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Újra lehetővé válik az ingázás 
a magyar–román határon azok 
számára, akik a határ másik 
oldalán dolgoznak – jelentette 
be tegnap Szijjártó Péter ma-
gyar külügyminiszter. Pásztor 
Sándor Bihar megyei tanácsel-
nök szerint ez több ezer személy 
életét könnyíti meg a határ két 
oldalán.

 » PAP MELINDA

M egoldódni látszik a román–
magyar határ mentén in-
gázók problémái: Szijjártó 

Péter magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter tegnap az MTI-nek úgy 
nyilatkozott, hogy Magyarország a 
magyar–osztrák és a magyar–szlovák 
együttműködéshez hasonlóan Romá-
niával is létrehozza azt az eljárást, 
amellyel a közös határon az ingázók 
át tudnak járni egymás országába 
munkavégzés céljából. A tárcavezető 
emlékeztetett, hogy Magyarország és 
Románia – hasonlóan több más euró-
pai országhoz – korlátozó intézkedé-
seket léptetett életbe a határain. Ezek 
az intézkedések teljes mértékben 
legitimek, céljuk, hogy megvédjék a 
magyar és a román embereket a ko-
ronavírus-fertőzés gyors terjedésétől, 
magyarázta Szijjártó.

Ugyanakkor elismerte, hogy a két 
ország határán élő közösségek élete 
szorosan összekapcsolódik egymás-
sal, sokan járnak munkába a határ 
túloldalára. „Nekünk az emberek 
egészségének megvédése mellett az 
is feladatunk, hogy a gazdaság mű-
ködőképességét a lehető legjobban 
megvédjük” – fogalmazott a magyar 
külügy vezetője, aki szerint ez érdeke 
a határ túloldalán élő magyaroknak, 
érdeke a magyar és a román vállala-
toknak, illetve gazdaságnak is.

Szijjártó Péter közölte: román kol-
légájával megállapodtak abban, hogy 
az ingázás újra lehetővé válik Magyar-

ország és Románia határán, a határ-
sáv 30 kilométeres körzetében azok 
számára, akik a határ másik oldalán 
dolgoznak. A magyar külügy vezetője 
szerint a két rendőrfőkapitány a lehe-
tő leggyorsabban megállapodik ar-
ról, hogy mikor léptethetik életbe az 
egyezményt, és mely határátkelőhe-
lyeken lesz érvényes. A határ ingázók 
előtti megnyitására vonatkozó dön-
tés több ezer személy életét könnyíti 
meg mind Magyarországon, mind 
Romániában. Az elmúlt évtizedek-
ben ugyanis több ezer romániai lakos 
vett házat a határ magyar oldalán 
lévő falvakban, miközben továbbra 

SZĲ JÁRTÓ PÉTER SZERINT MEGÁLLAPODTAK A ROMÁN FÉLLEL AZ ÁTKELŐK KÖRZETÉBEN ÉLŐK MEGSEGÍTÉSÉRŐL 

Megoldják a határ menti ingázók gondjait

A borsi határátkelőn is sokan kelnek át naponta nagyváradi munkahelyükre menet
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is a román oldalon lévő városokba, 
Nagyváradra, Aradra, Szatmárné-
metibe jár dolgozni. Sokan vannak 
olyanok is, akik román lakhellyel 
rendelkeznek ugyan, de Magyar-
országon vállalnak munkát, hívta 
fel a fi gyelmet a román külügyhöz 
küldött tegnapi kérvényében Pász-
tor Sándor Bihar megyei tanácsel-
nök is. A megyei elöljáró arra kérte 
a román felet, hogy mihamarabb 
találjon megoldást ezen román ál-
lampolgárok problémáira. Azt java-
solta, hogy a koronavírus-járvány 
terjedésének megakadályozására 
hozott 3. katonai rendelet előírásai 
ne vonatkozzanak azokra, akik nem 
azon országban dolgoznak, ahol a 
lakhelyük van. Ugyanis a kijárási 
tilalom tegnap déli bevezetése óta 
már nemcsak a magyar fél kötelez-
né kéthetes karanténra a Romániá-
ból érkezetteket, hanem a román fél 
is az anyaországból jövőket, ahogy 
minden más külföldről érkezőt.

Pásztor Sándor a külügyminisz-
ternek címzett kérvényében azt 
javasolta, hogy a Magyarország-
ról ingázók munkahelyi igazolás 
felmutatásával kelhessenek át a 
román–magyar határon. Rámuta-
tott, hogy Magyarország Ausztria és 
Szlovénia esetében is így jár el, il-
letve emlékeztetett, hogy a román–
magyar határon ingázók problémá-
jára már múlt héten is felhívták a 
külügyi tárca fi gyelmét.

 » A magyar 
külügy vezetője 
szerint a két 
rendőrfőkapitány 
a lehető leggyor-
sabban megálla-
podik arról, hogy 
mikor léptethetik 
életbe az egyez-
ményt, és mely 
határátkelő-
helyeken lesz 
érvényes.

 » KRÓNIKA

M iután a pajzsmirigyzavarral 
küszködők már hetek óta arra 

panaszkodnak, hogy nem kapható 
a kezelésükben elengedhetetlen 
Euthyrox, kiderült, veszélybe ke-
rültek a cukorbetegek is. Jelen pil-
lanatban több tízezer cukorbeteg 
nem tudja megvásárolni a számuk-
ra létfontosságú készítményt. „Töb-
ben is azzal fordultak hozzánk, 
hogy nem kapható metformin a ro-
mániai gyógyszertárakban. 

A 2-es típusú cukorbetegségben 
szenvedők legnagyobb része idős 
személy, aki, ha nem kapja meg a 
kezelést, megbomlik a cukoregyen-
súlya” – nyilatkozta Cristiana Pet-
ruț, a romániai cukorbetegek egye-

sületei szövetségének képviselője. 
A Háziorvosok Országos Társasága 
is megszólalt a témában. „Máskor 
sem kívánnánk hasonló helyzetet, 
de a koronavírus-világjárvány kö-
zepette katasztrofális hatása lehet 
a gyógyszerhiánynak, mivel ebben 
az időszakban korlátozott a szak-
orvosi ellátáshoz való hozzáférés” 
– jelezték közleményükben. A pesz-
szimista forgatókönyvek szerint 
a helyzet a járvány lejárta után is 
súlyosbodhat. „A koronavírus-vi-
lágjárvány miatt nagyon sok ország 
készleteket halmoz fel, vagy gon-
dok lesznek a nyersanyaggal, ez a 
válság fokozódhat” – kongatta meg 
a vészharangot Dragoș Damian, a 
generikus gyógyszereket gyártók 
romániai egyesületének elnöke.

Közben Ludovic Orban minisz-
terelnök egy kedd esti televíziós in-
terjúban arra tett ígéretet, hogy az 
országos gyógyszerügynökséggel 
vállvetve keresik a megoldást, hogy 
ellássák a patikákat Euthyroxszal 
és metforminnal. 

„Nagyon jól tudják, hogy az 
egészségügyi miniszter éppen 
azért adott ki rendeletet, hogy el-
kerülhetővé váljon a párhuzamos 
export. A szabályozott árak miatt, 
amelyek azt hiszem, hogy az egyik 
legalacsonyabbak az Európai Uni-
óban, nagyon sokan importálták a 
gyógyszert Romániába, majd érté-
kesítették olyan országoknak, ahol 
magasabb a szabályozott ár. Az 
egészségügyi miniszter gyakorla-
tilag megtiltotta ezt a párhuzamos 

exportot” – magyarázta a kormány-
fő, hogy mi vezethetett a kialakult 
orvossághiányhoz.

Bajban a cukorbetegek és a pajzsmirigyzavarral küszködők

Nem engedték át a határon a gyógyszereket

Vírusellenes gyógyszerekkel tartott Bulgária irányá-
ba az a kamion, amelyet szerdára virradó éjszaka 
állítottak meg ellenőrzésre a román határrendészek 
a calafati határátkelőnél. A dokumentumok szerint a 
bolgár állampolgárságú sofőr a 33 raklapnyi orvossá-
got egy Temes megyei cégtől vette át, és ugyanannak 
a vállalatnak a szófiai székhelyére tartott. A történ-
tekről értesítették a közegészségügyi hatóságot; az 
országos adóhatóság (ANAF) 70 000 lejre bírságolta 
céget, és a romániai illetékesek nem hagyták jóvá, 
hogy az áru elhagyja az országot – közölték szerdán a 
Dolj megyei prefektúra képviselői.




