
Befejeződött a csíkszeredai La za
rusház felújítása, a magyar Fő
konzulátus keddtől itt tartja az ál
lampolgársági eskütételeket. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Ahhoz, hogy el tudja látni 
azt a feladatot, amelyre ki-
választották, a Lazarus-ház 

komoly belső felújításon esett át. 
A magyar Főkonzulátus munka-
társai a legfelső emeleti termek-
ben már hónapok óta dolgoznak, 
veszik át az állampolgársági kérel-
meket. Keddtől azonban az állam-
polgársági eskütételek is ebben az 
épületben zajlanak. Míg a kérel-
mek leadásához a hátsó bejáraton 
kellett bemenni az épületbe, az 
eskütételekre berendezett termet 

a Gál Sándor utca felőli bejáraton 
lehet elérni. 

Zsigmond Barna Pál főkonzul 
tájékoztatott, hogy a kérelmek át-
vétele egyelőre az eddig megszokott 
rend szerint zajlik továbbra is. A 
szabadságolások lejárta után, szep-
tembertől készülnek átszervezni a 
tevékenységet, ami érinteni fogja az 
ügyfélszolgálatot, tehát a kérelmek 
átvételét is.

Kevéssé érinti a Hargita megyei 
plébániákat az idei papi áthelye
zés. A Szent Istvánról elnevezett 
Erdélyi Ferences Rendtartomány
ban sorra kerülő változások vi
szont a csíksomlyói kegyhelyen 
szolgálatot teljesítő barátokat is 
érintik.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Korábban már hírt adtunk 
arról, hogy fr. Tímár 
Asztrik csíksomlyói temp-

lomigazgatót Kaplonyba helyezik, 
ahol házfőnök-plébános lesz. He-
lyét a jelenlegi kaplonyi házfőnök, 
fr. Urbán Erik veszi át. A somlyói 
házfőnök-helyettes, Laczkó-Dávid 
Anaklét Gyergyószárhegyre ke-
rül. Somlyóra jön fr. Moisii Ró-

bert jelenlegi brassói házfőnök, 
aki lelkészi feladatokat fog ellát-
ni Csíksomlyón. Csíksomlyóról 
Brassóba helyezik fr. Guzrány Pé-
tert, fr. Mihály Zoltánt pedig szin-
tén Kaplonyba megy. Brassóból 
helyezik még Somlyóra fr. Sándor 
Ambrust. 

A világi papok közül Simó Sán-
dor Kadicsfalváról betegnyugdíj-
ba vonul, helyét Erzsébetbányáról 
Jenei János foglalja el. A csík-
szeredai I-es plébániáról Rusti 
Alexandru Petrozsényba távozik, 
helyére római tanulmányútja vé-
geztével Tamás Huba érkezik. Gyi-
mesfelsőlokról Hatos Mihály Alt-
orjára kerül, helyére Vass Nimród 
érkezik Kapnikbányáról. 

Újmisés pap idén nem kerül 
Hargita megyébe. 
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A szabadságolások le-
járta után, szeptember-
től készülnek átszervez-
ni a tevékenységet, ami 
érinteni fogja az ügyfél-
szolgálatot.

Körkép
csík

Továbbra is dúl a csata a kötelező lakásbiztosítási 
szerződések megkötésének határidejével kapcsolatosan. 
Egyesek szerint annak határideje július 15-én járt le, 
mások szerint augusztus 6-án járna le, de ugyanakkor a 
vonatkozó törvény egyes szakaszai előírásainak összeve-
téséből az következtethető ki, hogy a határidő 2012. au-
gusztus 6. Sajnos azonban vannak olyanok, akik sajátos 
módon értelmezik a jogszabály előírásait, s ilyen értelem-
ben olajat öntött a tűzre a Biztosítási Felügyelet (CSA) 
elnöke, Angela Tomcescu meglátása, aki az elmúlt hét 
végén azt nyilatkozta, hogy a határidő 2011. augusztus 
6-án jár le.

Egy nyilatkozat nem írhatja felül a törvényt, még ak-
kor sem, ha az egy illetékes szájából hangzik el. Az ügy-
nek a pikantériája, hogy országos viszonylatban jelenleg 
megközelíti a hatmilliót azon lakástulajdonosok száma, 
akik érintettek lehetnek a kötelező lakásbiztosítás, illetve 
a szerződés megkötése időpontjának ügyében. Számukra a 
kialakult faramuci helyzet valóságos dilemmát jelenthet, 
és akadhatnak túlbuzgó polgármesterek is, olyanok, akik 
„szentírásnak” tekintik az ilyen-olyan megnyilatkozáso-
kat, és kezdik osztogatni a büntetéseket. A jámbor állam-
polgárnak pedig újabb dilemmája támadhat, fizesse-e ki 
a büntetést vagy forduljon az igazságszolgáltatási szer-
vekhez annak semmissé nyilvánítása érdekében? Egyál-
talában érdemes-e pereskedni?

De mi történik akkor, ha ne adj’ isten az a bíró is úgy 
vélekedik, hogy a határidő 2011. július 15., vagy esetleg 
augusztus 6.? Íme, mihez vezethet egy nem eléggé sza-

batosan, egyértelműen meg fogalmazott törvényszöveg, 
illetve a törvényes előírások különbözőképpen lehetséges 
értelmezése.

Nem az egyedüli ilyen vagy ehhez hasonló dilemmikus 
helyzettel állunk szemben. Nemrégiben írtunk arról, 
hogy a június 30-án meg jelent 2011/59-es sürgősségi 
kormányrendelet értelmében felül kell vizsgálni egyes 
nyugdíj-újraszámításokat. A 2010/119-es törvény ál-
tal előírt egyes nyugdíjaskategóriákat érintő (bírósági és 
ügyészségi kisegítő szakszemélyzet, parlamenti köztiszt-
viselők, számvevőszéki személyzet stb.) újraszámított 
nyugdíjakat vizsgálják most felül. Túl azon, hogy ez a 
maga nemében szinte érthetetlen felülvizsgálási eljárás 
pluszfeladatot jelent az amúgy is túlterhelt nyugdíjpénz-
tári apparátus számára, felmerülhet egy másik ügy is: az 
említett törvény hatályba lépését, illetve az újraszámítást 
követően számos érintett nyugdíjas az igazságszolgálta-
táshoz fordult. A folyamatban lévő perek száma állítólag 
több ezerre tehető. Első fokon már ítéletek is születtek, 
esetenként kedvezőek, esetenként kedvezőtlenek, ugyan-
akkor az érintettek (a felperesek vagy az alperesek) éltek 

a fellebbezés jogával is. Nem biztos, hogy a mostani fe-
lülvizsgálat véget vetne a pereskedéseknek. Mi történik 
akkor, ha a felülvizsgálat eredményeként megállapítódik 
„x” kvantumú nyugdíj, de majd a jogerős és végrehajtan-
dó igazságszolgáltatási határozatokban ennél másabb 
összeget állapítanak meg? Melyikre lesz jogosult az érin-
tett személy, a felülvizsgáltra vagy az igazságszolgáltatás 
által megállapítottra? Jó kis dilemma, ugye?

Jó ideje foglalkoztatja a közvéleményt a környezetvé-
delmi illeték (a közismert gépkocsi-beíratási illeték ügye). 
Annak felülvizsgálatára, illetve az új számítási rendszer 
kidolgozására vonatkozóan ugyan nem létezik határidő, 
de a tárcavezető a minap kijelentette, hogy rövid időn 
belül tisztázni kell a helyzetet, annak okán is, mert több 
ezer per van folyamatban, és érdek, hogy eltűnjenek ezek 
a perek. A miniszter arra is kérte az érintetteket, hogy 
ha nem szükséges, ne költekezzenek a pereskedésre, mert 
az új jogszabály tisztázni fog ja a helyzetet. A miniszteri 
felhívás azonban még nem jelenti azt, hogy az érintettek 
el is tekintenek a pereskedéstől. És mi történik akkor, ha 
a pereskedés végén a meghozott jogerős és végrehajtandó 
határozat „nem passzol” a meghozandó jogszabály elő-
írásaival. Ez is egy jó dilemma, ugye?

Dilemmák
         NézőpoNt n Hecser Zoltán
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A Lazarus-házban teszik le az esküt
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Idén nem jön újmisés pap

tItKáRnő munKAtáRSAt 
ALKALmAZunK.

Elvárásaink:
◆ alapos számítógép-kezelői 

ismeretek (Excel,Word) ◆ román 
és magyar nyelv ismerete.
Előnyt jelent: személyzetis ismeretek.

Jelentkezés: Csíkszereda,  
Barompiac (Obor) u. 52/A. sz.,  

tel.: 0266–371737, 0744–
575282, fax: 0266–317481, 

e-mail: tectum@tectum.ro

hirdeTÉsek

A csíkszeredai felújított Lazarus-ház. Szeptembertől módosul a kérelmek átvételének módszere is fotó: mihály lászló


