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 » HAJNAL CSILLA

Marosvásárhely 32 darab Solaris 
Urbino 12 típusú elektromos au-

tóbusszal gazdagodik jövőre. A városi 
tömegközlekedésre szánt, mintegy 12 
méter hosszú, európai uniós források-
ból fi nanszírozott autóbuszok beszer-
zésére már megkötötték a szerződést 
a kiválasztott vállalattal, és folyamat-
ban van a töltőállomások kiépítése is. 

A marosvásárhelyi tömegközlekedés 
gépparkja jelenleg 91 járműből áll, 
közülük húsz 2016-os gyártmányú, 
71 jármű azonban 15 évnél idősebb, 
ezért egy részük alkalmatlan arra, 
hogy megfelelő körülmények kö-
zött lehessen biztosítani velük a tö-
megközlekedést. Ezt oldaná meg az 
a három, zöld projektnek számító 
autóbusz-beszerzési eljárás, amely 
jelenleg folyamatban van a megye-

székhelyen. A projektek kiemelt célja 
a marosvásárhelyi közlekedés „zöl-
dítése”, lehetőséget teremtve arra, 
hogy minél környezettudatosabb 
legyen a városi tömegközlekedés, és 
csökkenjen a szén-dioxid-kibocsátás 
a városban. Portik Vilmos alpolgár-
mesterétől megtudtuk, a 32 elektro-
mos autóbuszt a lengyel Solaris Bus 
& Coach vállalattól vásárolják, leszál-
lításuk 2022 májusában, júniusában 

kezdődhet el. Ezenkívül egy másik 
közbeszerzés is folyamatban van 15 
darab, tíz méter hosszúságú autóbusz 
megvásárlására, a kiírás lezárult, 
nyertest is hirdettek, de egy fellebbe-
zést a versenyhivatalnak (CNSC) el 
kell bírálnia. Emellett közbeszerzést 
írnak ki 38 darab hibrid autóbusz be-
szerzésére. Portik Vilmos elmondta, 
mindhárom projektnek 2023. decem-
ber végéig le kell zárulnia.

Zöldre vált jövő évtől Marosvásárhely tömegközlekedése 

 » A marosvá-
sárhelyi géppark 
alkalmatlan arra, 
hogy megfelelő 
körülmények 
között biztosítsa 
a tömegközleke-
dést. 

Szűk két hónapjuk van még 
hátra igényelni a magyar 
állampolgárságot azoknak az 
erdélyi magyaroknak, akik részt 
szeretnének venni a jövő évi 
országgyűlési választásokon – 
hívták fel a fi gyelmet az EMNP 
és az EMNT képviselői. A két 
szervezet a megmérettetésen és 
a népszavazáson való részvétel-
re biztatja a magyarokat.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K olozsváron tartott sajtótájékoz-
tatót csütörtökön a honosítási 
folyamat, valamint a magyar-

országi országgyűlési választásokat 
megelőző regisztrációs kampány té-
májában Sándor Krisztina, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügy-
vezető elnöke és Csomortányi István, 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség 
társelnöke. Sándor Krisztina elmond-
ta, a nemzeti tanács számára idén 
változatlanul a honosítás marad a 
prioritás, és mivel becslések szerint 
Erdélyben mintegy 550 ezren vették 
fel a magyar állampolgárságot, még 
mindig van tartalék, jócskán akad-
nak olyanok Erdély-szerte, akik még 
nem éltek a könnyített honosítás 
nyújtotta lehetőséggel. Az ügyvezető 
elnök kiemelte, az EMNT és az EMNP 
számos nemzetpolitikai kérdésben, 
valamint a honosítási és terephonosí-
tási feladatokban is együttműködik, 
a 23 demokrácia-központban, vala-
mint a kihelyezett konzuli napok és 
a terephonosítások alkalmával – a 
néppárt helyi szervezeteivel együtt-
működve – a kisebb településekre is 
rendszeresen eljutnak.

„A magyar állampolgárság fel-
vétele kötelezettségekkel is jár, 
így ha valaki esetében név- vagy 
lakcímváltozás történt, vagy ha a 
családban házasságkötés, szüle-
tés vagy haláleset következett be, 
azt adatfrissítés vagy anyaköny-
vezés keretében jelezni kell a ma-
gyarországi hatóságok irányába 
is. Munkatársaink e területen is 
komoly tapasztalattal rendelkez-
nek és készségesen állnak ügyfe-
leink rendelkezésére” – jelentette 
ki Sándor Krisztina. Kérdésünkre 
elmondta, mindazok, akik részt 
kívánnak venni a jövő tavasszal 
esedékes magyarországi válasz-
tásokon, de nem rendelkeznek 
magyar állampolgársággal, még 
idén ősszel – legkésőbb október 
végéig – kérelmezzék azt, hiszen 
az állampolgársági kérelmek el-
bírálása több időt vesz igénybe, s 
csak így biztosítható, hogy a kérel-

mezők még időben le tudják tenni 
állampolgársági esküjüket.

Csomortányi István elmondta, az 
elkövetkező időszakban intenzív re-
gisztrációs kampányba fognak, mely 
során a magyarországi választói 
névjegyzékbe még nem regisztrált 
erdélyi magyar állampolgároknak 
segítenek ebben, mely elengedhe-
tetlen feltétele annak, hogy megkap-
hassák a voksolás során szükséges 
levélszavazat-csomagjaikat. Ugyan-
akkor azokban az esetekben, amikor 
adatváltozás történt, munkatársaik 
a választói névjegyzékben szereplő 
adatok frissítésében is segítenek. Az 
EMNP elnöke is kihangsúlyozta, hogy 
a magyarországi választáson, népsza-
vazáson való részvétel szerinte nem 
csak jog, hanem kötelezettség is, ez 
a jogi aktus a nemzet határok feletti 
egyesítésének kifejeződése, még ak-
kor is, ha a külhoni magyarok listára 
szavaznak, nem egyéni jelöltekre.

LEGKÉSŐBB OKTÓBER VÉGÉIG IGÉNYELHETI A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT, AKI RÉSZT VENNE A JÖVŐ ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSON

Felpörgetik a honosítást, regisztrációt

Sándor Krisztina és Csomortányi István kiemelte az EMNT és az EMNP hatékony együttműködését

FO
TÓ

: 
RO

ST
ÁS

 S
ZA

BO
LC

S

Arra vonatkozó kérdésünkre, mi-
szerint Erdélyben is vannak olyan 
vélemények, hogy az itteni magyar 
állampolgároknak nem kellene 
beleszólniuk például anyaorszá-
gi gyermekjogvédelmi témakörbe, 
Csomortányi István úgy vélte, a 
Magyarországon kiírt népszava-
zásnak európai szintűnek kelle-
ne lennie, minden uniós polgárt 
meg kellene kérdezni, mit gondol 
a gyermekek védelméről. Szerin-
te természetes, hogy erről minden 
magyar véleményt nyilvánít, sőt az 
EMNP vezetője hasznosnak tarta-
ná, ha Romániában is megkérdez-
nék az embereket, mit gondolnak 
a gyermekvédelemről. Csomortányi 
hozzátette, az RMDSZ listáján par-
lamenti mandátumot szerzett Zaka-
riás Zoltán néppárti képviselő az őszi 
törvényhozási ciklusban beterjeszti 
a román parlamentben a magyar-
országi jogszabály mintájára kidol-
gozott gyermekvédelmi törvényter-
vezetet. „Még ha nem is veszi át 
sablonszerűen a magyar törvényben 
foglaltakat, mert eltér a romániai és 
a magyarországi jogrend, a lényege 
az lesz” emelte ki az EMNP elnöke.

A kolozsvári sajtótájékoztatón 
elhangzott: az EMNT október 16-
án, míg az EMNP egy nappal ké-
sőbb tartja soron következő tiszt-
újító küldöttgyűlését Brassóban. 
Csomortányi István közölte, bár 
szeptember végén újabb – remé-
nyei szerint az utolsó – bírósági 
tárgyalást tartanak Bukarestben 
a néppárt és a Magyar Polgári 
Párt (MPP) fúziójáról, az Erdélyi 
Magyar Szövetség létrehozásá-
ról, időközben az EMNP tisztség-
viselőinek mandátuma lejár, az 
alapszabály szerint ez indokolja a 
tisztújítás megrendezését.

 » „A magyar 
állampolgárság 
felvétele köte-
lezettségekkel 
is jár, így ha 
valaki eseté-
ben név- vagy 
lakcímváltozás 
történt, vagy 
ha a családban 
házasságkö-
tés, születés 
vagy haláleset 
következett be, 
azt adatfrissítés 
vagy anyaköny-
vezés keretében 
jelezni kell a 
magyarországi 
hatóságok irá-
nyába is”.




