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Miután az év elején már 
egyszer volt hasonló hely-
zet, ismét arról értesítet-

ték a székelyudvarhelyi személyi 
nyilvántartó irodát, hogy újfent 
fennakadásokra lehet számítani 
az új igazolványok igénylésekor. 
A belügyminisztérium ugyan-
is jelezte, hogy ismét gond van a 
kártya nyomtatásához szükséges 
műanyagkészlettel, így a megszo-
kott tíznapos határidő helyett is-
mét harmincnapos határidővel kell 
számolni – tájékoztatott az orszá-
gos problémáról Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala.

Országos probléma

„Hétfőn még tíznapos határidőre 
fogadták a személyazonossági cse-
réjére vonatkozó kérelmeket, aztán 
délután váratlanul értesítést kaptak 

a belügyminisztériumtól, 
hogy csak harminc nap 
alatt tudják kinyomtatni 
az új személyiket” – közöl-
te megkeresésünkre Zörgő 
Noémi, a városháza szóvi-
vője, hangsúlyozva, hogy 
nem a székelyudvarhelyi 
városháza tehet a csúszás-

ról, hiszen országos problé-
máról van szó. Elmondta, a szak-
tárca ugyan közölt egy határidőt, 
ameddig várhatóan rendeződik a 
helyzet, de az előző alkalom alap-
ján ez a határidő teljesen bizony-
talan. Fontos tudni, hogy a lejárati 

idő ellenére a személyazonossági 
igazolványok érvényesek marad-
nak, hiszen a törvény értelmében 
a vészhelyzeti időszak vége után 
még három hónapig érvényesek 
maradnak a lejárt igazolványok, el 
sem veszik a kártyákat a csere ké-
relmezésekor, így továbbra is lehet 
használni azokat. Ám mint arra 
Nagy Zsigmond, a Székelyudvarhe-
lyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal 

vezetője még az év elején kialakult 
hasonló probléma kapcsán fi gyel-
meztetett, az érvényesség meghosz-
szabbítása csak az országon belül 
érvényes, egy határátlépést nem ér-
demes megkockáztatni lejárt vagy 
napokon belül lejáró érvényességű 
személyazonossági igazolvánnyal. 
Emiatt sokak számára bosszúságot 
okozhat majd a csere elhúzódása, 
hiszen az alapanyaghiány éppen a 
nyári szabadságolások első hónap-
jában alakult ki. Zörgő Noémi azt 
tanácsolja azoknak, akiknek a kö-
zeljövőben ki kell cseréltetniük sze-
mélyazonossági kártyájukat, hogy 
előrelátón, a késéssel számolva ké-
relmezzék az új személyit, azaz ne 
hagyják az utolsó pillanatra. Mint 
ismert, már 180 nappal az érvényes-

ség lejárta előtt lehet kérelmezni az 
új személyazonossági igazolvány 
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 személyi igazol-
vány átvétele. A kizárólag online 
elérhető foglalási felületet a kö-
vetkező internetes címen találják: 
http://213.164.242.41:10040/users.
php?lang=ro.

Idén már másodszor hosszabbí-
tották meg a megszokott tízről 
harminc napra az igazolványcsere 
határidejét
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Az időjáráshoz – akárcsak a 
focihoz és újabban persze a 

járványokhoz – mindenki „ért”, a 
zsebünkben lapuló telefonos app-
likáció eddig még soha nem látott 
mértékben ömleszti ránk az adato-
kat a hőmérsékleti értékekről, pára-
tartalomról, várható viharokról és 
így tovább. Mindez azonban egy il-
lúzió, hisz laikusként ettől még nem 

kerülünk közelebb a különböző 
légköri folyamatok megértéséhez, 
derült ki a Krónika Live kedd esti 
adásában.

A video podcastben Pataky Ist-
ván, Rédai Attila és Szőke László, 
a Médiatér újságírói Nagy István 
meteorológust, meteobloggert, a 
közel 10 ezer követővel rendelkező 
Szentegyházi Meteo Állomás Face-
book-oldal működtetőjét kérdezték. 
A szakember kifejtette: az, hogy az 
idei tavasz és a nyárelő a megszo-
kotthoz képest hűvösnek bizonyult, 

nem jelenti azt, hogy hosszú távon 
nem melegedne Erdélyben is a klí-
ma. A hűvös időt egy olyan jelen-
ség okozta, amely viszont az évek 
óta tartó „alattomos emelkedést” 
a jegyzett átlaghőmérsékletek te-
rén nem fordítja meg, csupán egy 
tüskét, egy rövid kiugrást jelent a 
hosszú távú görbén. Mert a trend to-
vábbra is az, hogy például Csíksze-
redában is a jegyzett éves átlaghő-
mérsékletek évről évre magasabbak 
az 1970–2010-ben jegyzett átlagér-
tékekhez képest, mint ahogy globá-
lis szinten is mondhatni egyik évről 
a másikra egyre forróbbak a nya-
rak, magasabbak a mért értékek. 
Ez, mint Nagy István rámutatott, 
lehet akár természetes jelenség is, 
de az is biztos, hogy az emberiség 

az üvegházhatású gázokkal még jól 
rápakol a trendre, felgyorsítja azt.

Erdélyben és Székelyföldön az 
utóbbi években már jól látszik, mit 
okoz a klímaváltozás: szinte telje-
sen eltűnik a tavasz és az ősz, az 
enyhébb, szinte teljesen 
hómentes télből majdnem 
azonnal átvált az időjárás 
a forró nyárba, amely vi-
szont az elkövetkezendők-
ben lehet szárazabb, vagy 
akár csapadékmennyiség-
ben az átlagnak megfele-
lő, a különbség azonban 
az lehet, hogy a csapadék nagyon 
rövid idő alatt gyűl fel heves zivata-
rok formájában – mint ahogy ezt az 
elmúlt napok időjárása is jócskán 
alátámasztotta.

Már megváltozott a klímánk: Nagy István a Krónika Live-ban
• Hosszabban tartó, forró nyarak heves esőzésekkel, 
enyhébb, szárazabb, hómentes telekkel, nagyon rövid 
átmeneti periódusokkal – errefelé tendál az erdélyi 
klíma Nagy István meteorológus szerint.

Bezár a pénztár, 
számlafizetés online
A vízszolgáltató új számlafizetési 
lehetőséget vezet be. Azok a fo-
gyasztók, akik szeretnének élni 
az egyszerűsített számlafizetés 
lehetőségével, a térségi víz- és 
csatornaszolgáltató honlapján, 
a www.harviz.ro oldalon egy 
felhasználói fiók létrehozását 
követően érhetik el az ezt lehető-
vé tevő felületet – tájékoztatott 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala. A Harvíz honlapján 
(harviz.ro/kozlemenyek/kozle-
meny-6.html) az egyszerűség 
és a követhetőség kedvéért 
lépésről lépésre bemutatják 
a regisztrációs folyamatot. A 
vízszolgáltató vállalat közlemé-
nyében ugyanakkor felhívta a 
figyelmet arra, hogy augusztus 
1-jétől a Városháza tér 24. szám 
alatt működő székelyudvarhelyi 
pénztár bezár. A több helyszí-
nen is elérhető Paypal rendszer 
viszont továbbra is működni fog.

Tanulmányi ösztöndíj 
jogászhallgatóknak
Megszületett a döntés a Dr. 
Szász Pál tanulmányi ösztön-
díj idei nyerteseiről: az előző 
esztendőhöz hasonlóan a 
2021/2022-es tanévben is 30 te-
hetséges külhoni jogászhallgató 
részesül ösztöndíjban. Erdélyből 
22, Vajdaságból 6, Felvidékről 1 
és a diaszpórából is 1 fő került a 
kiválasztottak közé. A Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkársága és a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., együttműködve 
a Budapesti Ügyvédi Kamará-
val első alkalommal 2012-ben 
hirdette meg a Dr. Szász Pál 
tanulmányi ösztöndíjprogra-
mot. Az azóta minden évben 
meghirdetésre kerülő, a külhoni 
magyar jogászképzés fejleszté-
sére irányuló ösztöndíjprogram 
célja, hogy jól képzett, a nemzet 
iránt elkötelezett, a magyar és a 
többségi állam szerinti szaknyel-
vet egyaránt ismerő, mindkét 
országban tapasztalatokat szer-
zett jogászokkal rendelkezzenek 
a külhoni magyar közösségek, 
továbbá lehetőséget biztosítson 
a magyar nemzetiségű jogászok 
közötti szakmai együttműködés-
re. Az ösztöndíj éves összege 
az ösztöndíjprogram indulá-
sakor 600 000 forint/fő volt, a 
2021/2022-es tanévben már 1 
200 000 forint/fő támogatásban 
részesülnek a nyertes fiatalok. 
A program teljes keretösszege 
36 millió forint. Az ösztöndíjat 
nappali tagozaton, szülőföldi 
felsőoktatási jogászképzésben 
részt vevő magyar nemzetiségű 
hallgató nyerhette el. Az ösz-
töndíjasok szakmai képzésben 
is részesülnek: nyári szakmai 
gyakorlatukat a Budapesti Ügy-
védi Kamara által kijelölt neves 
budapesti ügyvédi irodánál 
töltik, ahol a gazdasági jog és a 
polgári jog területén bővíthetik 
ismereteiket, valamint építhet-
nek szakmai kapcsolatokat.

• RÖVIDEN 

• Újból lelassult a személyazonossági igazolványok 
cseréje, az erre megszabott tíznapos határidő hét-
főről keddre váratlanul harminc napra módosult. A 
probléma oka – akárcsak az év elején – az, hogy hiány 
alakult ki abból a műanyag alapanyagból, amelyre a 
személyit nyomtatják.

Elhúzódik az igazolványcsere
Újfent országos hiány alakult ki a plasztikkártya alapanyagából




