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Nagy-Küküllő
„ Nyelvében él a nemzet.” - Gróf Széchenyi István

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

Tízedik Úszótábor

2. oldal

A Kisebbségek Európája projekt keretében
a Medgyesi MADISZ által, tízedik alkalommal kerül megrendezésre a nyári
Úszótábor Szentegyházán, a Napsugár
kempingben, 2021. augusztus 15. és 21.
között. Idén is közel 70 ﬁatal jelentkezését
várjük Szeben megye különböző településeiről.
A jelentkezési határidő 2021. június 30. A
jelentkezés a táborban online formanyomtatvány segítségével történik, célunk elérni
azt, hogy a tábor megszervezése minél
kisebb karbonlábnyommal valósuljon meg.
Idén is készülünk meghívott vendégelőadókkal, akik többek közt a környezetvédelemmel, önkéntességgel kapcsolatos témákról
fognak előadást tartani. A program összeállításakor igyekeztünk odaﬁgyelni annak sokszínűségére, így az előadásokon túl lesznek érdekes csapatjátékok, kézimunka, úszás, egyéb foglalkozás
és meglepetések. A résztvevők nem csak tanulásban és játékban vehetnek majd részt, hanem
izgalmas versenyekben is megmérkőzhetnek egymással.
A ﬁatalok idén is sok kihívás elé néznek, ugyanis egy hétig csapatban kell majd dolgozniuk, hogy
megoldják a rájuk váró feladatokat. Szükség lesz kreativitásukra, leleményességükre, néhol
erejükre és ami a legfontosabb a csapatszellemre, a nyitottságra és az egymásra való odaﬁgyelés képességére. Célunk, hogy egy összekovácsolt társaságként kikapcsolódjanak, jól érezzék
magukat és maradandó élményekben gazdagodjanak.
folytatás a 3. oldalon

3. oldal

Hosszabbított program

A délutáni program nagy
segítség főleg azon szülők
számára akik reggeltől estig
dolgoznak.
A
hosszabított
program 2017. szeptemberében
indult be először a Báthory
István Általános Iskolában. Akkor
mint szülő én is igényeltem az
akkor 2. osztályos ﬁam számára
és emlékszem mekkora segítség
volt az, hogy megoldott házi
feladatokkal jött haza és maga
az a tudat, hogy biztonságos
és magyar környezetben van.
2017-ben
azon
felügyelők
között lehettem akik akkor még
az elején közösen azon dolgoztunk, hogy a program kreativ
és színvonalas legyen a diákok
számára. Az akkor 2.dik osztályban tizenkilenc diákkal kezdtem akik nagyon sokoldalúak és
kreatívak voltak, éppen ézért nagyon hamar össze szoktunk és ügyesen tudtunk együtt dolgozni.
Ez év szeptemberében a 0.osztályos kicsi diákokkal kezdtem meg a délutáni programot akik ez
alkalommal kicsit kisebb létszámban vannak mint elődeik a mostani 5.dik osztály. Nagy segítségemre szolgál, hogy a tanító nénivel most is nagyon nagy egyetértésben kolaborálunk ami a
gyerekeket , az oktatásukat és az iskolában történő nevelésüket illeti.
folytatás a 3. oldalon
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RMDSZ

Benedek Zakariás: helyi igényekre
épüljenek az ITI stratégiák

Nagy-Küküllő

Erdélyt is érintő, átfogó Kárpát-medencei
templomfelújítási program indul

Átfogó Kárpát-medencei templomfelújítási programot hirdetett meg Magyarország Kormánya, amelyből 400
templom felújítását biztosítja. A kedvezményezettek között
262 erdélyi templom is szerepel, több mint kétszáz településről – jelentette be Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki csütörtökön Nagyváradon tanácskozott a magyar
történelmi egyházak vezetőivel, Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszterrel, Szabó Ödönnel, az
RMDSZ parlamenti képviselőjével és Matuz Zsolttal, a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium
államtitkárával.

Közelebb vinné az önkormányzatokhoz és helyi szervezetekhez az RMDSZ az EU-s alapokat. A 2021-2027-es időszakban
továbbá szorgalmazza, hogy helyben dolgozzák ki az EU-s
forrásokból történő fejlesztésekről szóló integrált területfejlesztési stratégiákat. Ezért törvénytervezetet dolgozott ki
és iktatott a parlamentben az RMDSZ, amelynek értelmében
lehetővé tennék, hogy a helyi igényekre épülő integrált fejlesztési stratégiák kidolgozása helyi szinten történjen, valamint
ezt összekapcsolják az egy vagy több operatív program prioritási tengelyeiből származó támogatásokkal.
Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese elmondta, hogy az integrált fejlesztési
stratégia, vagy az Integrált Területi Beruházás (ITI) egy intézkedéscsomag, amely gyakorlatilag egységesen irányítja az
egyes fejlesztési területeken lehívott EU-s alapok helyben való
felhasználását. Ilyen területek például a gazdaság, turizmus,
oktatás és mások.
„Az
RMDSZ
által
kidolgozott
törvényben megadjuk
a lehetőséget, hogy a
Hargita és a Kovászna
megyei
Közösségi
Fejlesztési Társulások
dolgozhassák ki és
ültethessék
gyakorlatba a helyi igényekre
épülő ITI stratégiában
foglalt fejlesztéséket.
Erre eddig nem volt lehetőség. Továbbá a törvénytervezet előírja
azt is, hogy a pénzügyminisztérium támogatja ezeket a kistérségi társulásokat” – mutatott rá Benedek Zakariás, az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezető-helyettese, a törvénytervezet
kidolgozója.

A tanácskozáson Soltész Miklós elmondta: nagyon
fontosnak tartja, hogy a közösségek egymást támogassák, a
magyar kormány számára pedig prioritás a történelmi magyar
egyházak megerősítése egy olyan időszakban, amikor komoly
kihívások előtt áll a keresztény lét. Hozzátette: a program a
befogadó országokban, így Romániában is segíti a vállalkozói
szférát, hiszen lehetőséget biztosít azoknak a kisebb-nagyobb
vállalkozásoknak, amelyek templomok restaurálására szakosodtak. A program összköltségvetése megközelíti a 3,5 milliárd
forintot, és olyan beruházásokat tesz lehetővé, amelyekből
elsősorban templomokat újítanak fel, és ott, ahol szükséges,
gyorsbeavatkozásokat eszközölnek.
Tánczos Barna örömét fejezte
ki, hogy újabb területen érkezik
segítség az erdélyi magyaroknak
azt követően, hogy óvoda- és
bölcsődeépítési,
gazdaságfejlesztési programokat indított, a
sportot és a kultúrát támogatta
a magyar kormány. Az RMDSZ
minisztere a legfontosabbnak azt
tartja, hogy ezeket a támogatásokat a leghatékonyabb módon
tudják felhasználni, és szolgálják a szülőföldön való megmaradást. Az RMDSZ az elkövetkező időszakban is minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kívánja a történelmi magyar
egyházak intézményes megerősödését, javainak védelmét –
mondta el.
Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek a
történelmi magyar egyházak vezetőinek nevében mondott
köszönetet a támogatásért, és kifejezte: érzik azt, hogy
mind Romániában, mind pedig Magyarországon a választott
vezetők – akiket a magyar közösség a képviseletével megbízott – a járványhelyzet nehéz időszakában is komoly támaszai
az egyházaknak, a családoknak. Fontos eredménynek tartja
ugyanakkor azt, hogy a gyulafehérvári érsekség kérésére és az
RMDSZ közbenjárására egy év kihagyás után a román kormány
lehetővé tette a csíksomlyói búcsú megtartását.

A templomfelújítási program egyházmegyékre lebonA törvénytervezet a szakbizottsági viták után kerül a plénum tott támogatási listáját a megbeszélését követő nyilvános
sajtótájékoztatón adta át Soltész Miklós államtitkár az egyházi
asztalára.
www.rmdsz.ro vezetőknek.

Nagy-Küküllő
folytatás az első oldalról
A hosszabított program nem más mint az az iskola utáni program
ahol az elemi osztályos diákok meleg ebédben részesülnek és
emelett lehetőség van arra, hogy a felügyelők által biztosított
segítséggel szép alapos házi feladattal térjenek haza. Nagy
hangsulyt fektetünk a kreativitásra ami alatt a kézimunkázást
vagy éppen azon plusz feladatokat értem amivel fejlesztjük a
délelőtt tanultakat. Hangsúlyozom, hogy mindezt úgy, hogy a
tancival mindig mindenről egyeztetünk a gyermek érdekében.

Szeptemberben az első osztályos diakokkal kezdtem a hosszabított programot, akikkel tavaly ismerkedtem meg amikor előkészítös osztályosok voltak. Sajnos a tavévkezdés nem kezdödött
zökkenő mentesen, mível kis idő után miután a tavév elkezdödött a diakok ismét online oktatásban vonultak. Február
8-án viszont újrakezdtük a délutáni oktatást és szeremcsére
semmi féle egészségügyi probléma nem szakította mostanig
ezt meg. A gyerekek és szülők egyaránt nagyon örülnek,
hiszen most érzik meg igazán azt, hogy mekkora segítség az,
amikor a gyerek kész házi feladattal megy haza az iskolából. A
tavalyi évhez képest idén már házi feladattal is szembesülnek
az első osztályosok, ezért a délután folyamán próbálunk minel
többet megoldani, azért, hogy délután mikor hazaérnek ne
legyen gondjuk ezzel fáradtan foglalkozni. Természetesen a
házi feladatokon kívül naponta külömböző tevékenységeket
folyatunk, mint például kézimunka, feladatlapok, logikai
feladatok, kifestősők. A szabadtéri játékok sem maradnak el,
amikor az időjárás megengedi akkor próbálunk minél több időt
tölteni a szabadban, mert sajnos az elmúlt időben a helyzetre
való tekintettel mindenki arra kényszerült, hogy inkabb a
házban foglalja le magát.
A Báthory István Általános
Iskola második osztályos
diákok felügyelője vagyok.
Most már jól ismerjük
egymást,mert mióta átlépték
az iskola küszőbét együtt
töltjük délutánjainkat. Sajnos
2020 márciúsától a diákok
oktatása online felületre
került igyhát hosszú idő telt el
mig végül szeptember közepén pár napra újra találkozhadtunk.
Idén februárban viszont újra kezdetét vette a délutáni oktatás
mivel a kisiskolás diákok már az iskolában tanulhatnak.Nagy
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öröm és segitség volt ez mindenki számára hiszen ez a program
nagy segitség a szülőknek egy plusz aktivitás a gyerekeknek
számomra pedig egy odaadó munka ami örömmel tölt el.Mikor
idén először találkoztunk a második osztályos diákjaimmal
nagy boldogság árasztott el,öröm volt őket újra látni.Ugyanezt
éreztem a részükről is hiszen mindannyian örömteli visibálással
szaladtak felém,megöleltek volna,de sajnos a kialakult helyzet
miatt nem tehették.Nagyon jól telnek a délutánjaink,ebédelünk,házi feladatokat oldunk,rengeteget kézimunkázunk amit
ők nagyon szeretnek és örömmel végeznek.
Hajdú-Nagy Ilona Ibolya
Örömmel és hálával szívemben fogadtam
el a felkérést a Medgyesi hosszabbított programban való belépésre. Négy
év gyereknevelési időszak után úgy
éreztem, hogy újra visszatérhettem
abba a tevékenységbe, amelyet 8 évig
végeztem Marosvásárhelyen az egyik
református gyülekezetben. Csupán a
helyszín változott meg, de a lényeg
ugyan az maradt, dolgozni és valami
plusszat bele vinni keresztény magyar
népünknek jövendőjét jelentő kisiskolások életébe. 2020. októberében megismerkedtem a Báthory
István Általános Iskola harmadik osztályos tanulóival. A cél ugyan
az mint minden más régióban, de mégis itt nagyobb hangsúlyt
kell fektetni az iskola megszerettetésére. Itt Medgyesen és a
környező településeken, ahol kevesebbségben élünk, rá kell
ébreszteni az embereket, megéri magyarnak lenni. Az hogy
magyar vagyok és magyar iskolába járok, nem hátrány hanem
inkább egy többlet, melyet büszkén kell vállalni. Elsődleges
cél, hogy a házi feladatok megoldva legyenek, amikor a szülő
fáradtan ér haza a munkahelyről. Mindennek utána, igyekszem
olyan többletet nyújtani a gyerekeknek amelyet otthon talán
nem tudnának elvégezni, véghezvinni, gondolok itt a szebbnél
szebb kézimunka készítésre, melyet a gyerek haza is vihet.
Annak ellenére, hogy teljesen új környezet sikerült nagyon
hamar a gyerekekkel megtalálni a közös nevezőt. Öröm és
kihívás számomra nap mint nap látni és részt venni fejlődésükben.
folytatás az első oldalról
„A jelenleg is tartó járványhelyzetet ﬁgyelembe véve a tábor
időpontját elnapoltuk augusztus közepére, ezáltal csökkentve
a kockázatokat. Az elmúlt több mint egy év minden területen
fennakadásokat, leállásokat váltott ki, a mi helyzetünk is hasonló.
Örvendünk annak, hogy idén, kilátásaink szerint, megszervezhető lesz a tábor. A szervezési folyamatok már elkezdődtek,
teljes gőzzel haladnak, célunk elsősorban az, hogy megszervezésre kerüljön a tábor, viszont legfontosabb számunkra az, hogy
az egészségügyi előírásokat szem elött tartva sikeresen le tudjuk
bonyolítani a tábort. A pályázati időszakban vagyunk, ennek
során a források lehívása fontos, annak érdekében, hogy a jelentkezők mindössze egy jelképes összegért részt tudjanak venni az
egy hétig tartó táborban, biztosítva nekik az utazást, a szállást,
az étkeztetést, a díjakat, az előadókat és sok más meglepetést.”
számolt be Balázs Botond a tábor főszervezője.
Bízunk benne, hogy akár még az előző éveket felülmúlóan is
sikeres egy hét áll előttünk és a táborlakók pozitív élményekkel
hagyják majd el a táborunkat. Ehhez számítunk minden jelentkezőnk lelkesedésére és nyitottságára a közösen eltöltött egy
hét során.
Medgyesi MADISZ csapata
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Május 14-én indul a háztartási gépek
roncsprogramja
Rekordnagyságú, 75 millió lej az idei háztartási gépek
roncsprogramjának költségvetése és hozzávetőlegesen 200
000 kedvezményezett támogatását teszi lehetővé. „A Környezetvédelmi Alapból ﬁnanszírozott roncsprogram abban nyújt
segítséget, hogy az emberek a sokat fogyasztó, régi háztartási gépeiket újabbakra, energiatakarékosabbakra cseréljék” –
mutatott rá Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter május 11-ei sajtótájékoztatóján.

- 200 lej porszívókra, amelyek éves fogyasztása kevesebb, mint
43 kWh;
- 500 lej laptopokra;
- 300 lej táblagépekre.
A programra egy héten keresztül, május 14-21. között
lehet regisztrálni a Környezetvédelmi Alap honlapján. A 10
órakor megnyíló és majd szintén 10 órakor záruló regisztrációhoz szükséges adatok: név, település, megye, személyazonosító szám (CNP), email-cím, telefonszám. A regisztrálás után
lehetővé válik az utalvány felhasználásához szükséges dokumentumok feltöltése: fénykép a személyazonossági igazolványról és a felelősségvállalási nyilatkozat, amelyet az alkalmazás automatikusan félig ki is tölt.

Május 21. és június 3. között a régi mosógépeket, mosogatógépeket és hűtőszekrényeket, június 4. és 17. között a
televíziókat, laptopokat és táblagépeket, június 18. és július
1. között pedig a klímaberendezéseket, a ruhaszárítógépeket
és a porszívókat lehet leadni. Az ezekért járó vásárlási utalványokat a Környezetvédelmi Alap honlapjáról lehet majd letölteni (www.afm.ro). Az utalványokat 15 napon belül kell levásáA miniszter elmondta, idén is kilenc termékre lehet rolni a programban résztvevő áruházakban és boltokban.
támogatást igényelni: mosógépre, mosogatógépre, hűtőszekrényre, ruhaszárítógépre, klímaberendezésre, televízióra,
A szakaszokban zajló lebonyolítás és az ezekre külön
porszívóra, laptopra és táblagépre.
megszabott költségvetés megakadályozza azt, hogy megismétlődjön a 2019-es forgatókönyv, amikor a program költségAz energiaosztályok az európai besorolás alapján vetésének több mint 40 százalékát új televíziók vásárlására
fordították a programban résztvevők. A szakaszok 14 napig
változtak, és az utalványok értéke is módosult:
tartanak, vagy addig, amíg az arra szánt költségkeretet ki nem
merítik.
- 400 lej mosógépekre (akár szárítóval rendelkezőkre is),
amelyek legalább a C energiahatékonysági osztályba tartoznak
Egy használt háztartási gépet ugyanabba a termékkateaz új besorolás szerint;
góriába tartozóra lehet cserélni. Kivételt képeznek a mosógatógépek és a ruhaszárítók, amelyekért cserébe bármilyen más,
- 400 lej mosogatógépekre, amelyek legalább a D energiahaté- régi háztartási gépet le lehet adni. A laptopokra és táblagékonysági osztályba tartoznak az új besorolás szerint;
pekre fordítható utalványért pedig régi számítógépet vagy a
programban szereplő más háztartási gépet kell leadni, nem
- 400 lej klímaberendezésekre (akár a hordozható változatokra pedig laptopot vagy táblagépet.
is), amelyek legalább az A++ energiahatékonysági osztályba
tartoznak a régi besorolás szerint;

Egy feliratkozó minden egyes
igényelhet egy-egy vásárlási utalványt.

termékkategóriára

- 400 lej hűtőszekrényekre, fagyasztókra, hűtőládákra, amelyek
legalább az E energiahatékonysági osztályba tartoznak az új
Miután mindhárom periódus lejár, ha lesznek fel nem
besorolás szerint;
használt utalványok, akkor a folyamat ismét elölről kezdődik a
regisztrációval együtt.
- 400 lej televíziókra, amelyek legalább az E energiahatékonysági osztályba tartoznak az új besorolás szerint;
- 400 lej ruhaszárítógépekre, amelyek legalább az A++ energiahatékonysági osztályba tartoznak a régi besorolás szerint;

A programban résztvevő kereskedők listája a Környezetvédelmi Alap honlapján érhető el, és folyamatosan frissül.
www.rmdsz.ro
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A szurkolók vissza- Antal Lóránt: törvéntérhetnek a stadio- nyel rendezzük a kiszolgáltatott energiafognokba, a beoltott
yasztók kérdését
sportolókat már
nem kell tesztelni
Újabb lazításokat hoz
az Ifjúsági és Sport-, illetve az
Egészségügyi Minisztérium
közös rendelete: az Országos
Vészhelyzeti
Bizottság
(CNSU) jóváhagyása nélkül
lehet olyan kültéri sporteseményeket szervezni, ahol
25%-ban vehetnek részt a
szurkolók, ugyanakkor a már beoltott sportolókat nem kell a
mérkőzések előtt tesztelni.

Pozitív jelentést kapott a szenátusban a kiszolgáltatott
energiafogyasztókról szóló törvénytervezet a Gazdasági, Ipari
és Szolgáltatási Bizottság, valamint az Energiaügyi, Energetikai
Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottság ülésén. Vulnerábilis energiafogyasztóról beszélünk abban az esetben, amikor
egy háztartás nem képes megengedni magának az alapvető
energiaszolgáltatásokat. Romániának szüksége volt erre a
törvényre, mert pontosan meghatározza azokat az egyéneket,
háztartásokat, akiknek és amelyeknek szükségük van támogatásra – nyilatkozta Antal Lóránt Hargita megyei szenátor, az
Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások
Bizottságának elnöke.

„Két olyan intézkedés ez, amelyet már nagyon várt mindenki a
sport világában, hiszen mindannyian tudjuk, milyen sokat számítanak a szurkolók a sportban. Örülök, hogy az emberek beoltatják
magukat, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy visszanyerhessük régi életünket” – nyilatkozta Novák Eduárd, az RMDSZ
ifjúsági és sportminisztere.
A sporteseményeken azok vehetnek részt, akik a rendezvény
előtt legalább 10 nappal megkapták már mindkét oltásadagot,
Az energiaszegénység egy fontos társadalmi kihívás,
egy negatív RT-PCR tesztet vagy egy igazoltan negatív gyorshiszen közvetlen hatása van az egészségre és szinte 54 millió
tesztet tudnak felmutatni.
embert érint az Európai Unióban. A Zöld megállapodásban az
EU direktívába foglalta a lakások energiahatékonyságának javíA 25%-os arány túllépése csak a tesztesemények esetében tását, valamint az energiaszegénység csökkentését. Abban az
megengedett, a beltéren szervezett rendezvényekhez pedig esetben beszélünk vulnerábilis fogyasztóról, amikor egy egyén
továbbra is az Ifjúsági és Sportminisztérium ajánlása, az Egész- a havi jövedelme 10-15 százalékát alapvető energiaszolgáltaségügyi Minisztérium és az Országos Vészhelyzeti Bizottság tásokra (fűtés, hűtés, világítás, mobilitás és áramellátás) költi.
jóváhagyása szükséges. A rendezvényeken továbbra is kötelező Romániában eddig nem volt hivatalos deﬁníciója és mérőa maszk viselése és a távolság betartása.
száma az energiaszegénységnek. A Nemzeti Statisztikai Hivatal
(INS) tanulmánya értelmében Romániának több mint 20 százaléka energiaszegénységben él. A koalíció által kezdeményezett
„A sportolók számára
törvénytervezet egyértelműen meghatározza a kiszolgáltott
is fontos intézkefogyasztók kategóriáját, és számos pénzügyi és nem pénzügyi
déseket
hoztunk,
intézkedéssel segíti az érintetteket. Ennek értelmében azok
hiszen ha megkapták
a családok tartoznak a vulnerábilis energiafogyasztó katemár
a
védőolgóriába, akiknek egyénenként 810 lej netto jövedelmük van,
tást,
mentesülnek
egyedül élők esetében 1450 lej. Amíg szabályozott árak voltak
a kötelező tesza piacon, szinte mindenki előnyös áron kapta meg a villamosetelés alól. Ez teljes
nergiát és földgázat – fogalmazott a törvényhozó. Hozzátette:
mértékben
kiküa jelenlegi jogszabály meghatározza az elektromos energia-,
szöböli a tesztelés
földgáz- és tűzifa-fogyasztás referenciaértékeit és olyan intézgazdasági terhét a
kedésket vezet be, amelyek megkönnyítik a kiszolgáltatott
sport világában, és
fogyasztó hozzáférését az energiaellátáshoz egy jobb életmiazoknak is lehetővé
nőség érdekében. A Munkaügyi Minisztérium felmérése szerint
teszi a rendezvények szervezését, akik emiatt anyagi nehézsétöbb mint 400 000 személyre nőhet a kedvezményezettek
gekkel küzdöttek” – részletezte Novák. Hozzátette, arra kér
száma a törvény hatályba lépését követően.
mindenkit, aki még nem oltatta be magát, éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen csak együtt győzhetjük le a járványt, és kaphatjuk
vissza mindazokat az örömöket és lehetőségeket, amelyektől
A törvénytervezetről a szenátus első házként, a képvimegfosztott.
selőház döntő házként szavaz, a tervezet az államelnöki kihirdetést követően 2022. szeptember 1-jén léphet hatályba.
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Személyesen vagy online is igényelhetik a védettségi igazolványt a romániai magyar állampolgárok
Május 21-től, péntektől karanténkötelezettség
nélkül beutazhat Magyarországra az a magyar állampolgár,
aki külföldön kapott koronavírus elleni oltás után kéri a
magyar védettségi igazolványt – közölte szerda este a Facebook-oldalán a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Kérhető az
igazolvány postai kézbesítése is.

vagy igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve, ha
valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy
nem készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat
igazolja a fertőzésen való átesését is. Arra is ﬁgyelemmel kell
lenniük az igénylőknek, hogy a védettségi igazolvány igénylését követő hazaút során a román karanténszabályoknak kell
megfelelni: Magyarország jelenleg sárga listán van van, és a
kötelező karantén alól a védőoltás második dózisa óta eltelt
tíz nap, vagy 72 óránál nem régebbi negatív teszt mentesít a
karantén alól.
Május 21-től korlátozás nélkül utazhat be Magyarországra az a
magyar állampolgár:
- akinek célja, hogy személyesen kérelmezze a magyar védettségi igazolványt egy kormányablakban;
- aki igazolja, hogy már ügyfélkapun keresztül benyújtotta a
védettségi igazolvány iránti kérelmet.
- Magyar védettségi igazolványt csak személyesen a magyarországi kormányablakban vagy ügyfélkapun keresztül lehet
igényelni.

A magyar védettségi igazolvány külföldön felvett oltás
esetén való igényléséről szóló részletes szabályok megjelentek a Magyar Közlönyben, és ennek értelmében az igazolás
az Európai Unió valamely tagállamában – tehát Romániában
is – felvett oltás esetén is kérhető. Az a magyar (kettős)
állampolgár, akinek célja, hogy személyesen kérelmezze a
védettségi igazolványt egy magyarországi kormányablakban,
vagy igazolja, hogy ügyfélkapun keresztül már benyújtotta a
kérelmet, péntektől karanténkötelezettség nélkül beutazhat
Magyarországra. Feltétel, hogy a kérelem benyújtása megtörténjen legkésőbb a beutazást követő második munkanapon,
ellenkező esetben az illetékes járványügyi hatóság kijelöli a
karantén helyszínét. (A karantén alóli mentesség vonatkozik
az együtt utazó kiskorúra is.)
Magyar védettségi igazolványt személyesen a magyarországi kormányablakban vagy elektronikus ügyintézés formájában az ügyfélkapun keresztül lehet igényelni. Részletekről
annál a kormányablaknál célszerű érdeklődni, ahol a kérelmet
benyújtják. Az ügyfélkapun keresztül történő benyújtás részleteiről az ügyfélvonalat lehet hívni a következő telefonszámon:
+36 1 550 1858 (e-mail: koronavirus@1818.hu).

- A karantén alóli mentesség vonatkozik az együtt utazó
kiskorúra is. A karantén alóli mentesség feltétele, hogy a
kérelem benyújtása ténylegesen megtörténjen legkésőbb a
beutazást követő második munkanapon, ellenkező esetben az
illetékes járványügyi hatóság kijelöli a karantén helyszínét.
- A védettségi igazolványt a hatóság díjmentesen, a kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül állítja ki.
Koronavírus elleni védettségi igazolás az alábbi országokban kiállított oltási igazolás alapján kérelmezhetö:
a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik
európai uniós tagjelölt országban,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
valamely tagállamában,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,
d) az Oroszországi Föderációban,
e) a Kínai Népköztársaságban,
f ) az Egyesült Arab Emírségekben,
g) a Bahreini Királyságban,
h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban,
Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt
országban.

A védettségi igazolványt a hatóság díjmentesen, a
kérelem benyújtásától számított 15 napon belül állítja ki. A
koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021 (II. 12.)
kormányrendelet módosításában az olvasható a 3. cikkely 1 (c)
bekezdésében, hogy a kérelmezőnek meg kell adnia postai
címét, vagyis „a védettségi igazolvány kézbesítési címét”, és
kérheti, hogy annak kiküldése hivatalos iratként történjen meg
(2d). Ebből következtethetünk arra, hogy nem kell feltétlenül
További felvilágositásért, részletekről annál a Kormászemélyesen megjelennünk a kormányablaknál.
nyablaknál célszerű érdeklődni, ahol a kérelmet benyújtják.
Magyarországon háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget: ha valaki megkapta a védőoltást,
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Itt vannak a részletek, hogy lehet
karantén nélkül Magyarországra utazni
A román hatóságok tegnapi döntését követően újabb
könnyítés lépett életbe a magyar–román határon –jelentette
be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi
oldalán.
Most a kolozsvári magyar főkonzulátus révén újabb
részletek derültek ki, például az, hogy az a személy tud Romániából Magyarországra karantén nélkül utazni, aki MEGKAPTA
MÁR LEGALÁBB AZ ELSŐ OLTÁST ROMÁNIÁBAN, ÉS
RENDELKEZIK EZT IGAZOLÓ DOKUMENTUMMAL, AKÁR
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, AKÁR MAGYAR–ROMÁN KETTŐS
ÁLLAMPOLGÁR, AKÁR KIZÁRÓLAG ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR.
Szintén karantén nélkül látogathat Magyarországra, aki
PCR-teszt-eredménnyel igazolja, hogy az elmúlt 6 hónapban
átesett a fertőzésen, írta a Maszol.ro.
A 18 év alatti gyermekek ugyanúgy karantén nélkül utaz- Érdeklődni: 0746 534 683 - Kémeri Attila
hatnak Romániából Magyarországra, ha magyar személyi igazolvagy 0771 525 506, Millennium Ház,
ványuk, magyar útlevelük, illetve román úti okmányuk van,
Medgyes, I.C. Bratianu, 32
valamint a szülők védettségi igazolással vagy PCR-teszt-eredménnyel igazolják, hogy az elmúlt fél évben átestek a fertőzésen.
A FŐKONZULÁTUS FELHÍVJA A FIGYELMET: NEGATÍV
PCR-TESZTTEL, GYORSTESZTTEL ÉS ANTIGÉNTESZTTEL
TOVÁBBRA SEM LEHET KARANTÉN NÉLKÜL MAGYARORSZÁGRA UTAZNI.
A korlátozott határsávba, azaz Romániából Magyarország területére 30 kilométeres távolságig maximum 24 órára
bárki beléphet.
A főkonzulátus emlékeztetett arra: a Magyarországról
Romániába érkezők számára nincs karantén. Aki Magyarországról Romániába utazik, annak nem kell sem PCR-tesztet, sem
antigéntesztet csináltatnia, sem beoltottnak lennie, mindenképpen karantén nélkül tud Romániába utazni.
index.hu
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