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A HATÁRZÁR MEGPRÓBÁLTATÁSAIRÓL MESÉLTEK LAPUNKNAK ÉRINTETTEK

Újra megnyílt az ingázók 
előtt a magyar–román határ

Bár nem mindenki számára indult zökkenőmentesen a nap, lapzártánkkor 
úgy tűnt, hogy fellélegezhettek csütörtökön a román–magyar határon át 
ingázó, vagyis az egyik országban élő, de a másikban dolgozó polgárok. Egy 
nappal ugyanis azt követően, hogy Szijjártó Péter magyar és Bogdan Aures-
cu román külügyminiszter erről megállapodott, újranyílt három, a bukaresti 
hatóságok által a koronavírus-járványra hivatkozva bezárt határátkelő, és 
már a Borsnál átkelőknek sem kell attól tartaniuk, hogy a külföldről ér-
kezőkre vonatkozó óvintézkedések miatt otthoni elkülönítésbe kerülnek. 
Az átállás nem ment zökkenőmentesen: miközben több olyan személyről 
tudunk, aki gond nélkül átjutott, olyan is akadt, aki inkább visszafordult, 
mert a határon „ugyanaz a lemez szólt”, mint egy nappal korábban. 17.»

Több iratot kérnek. A határon át ingázóknak két személyit, munkahelyi igazolást is fel kell mutatniuk, és előfordul, hogy a jármű papírjait is elkérik

Járványsújtott
Európa kamionból
„Gyógyszert, élelmiszert szállítunk 
többnyire, amire ilyenkor nagy 
szükség van” – mondta a Króniká-
nak Veres Adrienn Kálmán. A kami-
onsofőrként dolgozó Beszterce-Na-
szód megyei férfi  a nyugat-európai 
állapotokról, a határátkelőkön 
tapasztaltakról mesélt lapunknak.  

3.»

Kötelező marad
a műszakiztatás
A gépkocsik kötelező időszakos 
műszaki vizsgájára (ITP), vala-
mint a kötelező gépjármű-felelős-
ségbiztosításra sem vonatkoznak 
a szükségállapot idejére előírt 
intézkedések, azaz ezeknek az 
érvényességét nem hosszabbít-
ják meg automatikusan. Jó hír 
viszont, hogy kötelező biztosítást 
már „házhoz szállítással” is lehet 
vásárolni.  2.»

Csillapítaná a BNR
a vírus okozta sokkot
Intézkedéssorozattal sietett 
a koronavírus-járvány okozta 
válság hatásainak enyhítésére 
a Román Nemzeti Bank (BNR). 
A döntésekről Bálint Csabával, 
a jegybank igazgatótanácsának 
tagjával beszélgettünk.  16.»

A színházi
világnapot ünneplik
Az erdélyi teátrumok is megem-
lékeznek a március 27-i színházi 
világnapról: Facebook-oldalukon, 
honlapjukon, YouTube-csatornáju-
kon archív felvételeket közvetítenek 
korábbi színházi produkciókról. A 
világnap apropóján Laczkó Vass 
Róbert, a Kolozsvári Állami Magyar 
színház művésze osztja meg gondo-
latait a Krónika olvasóival.  20.»

 »  Az elmúlt 
bő másfél hét 
nem volt köny-
nyű a határon át 
ingázók számá-
ra, de most már 
mindenki abban 
bízik, hogy végre 
helyreállnak a 
dolgok.
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Kincses Előd: Marosvásárhely
a szekus forgatókönyv B terve volt

Egészségügyi minisztert
buktatott a koronavírus  15.»
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