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Körkép

A magyar igazolványok meghatá-
rozatlan ideig érvényesek, még 
azok is, amelyeket 2002-ben az 
első körben kérvényeztek az erre 
jogosultak. Az igazolvány mellékle-
tének alkalmatlanná válása, betel-
te után, lehet pótfüzetet igényelni 
a Magyar Köztársaság kolozsvári 
főkonzulátusán.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Mielőtt indultam volna 
Magyarországra, ér-
deklődtem a csíkszere-

dai főkonzulátuson, hogy a 2002-ben 
kiállított magyar igazolványom még 
érvényes-e, meg szeretném hosszab-
bítani. Azt a választ kaptam, hogy 
erre csak Kolozsváron van lehetősé-
gem. Az RMDSZ által létrehozott 
státusirodát is felhívtam, ott meg-
nyugtattak, hogy ha nem használtam 
még ki azt a 90 százalékos menettérti 
utazási kedvezményt, amelyre évente 
négy alkalommal vagyok jogosult, 
akkor mehetek bátran, mert az még 
érvényes” – vázolta fel esetét egy, a 
napokban Magyarországra utazó ol-
vasónk. 

Székely István, a romániai stá-
tusirodák vezetője lapunknak meg-
erősítette, hogy a magyar igazolvá-
nyok „szavatossága” nem jár le, nem 
szükséges hosszabbíttatni sem. „A 
2002-től kezdődően kiállított ma-
gyar igazolványokban az első négy 
évben valóban fel volt tüntetve az 
érvényességi idő, de 2007-ben a 
magyar Országgyűlés egyhangúan 
elfogadta a szomszédos államok-

ban élő magyarokról szóló 2001. 
évi LXII. törvény (a kedvezmény-
törvény) módosítását. A módosítás 
egyik legfontosabb eleme a magyar 
igazolványok és a magyar hozzátar-
tozói igazolványok érvényességének 
határozatlan idejű meghosszabbí-
tása, hiszen az igazolvány a magyar 
identitástudat erősítését szolgálja, ez 
pedig nem változik meghatározott 
periódusok elteltével, ilyenformán 
nem is szükséges az érvényességi 
periódus lejártával – költséges és 

fáradságos eljárással – újra és újra 
igazoltatni” – idézte a módosításra 
vonatkozó rendeletet Székely István. 
A romániai státusirodák vezetője 
arra is kitért, hogy a törvénymódo-
sítást azelőtt hozták, mielőtt az első 
körben kiállított igazolványok érvé-
nyessége lejárt volna, ezért vonhatók 
a hatálya alá.

„Az igazolvány nem járhat le, de 
az igazolványok melléklete, ahová a 
kedvezmények igénybevételére jogo-
sító igazolásokat bejegyzik, alkalmat-

lanná válhat, betelhet. Ebben az eset-
ben a jogosult pótfüzetet kérelmez-
het. Ez az, amiért a kolozsvári kon-
zulátusra kell utazni” – magyarázta 
Székely, aki megjegyezte, a magyar 
külügyminisztérium a státusirodák 
erre vonatkozó hatáskörét megvonta.

A félteértések elkerülése végett 
érdemes megjegyezni azt is, hogy a 
magyar állampolgárság megszerzésé-
vel nem veszíti el senki a magyar iga-
zolványhoz való jogát, amint azt az 
első kedvezménytörvény előírta.

Pótfüzet-igénylésért KolozsvárrA Kell menni

Nem jár le a magyar igazolvány szavatossága
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Márkát építenek

Magyar igazolványok a kolozsvári státusirodában. Örökérvényűség fotó: biró istván / krónika

 hirdetés

meghosszabbították a iii. Pr nyá-
ri egyetemre való jelentkezési 
időszakot: a július 10–17. között 
megrendezendő előadásokra ma 
még lehet jelentkezni. A rangos 
rendezvény szervezői ugyanak-
kor véglegesítették az előadók 
névsorát is.

HN-információ

Nemcsak egyetemi tanárok 
szerepelnek a Település–Ön
kormányzat–Arculat tema-

tikája köré szerveződő PR Nyári 
Egyetem előadói között, hanem vál-
lalatoknál és szervezeteknél is dolgo-
zó szakemberek, többek között PR 
tanácsadó cégek, kommunikációs és 
konzultációs irodák vezetői. Az öt 
nap előadásait eltérő témacsoportok-
ba szervezik, így a hétfői nap a telepü-
lések és önkormányzatok arculatépí-
tő és stratégiai munkájáról, a keddi 
nap a Public Affairs a közszférában 
és az önkormányzati lobbizásról, a 
szerdai nap marketing–PR és a tele-
pülések promóciójáról, a csütörtöki a 
társadalmi ügyek kezeléséről, az utol-
só, pénteki nap pedig a bizalom és 

bizalmatlanság a nonprofit szférában 
elnevezésű témáról fog szólni. 

Az előadók olyan szakemberek, 
akik többek között márkaépítési 
stratégiákkal, kampánytervezéssel, 
lobbi-tanácsadással, válságkezeléssel 
vagy sajtófigyeléssel foglalkoznak. 
Előadást tart a politikai kommuniká-
ció és válságkezelés témakörben Rácz 
Gábor magyarországi kormányfőta-
nácsos, Magyar Ferenc, a Szent Ist-
ván Egyetem oktatója public affairs 
és lobbizás témában. Lakatos 
Zsófia, aki a Magyar PR Szövetség 
elnöke a vállalati felelősségválla-
lásról, dr. Nagy Marianna, a Ma-
gyar Antidiszkriminációs Közhasznú 
Alapítvány elnöke a közigazgatásról, 
médiajogról, esélyegyenlőségről, és 
egyenlő bánásmódról fog előadást 
tartani.

A nyári egyetem programja nem-
csak előadásokat tartalmaz: délutá-
nonként műhelymunkával zárul a 
foglalkozás, de lesz filmvetítés, sör-
szeminárium, szabadidős tevékeny-
ségek, az előadások utáni hétvégén, 
szombaton pedig szakmai kirándu-
lásra mennek a résztvevők. 

Közös nyArAlás 
pályázati pénzből

A vendégek nem 
akarnak 

hazamenni
Ahhoz, hogy nyolcvan gyereknek 
kellemes és hasznos nyaralást 
lehessen biztosítani, a legcélrave-
zetőbb pályázni. az Európai Uni-
ónak pedig vannak olyan pályá-
zatai, amelyek révén különböző 
ország ban élő diákok nyaralhatnak 
együtt. Balánbányán már évek óta 
kihasználják ezt a lehetőséget.

Takács Éva
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Idén is magyarországi diákokkal 
szerveznek közös programot 
a balánbányai iskolásoknak – 

értesített Panaite Aurora, a Liviu 
Rebreanu Szakközépiskola aligaz-
gatója. A kőbányai Keresztúri De-
zső Általános Iskola 41 tanulója 
és négy pedagógusa tölt tíz napot 
Balánbányán, július második fe-
lében pedig 40 balánbányai diák 
nyaral a kőbányaiak balatonlellei 
nyári táborában. A csereprogra-
mot a Europe for Citizens projekt 
keretében pályázta és nyerte meg a 
Serenitas Egyesület a balánbányai 
önkormányzattal és a Liviu Reb-
reanu Szakközépiskolával partner-
ségben. A kőbányai önkormányzat 
is támogatja a közös programot, 
ugyanis felvállalta a balánbányai 
gyerekek balatoni nyaralásának 
költségeit. 

Ifrim Anita, a balánbányai isko-
la diákja már tavaly is részt vett egy 
hasonló programban, az akkor meg-
ismert új barátaival azóta is tartja a 
kapcsolatot. Idén is várta, hogy új 
ismeretségeket kössön. Voşloban V. 
István-Zsombor is az ismerkedést 
látja a program legnagyobb haszná-
nak, valamint azt, hogy sok új dol-
got tanulhatnak egymástól.

Paládi Dóra első alkalommal 
van külföldön. Annyira jól érzi ma-
gát, hogy nem is akar hazamenni. 
Újj Krisztinának a táj tetszik na-
gyon, újdonság volt számára a tú-
rázás, a hegymászás. Szülei szívesen 
engedték első erdélyi útjára, és már 
el is határozták, hogy legközelebb 
együtt jönnek. 

A rossz időjárás ellenére jól ér-
zik magukat a kőbányai gyerekek 
Balánbányán. Az itt-tartózkodás 
elején játékok segítették az ismerke-
dést, majd a két iskola diákjai együtt 
kirándultak a Gyilkos-tóhoz és a 
Békás-szoroshoz, meglátogatták 
a marosfői kolostort, ismerkedtek a 
balánbányai bánya történetével, tú-
ráztak az Egyeskőhöz és részt vettek 
egy disznóvágáson, ahol a hús feldol-
gozásának nagy részét ők végezték. 
Tegnap Madéfalvára, Csíksomlyóra 
és Gyimesbe, az ezeréves határhoz 
kirándultak, ma pedig megnézik, 
milyen is egy igazi esztena.

Ilyen gazdag programmal gyor-
san telik az idő, a kőbányai diákok és 
tanáraik jól érzik magukat nálunk. 
A balánbányai gyerekek pedig már-
is készülődnek a balatoni nyaralás-
ra. Panaite Aurora programvezető 
a gyerekek örömét látva idén is azt 
mondja, pályázni érdemes.


