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Zöldigazolvány júliustól
Digitálisan és papíralapon is elérhető lesz az utazást megkönnyítő akta

B A L O G H  L E V E N T E

Július elsejétől válik elérhetővé 
Romániában az Európai Unió 
tagállamai közötti utazások-

hoz szükséges utazási igazolvány 
– jelentette be csütörtökön Andrei 
Baciu egészségügyi államtitkár, 
a koronavírus elleni oltási kam-
pány helyettes koordinátora. Mint 
kifejtette, bár hét tagállam már 
alkalmazza, az EU-ban hivatalo-
san július elsejétől vezetik be az 
utazást megkönnyítő úgynevezett 

zöldigazolványt. Romániában je-
lenleg a felkészülés zajlik, és ettől 
az időponttól itt is elérhetővé válik 
a dokumentum. Az igazolvány a 
Különleges Távközlési Szolgálat 
(STS) által kifejlesztett interne-
tes portálról lesz majd letölthető, 
amelyen a jogosultaknak létre 
kell majd hozniuk egy fi ókot, majd 
ímélben kapnak egy linket, ahon-
nan letölthetik az igazolványt. Ez 
digitális és papíralapon is érvé-
nyes lesz, valódiságát egy QR-kód 
szavatolja majd, a határátkeléskor 
ezt olvassák majd le. Az igazolásra 
azok jogosultak, akik beoltatták 

magukat a koronavírus elleni vak-
cinával, akik átestek a betegségen, 
vagy akik érvényes PCR-teszttel 
rendelkeznek. A dokumentum cél-
ja az, hogy szavatolja a tagállamok 
közötti utazások könnyítését, és 
mentesítse tulajdonosát a karan-
tén alól. Valeriu Gheorghiță, az 
oltási kampány koordinátora eköz-
ben elmondta: szerdán, a 12–15 

éves korosztályba tartozó fi atalok 
oltásának első napján 1903 ebbe a 
korosztályba tartozó kapta meg a 
vakcinát.

Határátlépés. Az EU-ban hivata-
losan július elsejétől vezetik be az 
utazást megkönnyítő úgynevezett 
zöldigazolványt
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E gyéves kihagyás után idén meg-
rendezik a Székely Vágtát, ám a 

tizedik kiadás még nem lesz „jubile-
umi” a járványhelyzet miatt. Deme-
ter János, a Vadon Egyesület ügyve-
zető igazgatója, a lovasrendezvény 
főszervezője csütörtöki sajtótájékoz-
tatón elmondta, a korábbi három-
napos esemény helyett egynaposat 
tartanak: június 26-án a lóverseny, 
a futamok kerülnek refl ektorfénybe 

a Maksa melletti Óriáspince-tetőn. 
„Csak a lovasversenyre koncentrá-
lunk, nem lesz kulturális rész, gye-
rekprogramok, késő esti előadás. 
Csak a Székely Vágta futamait tart-
juk meg, idén lemondunk a Góbé 
futamról is” – részletezte a főszerve-
ző. Az egynapos, Kovászna megyei 
rendezvény versenyszámai között 
megtartják azonban a Régió Kupa 
díjugrató versenyt. A tervek szerint 
június 26-án 10 órakor lesz a meg-
nyitó, majd az előfutamok, a Régió 
Kupa, végül késő délután a döntő és 
a díjkiosztó ünnepség.

Jelentkezési határidő

Az eredetileg meghirdetett május 
19-ei jelentkezési határidőt június 
18-áig meghosszabbították, így egy 
héttel a rendezvény előtt hozzák 

nyilvánosságra a benevezett lova-
sokat. „Azért döntöttünk így, mert 
minél több lovasnak szeretnénk 
megadni a lehetőséget az indulásra. 
Mivel nem lesz Góbé futam, a poten-
ciális versenyzőknek ez az egyetlen 

esélyük a megmérettetésre idén” 
– mutatott rá Demeter János. Hoz-
zátette, a hatályban lévő előírások 
szerint szabadtéri rendezvé-
nyen legtöbb 1000 embert 
lehet fogadni, oltási iga-
zolással. Így ennyi nézőt 
beengednek egy elkerített 
nézőtérre, a terület többi 
részéért a szervezők nem 
vállalják a felelősséget. 
A 10. Székely Vágta a www.
szekelyvagta.ro és a www.vadon.ro 
honlapon lesz követhető.

A lóverseny és a futamok kerülnek reflektorfénybe
• A lovas futamokra összpontosít az idei, egynapos-
ra rövidült Székely Vágta – jelentették be csütörtöki 
sajtótájékoztatójukon a szervezők, akik június 18-áig 
meghosszabbították a jelentkezési határidőt.

Egyéves kihagyás után idén 
megrendezik a Székely Vágtát
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Kiegyenlítik 
a nyugdíjkorhatárt
A nyugdíjkorhatár fokozatos 
kiegyenlítését helyezte kilátás-
ba Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter, elmondása szerint a 
kormány tervei szerint a jövőben 
a nőknek és a férfiaknak is 65 
éves korukig kellene dolgozni-
uk. A munkaügyi tárca vezetője 
a Digi 24 hírtelevízió szerda esti 
műsorában emlékeztetett, a 
jelenleg hatályos nyugdíjtörvény 
előírja a nyugdíjkorhatár foko-
zatos kiegyenlítését 2030-ig. 
„Jelenleg a nők nyugdíjkorhatá-
ra 61,7 év, jövőre több lesz. Évről 
évre több 2030-ig, ahogyan 
a hatályos jogszabály előírja. 
Egyenlő lesz a nők és férfiak 
nyugdíjkorhatára” – magyarázta 
a miniszter. Aláhúzta egyúttal: a 
cél a korhatár kiegyenlítése, de 
semmiképp nem akarják a nyug-
díjkorhatárt 65 év fölé emelni. 
Ami a készülő nyugdíjtörvényt 
illeti, Raluca Turcan azt mondta, 
hogy várhatóan 2022 végére 
sikerül véglegesíteni.
 
Ügyintézések
Az RMDSZ Csíki Területi Szer-
vezete az Eurotrans Alapítvány-
nyal együttműködve kiszállást 
szervez Csíkszentmártonba. Az 
érdeklődők június 10-én, 14-én 
és 17-én 12–14 óra között a 
Csíkszentmártoni Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében adhat-
ják le a különböző eljárásokhoz 
szükséges irataikat. Az alábbi 
ügyintézésekben nyújtanak 
segítséget: honosítási kére-
lem benyújtása; házasság, 
gyermekszületés, haláleset 
vagy válás anyakönyveztetése; 
tájékoztatás a személyazonosító 
igazolvány igényléséről; tájé-
koztatás az anyasági és életkez-
dési támogatással kapcsolatos 
kérdésekben (2018. január 1-je 
óta ugyanis a Magyarország te-
rületén kívül született és ott élő, 
magyar állampolgár gyermek 
után is igényelhető az anyasági 
támogatás és a babakötvény).

• RÖVIDEN 

Hosszabb ideig tarthatnak az esküvők és a keresztelők

Meghosszabbította a kormány csütörtöki ülésén azt az időtartamot, 
ameddig a lakodalmak és keresztelők tarthatnak – jelentette be az ülést 
követően Florin Cîţu miniszterelnök. A kormányfő elmondta: a veszélyhely-
zetről szóló kormányhatározatot módosítva úgy döntöttek, hogy ezek a 
családi rendezvények éjjel két óráig tarthatnak. Mint ismeretes, a rendkí-
vüli jogrend idején minden vendéglátóhelynek éjfélkor kell zárnia.

• Romániában július elsejétől válik elérhetővé az EU 
tagállamai közötti utazást megkönnyítő, védettséget iga-
zoló zöldigazolvány – közölték a bukaresti illetékesek.




