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MINDEN, AMIT TUDNI KELL A MAGYARORSZÁGI PLASZTIKKÁRTYÁRÓL

Péntektől erdélyieknek is jár
a védettségi igazolvány

Egy hét várakozás után kiderült, milyen módon igényelhetnek magyarországi 
védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgárok. A kérelem 
miatt az anyaországba utazó, vagy azt megelőzően az online ügyfélkapun 
keresztül plasztikkártyát igénylő erdélyiek karanténmentesen beutazhatnak 
az anyaországba, a 15 napon belül kiállított okmányt postai úton kapják meg. 
Összeállításunkból az is kiderül, milyen módon lehet interneten igényelni a 
védettségi igazolványt. Eközben továbbra is várat magára az egymás oltásiga-
zolásainak elfogadásáról szóló magyar–román megállapodás. 4.»

Feltétel. Az erdélyi turisták körében népszerű Nyíregyházi Állatparkba is csak az igazolvány felmutatásával lehet belépni

Elfelejt magyarul
a posta
Egységes márkaépítés címen 
fokozatosan számolja fel kétnyelvű 
cégtábláit a Román Posta Rt. (CN 
Poşta Română SA). A székelyföl-
di megyéket is magában foglaló 
brassói kirendeltség igazgatója, 
Bogdan Florin Năstase azzal 
magyarázta a táblák cseréjét, hogy 
azok elavultak.  2.»

Kétséges az ötmillió
beoltott júniusig
Hivatalosan is beismerték a buka-
resti illetékesek, hogy nem tartják 
elérhetőnek az ötmillió koronavírus 
elleni beoltottat június elsejéig. 
Valeriu Gheorghiță, az oltási kam-
pány koordinátora elmondta, nem 
tartja valószínűnek, hogy sikerül 
teljesíteni a célkitűzést. A javuló 
járványadatokat az eddig beoltott 
oltásoknak tulajdonítja. 5.»

Szeretetből is lehet
színházat csinálni
Harminc éve van a színpadon 
Rappert-Vencz Gábor, a Szatmárné-
meti Északi Színház Harag György 
Társulatának művésze, akivel sze-
repei megformálásának titkairól, a 
járványhelyzet szülte kényszerszü-
netek megéléséről és zenészi mun-
kájáról is beszélgettünk. 16.»

Rémes állapotban
több szász templom
Pár éven, de akár hónapon belül 
összedőlhet az észak-erdélyi 
szászok épített örökségének egy 
része – fi gyelmeztet a Német De-
mokrata Fórum Beszterce-Naszód 
megyei elnöke. Cristian Roth-
Gross szerint mintegy tíz egykori 
szász templomnál lenne szükség 
sürgős beavatkozásra, miután a 
helyi szász közösségek kihalóban, 
és a Németországba, Ausztriába 
kivándorolt szászok is elöregedtek, 
kevésbé képesek támogatni itthon 
hagyott közösségeiket.  20.»

 » Magyar 
védettségi 
igazolványt csak 
személyesen a 
magyarországi 
kormányablakok-
ban vagy online 
ügyfélkapun 
keresztül lehet 
igényelni.
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A magyar állam támogatásával
épült óvodákat avattak
Kolozs megyében  3.»

Fazekas Miklós, az RMGE Maros
megyei elnöke pozitív színben
mutatná be a gazdálkodást  17.»
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24-én, kedden jelenik meg.
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