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> Megkezdődött a 8. EU Tábor. Meg-
nyitotta kapuit tegnap Marosfőn a 8. EU 
Tábor, az első táborozni vágyó fiatalok már 
a kora reggeli óráktól lelkesen gyülekeztek, 
és a rossz idő ellenére is megtöltötték a tá-
bort élettel. A regisztrációt követően a részt-
vevők céhekbe tömörültek, amelyek majd 
a rendezvény ideje alatt megmérettetnek az 
Erdély legerősebb céhe címért. A nap foly-
tatásaként a koordinátorok szárnyaik alá 
vették csapataikat és a hangulat fokozása-

ként csapatösszerázó játékokba vonták be a 
fiatalokat. Az EU Tábor szakmai program-
ja ma délelőtt 10 órakor veszi kezdetét: a 
hivatalos megnyitón Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke; Bodor László, a MIÉRT 
elnöke, az RMDSZ főtitkárhelyettese; Tonk 
Márton, a Sapientia – EMTE kolozsvári 
karának dékánja; Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke; Széll Lőrinc, az 
Országos Sport- és Ifjúsági Hatóság alelnö-
ke; Zsigmond Barna csíkszeredai főkonzul; 
Bende Sándor, a Gyergyó Területi RMDSZ 
elnöke; Pál Árpád parlamenti képviselő és 

Magyari Levente, a GYTIT elnöke köszönti 
a résztvevőket. 

> Országos ökumenikus találkozó. Ma 
18 órakor kezdődik az Országos Ökumeni-
kus, Interkulturális és Interetnikai találkozó 
a keresztény értékek elsajátítása, valamint a 
fiatalok, tizenévesek és a családok közötti 
kapcsolatok elősegítésére nevű rendezvény 
a Csíktaplocai Római Katolikus Plébánia 
szervezésében, Hargita Megye Tanácsa társ-
szervezésében. A program helyszíne a Segítő 
Mária Gimnázium bentlakásának díszterme.

> Kerékpárral Csíksomlyóról Mariazellbe. 
A Gyulafehérvári Caritas szervezésében, Har-
gita Megye Tanácsa támogatásával ma kerék-
párral indul az első zarándokcsoport a Mária 
úton Csíksomlyóról Mariazellbe. A zarándoko-
kat többen elkísérik a város széléig. Az indulás 
előtt, fél nyolctól részt vesznek a szentmisén a 
csíksomlyói kegytemplomban, és a Szűzanya 
áldásával Székelyudvarhely felé indul a zarán-
dokcsoport. A zarándokok tizennyolc nap alatt 
több mint 1300 kilométert tesznek meg a Mária 
úton, több Mária-kegyhelyet érintve Erdélyben, 
Magyarországon és Ausztriában.

hirdetés

Az esős idő ellenére is folyta-
tódnak az útfelújítási munkála-
tok Csíkszereda több pontján. A 
város bizonyos részein csupán 
gödrök betömésére volt szükség, 
más helyeken elengedhetetlen a 
teljes aszfaltréteg lecserélése.

Kovács tímea
tamás Attila

A rossz időjárás dacára is vá-
rosszerte javában zajlanak a 
csíkszeredai útfelületek ja-

vítási munkálatai. Szőke Domokos 
alpolgármester lapunknak elmondta, 
a kátyúzás minden olyan utcában 
megtörtént, ahol ez indokolt volt. 
Ezután következett és jelenleg is fo-
lyamatban van a nagyobb területű 
aszfaltozás kivitelezése a Hunyadi 
János utcában. A Pacsirta és Nárcisz 
sétányokon, a Fenyő utcában is meg-
kezdték az aszfaltozást, ami a jó idő-
járás függvényében folytatódik. Az 
alpolgármester, mint mondta, bízik 
abban, hogy a Lendület sétányon a 
járda és a tömbházak közötti részek 
leaszfaltozása, illetve a Hajnal, a Va-
dász és a Nagy István festő sétányon a 

hónap közepéig befejeződnek a mun-
kálatok. Emellett tervezik a Kossuth 
utca elején lévő szökőkút környékének  
leaszfaltozását, a Kós Károly utcában 
található stadion felé vezető bekötőút 
feljavítását, és a Szentlélek utcában is 
kezdetét vette az útjavítási folyamat. 

Az alpolgármester hozzátette: teg-
nap elkezdődött a zsögödi borvizek út-
jának aszfaltozása, amit pályázatokból 
és a megyei önkormányzattal közösen 
finanszíroznak. A zsögödi strand és az 
Olt hídja közötti útszakaszt már ta-
valy leaszfaltozták, a napokban pedig 
a koptatóréteget helyezik el. 

Jelentősebb változásnak számít 
továbbá a Piac utcai lakónegyed át-
alakítása, amely magában foglalja az 
ottani zöldövezet, játszótér és járda 
felújítását. 

A Kossuth és a Hargita utca ke-
reszteződésénél tervezett körforga-
lom kialakítása azonban még várat 
magára, mondta el Szőke Domokos, 
mivel a májusi önkormányzati ülésen 
elhalasztották a körforgalom megva-
lósíthatósági tanulmányának megvi-
tatását, emiatt egyelőre sem terve, sem 
kivitelezője nincs a projektnek. 

A kérelmezést követő egy hónAp AlAtt elkészül

Csíkszeredában is igényelhető 
a magyar útlevél

ÚtjAvítások CsíkszeredábAn

Halasztott körforgalom

Gyergyócsomafalva Helyi Tanácsa meghirdeti 
a gospod serv kft. cégvezetői állását.

Feltételek: ◆ felsőfokú végzettség; ◆ román és magyar nyelv 
ismerete; ◆ számítógép-kezelői ismeretek: word, excel, internet. 

A versenyvizsgára 2011. július 25-én, hétfőn 10 órától kerül sor a 
polgármesteri hivatal gyűléstermében. A versenyvizsga témája egy 

üzleti terv bemutatása a GOSPOD SERV Kft. 
nyereséges működtetésére vonatkozólag. 

Jelentkezni és a kft. adatait elkérni a polgármesteri hivatal 
székhelyén 2011. július 22-én 13 óráig lehet.

A jelentkezés alkalmával önéletrajzot kell letenni.  
Telefon: 0266–351006, e-mail: ciumani@hr.astral.ro.

Gyergyócsomafalva Polgármesteri Hivatala 
2011. július 25-én hétfőn 12 órától versenyvizsgát szervez a 

helyi elektronikus hálózat rendszergazdája 
(adminisztrátor) állás betöltésére. 

Feltételek: ■  középiskolai végzettség (az IT jellegű végzettség előny); 
■ román és magyar nyelv ismerete; ■ számítógép-kezelői ismeretek: 
operációs rendszerek, office és internet; ■ számítógépes hálózatok 

konfigurálása; ■ kezdő szintű angol nyelvismeret; ■ műszaki készség.
Jelentkezési határidő: 2011. július 22., péntek 13 óra. 
A jelentkezés alkalmával  önéletrajzot kell letenni. 

Érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal székhelyén vagy 
a 0266–351006-os telefonszámon, e-mail: ciumani@hr.astral.ro. 

A magyar úti okmányokat Budapesten készítik el, de a kérvényezés helyén vehetők át fotó: mti

július 20-ától Csíkszeredában is 
igényelhetik a magyar útlevelet 
azok a személyek, akik a köny-
nyített honosítási eljárás során 
magyar állampolgárokká váltak. 
A kérvényezéstől számított 3-4 
héten belül az úti okmány már ki 
is váltható, ára – az 5, illetve 10 
éves érvényességi idő függvé-
nyében – 47 és 71 euró.

hN-információ

Előzetes időpontfoglalás alap - 
 ján július 20-ától már a 
Magyar Köztársaság Csík-

szeredai Főkonzulátusán is igé-
nyelhető lesz a magyar útlevél 
azok számára, akik a könnyített 
honosítási eljárás során váltak 
magyar állampolgárokká. Amint 
Zsigmond Barna Pál főkonzul 
lapunkat tájékoztatta, a Főkon-
zulátus csak olyan személyeknek 
ad időpontot, akik már az idő-
pontfoglaláskor rendelkeznek az 
útlevélkérelemhez szükséges do-
kumentumokkal.

A útlevélkérelem benyújtá-
sához szükséges az érvényes ro-
mán vagy más személyazonossági 
igazolvány, a honosítási okirat, a 
magyar születési, illetve házassági 
anyakönyvi kivonat, lakcímkártya 
(amennyiben a kérelmező rendel-
kezik ezzel) és a díj befizetéséről 
szóló bizonylat. Ezek a fizetendő 
díjak a kérelmező személy életko-
rától, illetve az útlevél kérelmezett 
érvényességi idejétől függnek. Aki 
a Főkonzulátuson kívánja benyúj-
tani útlevélkérelmét, annak az 
útlevél kiállítási illetékén felül a 
20 eurós konzuli díjat is meg kell 
fizetnie.

Az úti okmány így gyerekek 
számára 6 éves korig – a konzuli 

díjjal együtt – 29 euróba kerül, és 
3 évig érvényes. 6–18 éves kor kö-
zött szintén 29 euró a költség, de az 
útlevelet már 5 éves érvényességgel 
állítja ki a budapesti hivatal. 

18 és 70 év között választani 
lehet 5 vagy 10 éves érvényességű 
útlevél között. Előbbiért 47, míg 
a 10 éves érvényességűért 71 eu-
rót kell fizetni, szintén a konzuli 
díjjal együtt. A díjat a csíkszere-
dai OTP Bank által vezetett Fő-
konzulátus számlájára kell befi-
zetni az útlevélkérelem benyújtá-
sának napján. Tájékoztatójában a 
főkonzulátus felhívta a figyelmet 
arra is, hogy 18 év alatti szemé-
lyek esetében az útlevélkérelem-
hez mindkét szülő jelenléte vagy 
aláírása szükséges, a 6 éves kor 
alatti gyerekek esetében pedig egy 
fényképet is kell mellékelni.

Amint Zsigmond Barna Pál 
hozzátette, az útlevél előrelátható-
lag a beadás napjától számított 3-4 
hét múlva vehető át személyesen a 
Főkonzulátuson.

A útlevélkérelmezési időpon-
tokra 2011. július 20-ától le-
het előjegyzést kérni a 0266–
207330-as vagy 0266–207336-
os telefonszámon.


