűnik, 
hogy újra szabadon sportolhat-

nak és úszhatnak a vízimádók Ma-
rosvásárhelyen. A Víkendtelepen 
tartott tegnap délelőtti sajtótájé-
koztatóján Soós Zoltán polgármes-
ter ugyanis bemutatta a visszaállí-
tott sátortetős medencét, amelyet 
jövő hétfőtől már használhatnak a 
sportolók. A volt városvezetés által 
gyorsan lebontott és nem megfele-
lő körülmények között tárolt pony-
va néhol penészes, de szakértők 
szerint a napsugarak hatására ki-
tisztul majd. A pár napja felöltött 
medence vize jelenleg 24 fokos, de 
napról napra melegebb. A ballon 
visszaállítása 350 ezer lejbe került, 
de a munkálatokat folytatják, hi-
szen egy megfelelő öltözőt kell épí-
teni a létesítmény mellé, hogy ősz-
től jó körülmények között tudjanak 
levetkőzni és felöltözni a sportolók 
és nem csak. Jelenleg kint faszer-
kezetű öltözők vannak, ezek a me-
leg nyári időszakban megfelelőek. 
A helyszínen megtudtuk, hogy 

egyelőre csak a sportolók számára 
lesz nyitott az 50 méteres sátor-
tetős medence, de tervezik, hogy 
beengedik a nagyközönséget is, 
ennek az időpontja azonban nincs 
még kitűzve. A városi uszodából, 
ahol jelenleg edzenek a sporto-
lók, csak a 10 évnél idősebbek 
költöznek át hétfőtől a ballonba, a 
kisebbek még a 28 fokos vizű uszo-
dában maradnak. Harai István, a 
városi uszoda vezetője elmondta, 
hogy keddtől fogadják az úszni 
vágyókat, de szükség van előzetes 
időpontkérésre a továbbiakban is. 
A tervek szerint a város átveszi a 
most megépült olimpiai méretű 
medencét is, amely a volt Május 
1 strandon kapott helyet, és Soós 
Zoltán szerint akkor három létesít-
mény lesz a város tulajdonában, 
így megfelelő körülményeket tud-
nak biztosítani az úszóknak. Azt 
szeretnék, ha beindítanák a vá-
rosszintű úszásoktatást, s minden 
iskoláskorú gyermek megtanulna 
úszni. Ennek az átfogó program-
nak a kidolgozásának már most 
nekiláttak.

Használható a medence

ÚJFENT ORSZÁGOS HIÁNY ALAKULT KI A SZEMÉLYAZONOSSÁGI OKMÁNYOK MŰANYAG ALAPANYAGÁBÓL

Ismét elhúzódik az igazolványcsere
Újból lelassult a személy-
azonossági igazolványok 
cseréje, az erre megszabott 
tíznapos határidő hétfőről 
keddre váratlanul harminc 
napra módosult. A probléma 
oka – akárcsak az év elején 
–, hogy hiány alakult ki 
abból a műanyag alapanyag-
ból, amelyre a személyit 
nyomtatják.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

M iután az év elején egy-
szer már előállt hason-
ló helyzet, ismét arról 

értesítették a lakossági nyilván-
tartó irodákat, hogy újfent fen-
nakadásokra lehet számítani az 
új személyazonossági igazolvá-
nyok igénylésekor. A belügymi-
nisztérium ugyanis jelezte, hogy 
ismét gond van a kártya nyom-
tatásához szükséges műanyag-
készlettel, így a megszokott 
tíznapos határidő helyett ismét 
harmincnapos határidővel kell 
számolni országszerte.

„Hétfőn még tíznapos határ-
időre fogadták a személyazo-
nossági cseréjére vonatkozó 
kérelmeket a hivatalban, aztán 
délután váratlanul értesítést 
kaptak a belügyminisztérium-
tól, hogy csak harminc nap 
alatt tudják kinyomtatni az új 
személyiket” – közölte megke-
resésünkre Zörgő Noémi, a szé-
kelyudvarhelyi városháza szóvi-
vője, hangsúlyozva, hogy nem a 
székelyudvarhelyi városháza te-
het a csúszásról, hiszen országos 
problémáról van szó. Elmondta, 

a szaktárca ugyan közölt egy 
határidőt, ameddig várhatóan 
rendeződik a helyzet, de az elő-
ző alkalom alapján ez a határidő 
teljesen bizonytalan. Fontos 
tudni, hogy a lejárati idő ellené-
re a személyazonossági igazol-
ványok érvényesek maradnak, 
hiszen a törvény értelmében a 
vészhelyzeti időszak vége után 
még három hónapig érvényesek 
maradnak a lejárt igazolványok, 
el sem veszik a kártyákat a csere 
kérelmezésekor, így továbbra is 
lehet használni azokat.

Ám amint arra Nagy Zsig-
mond, a Székelyudvarhelyi 
La kosság-nyilvántartó Hivatal 
vezetője még az év elején kiala-
kult hasonló probléma kapcsán 
fi gyelmeztetett, az érvényesség 

meghosszabbítása csak az or-
szágon belül érvényes, egy ha-
tárátlépést nem érdemes meg-
kockáztatni lejárt vagy napokon 
belül lejáró érvényességű sze-
mélyazonossági igazolvánnyal. 
Sokak számára bosszúságot 
okozhat majd a csere elhúzó-

dása, hiszen az alapanyaghiány 
éppen a nyári szabadságolások 
első hónapjában alakult ki. Zör-
gő Noémi azt tanácsolja azok-
nak, akiknek a közeljövőben ki 
kell cseréltetnie személyazonos-
sági kártyáját, hogy előrelátóan, 
a késéssel számolva kérelmezze 
az új személyit, azaz ne hagyja 
az utolsó pillanatra azt. Mint 
ismert, már 180 nappal az érvé-
nyesség lejárta előtt lehet kérel-
mezni az új személyazonossági 
kártya kiállítását.

A székelyudvarhelyi városháza 
arra is felhívja az érintettek fi gyel-
mét, hogy a cseréhez szükséges 
kérvény leadása továbbra is idő-
pontfoglaláshoz kötött, csakúgy, 
mint az elkészült személyigazol-
vány átvétele.

Jubileumra készül a
Szent László Napok

„Ha óvatosan is, de el-
kezdtünk élni, élettel 

töltöttük meg a nagyváradi várat 
és további tucatnyi helyszínt 
a város több különböző pont-
ján” – vontak mérleget tegnapi 
közleményükben a vasárnap 
lezárult nagyváradi Szent László 
Napok szervezői. A kijelentéssel 
arra utaltak, hogy a megnyitón 
Zatykó Gyula főszervező az Anna 
and the Barbies együttes slágerét 
idézve arra kérte a közönséget, 
hogy „Kezdjetek el élni”.

„Újra találkoztunk barátokkal, 
talán a két évvel ezelőtti Szent 
László Napok óta nem látott régi 
ismerősökkel, és onnan folytat-
tuk a beszélgetést, ahol legutóbb 
abbahagytuk. Ezekben a beszél-
getésekben is meghatározó, de 
legalábbis érintett téma volt a 
tavaly tavasz óta velünk élő koro-
navírus-világjárvány, mint ahogy 
a kulturális fesztivál szervezését 
és lebonyolítását is nagyban 
befolyásolta a pandémia” – írták 
a szervezők. Céljuk ezúttal nem az 
volt, hogy minél nagyobb töme-
geket vonzzanak a várba, hanem 
inkább több kisebb eseményt 
szerveztek.

A tegnapi mérleg szerint a Szent 
László Egyesület 7 társszervező 
egyesülettel, 4 kiemelt partnerrel 
és 21 partnerrel együtt több mint 
70 eseményt szervezett 8 nap alatt 
több mint 10 helyszínen, és a vá-
roson kívül – Püspökfürdőben és 
Siterben – is voltak események.

„Az élet kezd tehát visszatérni 
a járvány előtti kerékvágásába, és 
őszintén reméljük, hogy lassan 
újra lehet létszámkorlátozás 
nélkül is tömegrendezvényeket 
szervezni. Kulturális fesztiválunk 
jövőre jubilál, reméljük, hogy a 
10. Szent László Napok a felhőt-
len kikapcsolódás ünnepe lesz! 
Találkozzunk jövőre!” – zárul a 
közlemény. (Krónika)
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Idén már másodszor hosszabbították meg a megszokott tízről harminc napra az igazolványcsere határidejét

 » Az érvényesség 
meghosszabbítása 
csak az országon belül 
érvényes, egy határát-
lépést nem érdemes 
megkockáztatni lejárt 
vagy napokon belül 
lejáró érvényességű 
személyazonossági 
igazolvánnyal. 




