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Újranyílt csütörtökön három, 
a román hatóságok által a 
koronavírus-járványra hivat-
kozva bezárt átkelő a magyar 
határon, aminek köszönhető-
en könnyebbé vált az ingázás 
az egyik országban élő, ám a 
másikban dolgozó polgárok 
számára. Ugyanakkor miután 
szerdán még otthoni elkülöní-
téssel fenyegették a borsi hatá-
rátkelőnél a határon át ingázó-
kat, addig csütörtökön már a 
legtöbb esetben zökkenőmen-
tesen mehettek dolgozni, majd 
haza, és nem kényszerítették 
őket „szobafogságba”.

 » BÁLINT ESZTER

B ár nem mindenki számára 
indult zökkenőmentesen a 
nap, lapzártánkkor úgy tűnt, 

hogy fellélegezhettek csütörtökön 
a román–magyar határon át ingá-
zó, vagyis az egyik országban élő, 
de a másikban dolgozó polgárok. 
Egy nappal azt követően ugyan-
is, hogy Szijjártó Péter magyar és 
Bogdan Aurescu román külügy-
miniszter erről megállapodott, 
újranyíltak a bukaresti hatóságok 
által a koronavírus-járványra hi-
vatkozva bezárt határátkelők, és 
már a Borsnál átkelőknek sem kell 
attól tartaniuk, hogy a külföldről 
érkezőkre vonatkozó óvintézke-
dések 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 hatá-
ron „ugyanaz a lemez szólt”, mint 
egy nappal korábban. Pedig a 
szabály egyszerűnek tűnik:  a ha-
tárátlépéskor a lakcímet és mun-
kaviszonyt kell igazolni, az ilyen 
módon belépő személyekre a 14 
napos karantén nem vonatkozik.

Kalamajka, ellentmondások
Ám nem egységesen jártak el csü-
törtök reggel a határőrök a két 
ország között ingázó kettős állam-
polgárokkal. A magyar oldalon, a 
határ közelében élő, de Nagyvára-
don dolgozó kettős állampolgárok 
örömmel újságolták lapunknak, 
hogy kevesebb mint 24 órával a 
két külügyminiszter közötti meg-
állapodás megszületése után újra 
úgy közlekedhetnek a két ország 
között, hogy nem kell attól tar-
taniuk: valamelyik országban 14 
napos otthoni elkülönítésbe kell 
vonulniuk. Ezzel szemben a Ma-
gyarországon dolgozó váradiakat 
kora reggel Borsnál azzal fogadta 
egy román határőr, hogy átmehet-
nek, de amikor dolguk végeztével 
hazajönnének, akkor elkülönítés 
várja őket.

A különböző hatóságoktól sem 
kaptunk egybehangzó állásfogla-
lásokat. Délelőtt Magyarország ko-

AZ ELMÚLT IDŐSZAK MEGPRÓBÁLTATÁSAIRÓL SZÁMOLTAK BE A KRÓNIKÁNAK A MAGYAR–ROMÁN HATÁRZÁR KÁRVALLOTJAI

Újra megnyílt a határ az ingázók előtt

Sorok is kialakulnak. Aprólékosan átnézik az ingázók iratait a határőrök, így egy autóra öt perc is kell

 » Szerdán vi-
szont otthonma-
radásra kénysze-
rültek, miután 
a román ható-
ságok jelezték, 
hogy aki átjön a 
romániai oldalra, 
az karanténba 
kényszerül.

 » Az átállás 
nem ment zök-
kenőmentesen: 
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. 

lozsvári főkonzulátusa Facebook-ol-
dalán azt közölte, hogy csak az 
újranyíló – vagyis a Vállaj–Csanálos, 
Létavértes–Székelyhíd és Méhkerék–
Nagyszalonta – határátkelőhelyek 
fogadják a két ország azon állam-
polgárait, akik az államhatártól leg-
feljebb 30 km-es távolságban élnek 
vagy dolgoznak. Ezt az állítást erő-
sítette meg a Krónika megkeresésé-
re Mile Lajos főkonzul is, mondván, 
„könnyen előfordulhat, hogy a vára-
diaknak kerülniük kell”.

A Román Határrendészet nagy-
váradi területi felügyelőségének 
szóvivője, Laura Bondar viszont 
lapunknak azt mondta, a megnyí-
ló átkelőkön kívül Borsnál is köz-
lekedhetnek az ingázók. Később 
közleményt is kiadtak a két külügy-
miniszter megállapodása nyomán 
csütörtökön reggel 6 órától életbe 
lépett intézkedésekről, de ebben 
csak az állt, hogy megnyílt az ingá-
zók előtt a szalontai és a székelyhídi 
határátkelő. Kitértek arra is, hogy 
milyen papírokra van szükségük az 
ingázóknak: a tájékoztatás szerint a 
személyi igazolvány mellé szüksé-

ges a munkaszerződés, a tulajdon-
jogot igazoló dokumentum vagy 
más olyan irat, ami bizonyítja, hogy 
az illető személy munkaügyben, 
mezőgazdasági tevékenység céljá-
ból vagy élelmiszerek értékesítése 
miatt lépi át a határt.

Amikor a laptop a másik 
országban ragad
Az elmúlt bő másfél hét nem volt 
könnyű a határon át ingázók szá-
mára, de most már mindenki abban 
bízik, hogy végre helyreállnak a 
dolgok. Staharóczky Noémi táplál-
kozási tanácsadó és férje, Kegyes Ró-
bert vállalkozó Ártándon él. Amikor 
átköltöztek, nem is sejtették, hogy 
akadályokba ütközhet szabad átjá-
rásuk a határon, márpedig naponta 
ingáznak a határ két oldala között. 
Szerdán viszont otthonmaradás-
ra kényszerültek, miután a román 

hatóságok jelezték, hogy aki átjön 
a romániai oldalra, az karanténba 
kényszerül. Múlt kedden a magyar 
hatóságok rendelkezése miatt nem 
tudták Váradon elintézni ügyes-ba-
jos dolgaikat – mesélték a Krónika 
megkeresésére. „Általában este jön 
az újabb rendelet, és reggelre min-
den megváltozik, nem tudunk be-
menni az irodába egy laptopért, egy 
dokumentumért, nem lehet intézni 
az ügyeket. Konkrétan kizárnak az 
országból” – osztotta meg velünk az 
elmúlt időszak tapasztalatait a táp-
lálkozási tanácsadó. Mint mondta, a 
többi napon rendesen tudtak közle-
kedni, s amikor például Ausztria irá-
nyából többen is érkeztek Románia 
irányába, akkor befelé külön sávot 
is biztosított a román határrendészet 
azoknak, aki munka céljából ingáz-
nak a két ország között. Szerdán vi-
szont el sem indultak, hiszen látták a 
hírekben, illetve a velük egy cipőben 
járókat tömörítő közösségi csopor-
tokban, hogy nincs értelme.

„Múlt csütörtöktől egyébként 
mintha nehezítették volna az átjá-
rást – tette hozzá Kegyes Róbert. – 

Előbb kérték a személyi igazolványt 
és a lakcímkártyát is, majd könnyí-
tettek, a hét elején pedig már körül-
belül 5 percbe telt, amíg átengedtek 
egy autót. Így a korábbi pár percről 
40–50 percre nőtt a várakozási idő 
a határon.” Tapasztalatai szerint 
amúgy az elmúlt időszakban Romá-
nia irányában lazább, Magyarország 
felé szigorúbb volt a határellenőrzés. 
Elmondása szerint amúgy szerdán 
is volt mozgás a határon, viszont a 
román határőrök szóltak időben az 
embereknek, hogy aki átjön, az me-
het rögtön elkülönítésbe.

Csütörtök kora reggel viszont 
örömmel hívtak, hogy minden rend-
ben, átjöhettek, tény viszont, hogy 
nem volt valami rövid az ellenőr-
zés, a mindkét állam által kiállí-
tott személyi igazolvány, a kijárási 
tilalom alól feloldó munkavégzési 
igazolás mellett a telefonszámukat 

is elkérték. Nagyjából 7–10 percet 
álltak a borsi határátkelőnél, ahol 
számos Bihar megyei autót láttak, 
akik valószínűleg velük egy hajó-
ban eveznek.

Amikor az orvos 
nem mehet át a határon
Az elmúlt bő egy hét kapcsán ha-
sonló tapasztalatokról számolt be 
érdeklődésünkre egy Nagyváradon 
élő, de napi szinten Magyarország-
ra ingázó orvos is. Mint részletezte, 
épp ügyeletben érte, amikor Ma-
gyarország a múlt hét elején lezárta 
határátkelőit. Akkor még az a verzió 
volt érvényben, hogy ha hazajön, 
és másnap visszamegy, akkor Ma-
gyarországon kell elkülönítésbe vo-
nulnia, a napokban pedig az volt a 
fenyegetés, hogy ha hazajön, akkor 
nem hagyhatja el 14 napig otthonát. 
Ennek ellenére a múlt héten egy 
nap kivételével mindennap átjárt 
dolgozni, a héten viszont már csak 
egy nap.

Arról, hogy érdemes-e elindulni, 
ő többnyire Facebook-csoportból 
tájékozódott, szerdán például el 
sem indult. Tud viszont olyanról, 
aki reggel még útnak indult, és már 
Váradon, a Borsi úton megállítot-
ták, hogy kijárási tilalom idején 
merre autózik. Volt nála papír, így 
továbbmehetett, ám a határtól visz-
szafordult, amikor közölték vele, 
hogy biztos elkülönítésnek néz elé-
be. Kérdésünkre, hogy mi történik 
a betegekkel, hogyha nem érkezik 
az orvos, elmondta, a helybeli or-
vosok veszik át az ügyeletet, ami 
nekik sem könnyű, hiszen miután 
a 65 évesnél idősebbek kényszerpi-
henőn vannak, igen megcsappant a 
bevethető szakemberek száma.

Ami a határon való várakozási időt 
illeti, a lapunknak nyilatkozó orvos 
is arról számolt be, hogy 5 perc kö-
rülire nőtt az az idő, amíg egy autó át 
tud menni a határon, miután például 
Magyarország irányába a román és a 
magyar határőr is átvizsgálja a pa-
pírokat, ami egyenként 2-3 percet is 
igénybe vesz. Amúgy Magyarország 
irányába most már a rendszeresen 
ingázóktól is kérik a személyi mellett 
a jogosítványt és a forgalmit – eddig 
nem volt így. Mint ahogy a korona-
vírus-járvány miatt foganatosított 
óvintézkedéseket megelőző időben 
Magyarország irányába a magyar 
személyit, hazafelé pedig átlagban a 
románt mutatta fel, az elmúlt napok-
ban már sokszor előfordul, hogy ké-
rik mindkettőt, így ellenőrizve, hogy 
valóban ingázó személyről van szó.

Ezeket kérték csütörtök reggel is 
a saját felelősségre kiállított nyilat-
kozat, illetve a munkahelyi igazo-
lás mellett. A kórház által kiállított 
magyar nyelvű igazolással azonban 
nem elégedtek meg, mint mondták, 
hivatalos és közjegyző által hitele-
sített fordításra is szükség lenne. 
Amíg nincs ilyen, addig át lehet 
menni dolgozni, de csak egyszer, 
utána – mint minden külföldről ér-
kezőnek –14 napos otthoni elkülöní-
tés. Nyilatkozónk ezért úgy döntött, 
nem kockáztat, kivár, amíg valóban 
rendeződik az ingázók helyzete.

FO
TÓ

: 
PO

LI
ŢI

A 
DE

 FR
O

NT
IE

RĂ
 R

O
M

ÂN
Ă




