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Pszichológusok ideje

Amíg Raed Arafat a katasztrófavédelem megszerve-
zése mellett kommunikált is, megnyugtatónak tűn-
tek a hatósági intézkedések. Most, hogy az elnök, 
a kormányfő, a pénzügyminiszter, a belügyi tárca 
vezetője áll sorban a mikrofon mögött, már csak az 
orvosi vélemények maradtak hitelesek. Egymást kor-
rigáló, olykor egymásnak ellentmondó nyilatkozato-
kat hallunk a néhány héttel ezelőtt még kizárólag az 
előre hozott választásokkal foglalkozó Johannistól, 
Orbantól, a miniszterelnöki po zíc ió lehetőségétől 
nemrég pánikrohamot kapó Cîţutól. Marcel Vela bel-
ügyminiszternek a szigorítások bejelentése jutott, 
ami nem hálás feladat. Talán ezt a róla kialakult ba-
rátságtalan imázst próbálta javítani a tárcavezető a 
himnusz hétvégi adagolásával. Részben máris sike-
rült az arculatváltás. Vela pillanatok alatt a gúny tár-
gya lett. Románok ezrei csináltak viccet a közösségi 
hálón a kötelező utcai rendőrzenéből. Az igazi bohó-
zathoz már csak az hiányzik, hogy néhány magyar 
nemzettársunknak válaszként a székely himnusz 
bömböltetése jusson eszébe. 

A rendőrautók hangszórója nem fogja elnyomni 
azt a csatazajt, amely az elkövetkező hetekben a 
kórházak jellemzője lesz. Az orvosok, nővérek harca 
még csak most kezdődik. Eddig közel kétszáz egész-
ségügyi alkalmazottnál mutatták ki a koronavírussal 
való fertőzöttséget. Lesz-e elegendő orvos, védőfel-
szerelés, lélegeztetőgép, kórházi kapacitás? Hogyan 
reagálunk majd olyan helyzetekre, amikor a súlyos 
beteg hozzátartózónknak, ismerősünknek csak az 
otthoni szenvedést tudják ajánlani a gyógyítók? 
Belegondolni is rossz, milyen képet kapunk majd 
az ellátórendszer túlterheltsége miatti tragédiákról 
a hisztériára hangolt hírtelevíziókban. A koronaví-
rus-járvány egyik legnehezebben kezelhető tünete 
ugyanis továbbra is az a félelem, amelyet a korlátla-
nul ránk zúduló információözön okoz. 

Túl vagyunk bezártságunk első hetén. Már unjuk 
picit a „maradj otthon” kampányt, a mániákusan 
ismételt kézmosást. Még jópofi zósan elvagyunk a 
családban, tanuljuk a digitális világ lehetőségeit. De 
egyre többször kezdünk magunkban vagy hangosan 
tűnődni azon, hogy meddig tart ez az egész? Lassan 
mindent tudunk az ismeretlen vírusról. Elvitatkozga-
tunk a gazdasági következményekről, azon, hogy mi 
is vár az országra, a világra a járvány után. Mindenre 
van válasz, szakértői vélemény, saccolás, jóslás. Egy 
dologról viszont senki nem kíván nyíltan beszélni: 
a bezártság, az otthonmaradás határairól. Meddig 
bírják emberek milliói ezt az állapotot? A racionális 
gondolkodást, azaz a járvány legyőzéséhez elenged-
hetetlenül szükséges elkülönülés betartását mikor 
és kinél írhatják felül más szempontok? A járványku-
tatók, orvosok, rendfenntartók mellett a pszicholó-
gusok idejét is éljük. Mert a feszültség és a félelem 
rossz tanácsadó. Elhibázott döntésekre késztethet 
bárkit. Láthatjuk Marcel Vela esetét. Egy jó pszicholó-
gus most tán még meggyőzhetné a belügyminisztert a 
rendőrautós, himnuszos játék leállításáról.

Tegnapi lapzártánkkor úgy tűnt, 
hogy a pénteki rövidzárlatot 
követően – a szükséges iratok 
birtokában – újra zökkenőmen-
tesen közlekedhetnek a magyar–
román határ egyik oldalán élő, 
de a másikban dolgozó polgárok. 
Ám a lázukat megmérik.

 » BÁLINT ESZTER

B ár pénteken reggel a hírek sze-
rint néhány órára újra bezárt a 
román–magyar határ az ingá-

zók előtt, a déli órákra megoldódott 
a helyzet, és tegnapi lapzártánkkor 
is úgy tűnt, hogy zökkenőmentesen 
közlekedhetnek a határ két oldala 
között az egyik országban élő, de a 
másikban dolgozó polgárok. Ehhez 
a két állam hatóságai által kiállított 
személyi igazolványt, lakcímkártyát, 
illetve egy munkáltatói igazolást kell 
felmutatniuk, ugyanakkor tegnapi 
információk szerint a határ mindkét 
oldalán megmérik az átkelők lázát.

A péntek reggeli fennakadást az 
okozta, hogy a magyar tisztifőorvos 
csütörtökön későn este „a járványügyi 

helyzetre fi gyelemmel” normatív ha-
tározatot adott ki. Ennek egyik pontja 
pedig arra kötelezi a külföldről Ma-
gyarország területére belépő magyar 
állampolgárokat, hogy az országba 
belépéskor vessék alá magukat egész-
ségügyi vizsgálatnak, melynek ered-
ményétől függően különböző típusú 
karanténba kerülnek. A kora reggeli 
órákban pedig úgy tűnik, hogy ez alól 
az ingázók sem jelentenek kivételt: a 
magyar határőrök arról tájékoztatták a 
Románia irányába tartókat, átmehet-
nek, de amikor hazatérnek, 14 napos 
karantén vár rájuk. Értesülések szerint 
később a magyarországi illetékes ha-
tóságok már pontosították a rendelke-
zést, hogy nem vonatkozik a határon 
át ingázókra, és a két ország külügymi-
nisztere közötti megállapodás marad 
érvényben a határ két oldalán élők és 
dolgozók számára.

A helyzet tisztázását célzó kérdé-
seinkkel még pénteken megkeres-
tük Magyarország Külgazdasági és 
Külügyminisztériumának, illetve 
Belügyminisztériumának sajtóosztá-
lyát, ám tegnapi lapzártánkig csak 
annyi választ kaptunk a belügyi 
tárcától, hogy kérdéseinket továb-
bították a magyar kormány korona-

vírussal kapcsolatos tájékoztatásért 
felelős illetékeseihez.

Amint arról lapunkban beszámol-
tunk, újranyílt csütörtökön három, 
a román hatóságok által a koronaví-
rus-járványra hivatkozva bezárt átkelő 
a magyar határon, aminek köszön-
hetően könnyebbé vált az ingázás az 

egyik országban élő, ám a másikban 
dolgozó polgárok számára. Ugyanak-
kor miután szerdán még házi karan-
ténnal fenyegették a borsi határát-
kelőnél a határon át ingázókat, a két 
ország külügyminisztere közötti meg-
állapodás értelmében zökkenőmen-
tesen mehettek dolgozni a másik ál-
lamba az ingázók, majd haza, és nem 
kényszerítették őket „szobafogságba”.

MEGMÉRIK AZ INGÁZÓK LÁZÁT A MAGYAR ÉS A ROMÁN OLDALON IS, DE ÁTMEHETNEK

Bezárt, majd megnyílt a határ
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Jöhetnek-mehetnek. Ismét közlekedhetnek a határ két oldala között az ingázók

 » Átkeléskor az ingázóknak 
a két állam hatóságai által 
kiállított személyi igazol-
ványt, lakcímkártyát, illetve 
egy munkáltatói igazolást 
kell felmutatniuk, ugyanakkor 
vasárnapi információk szerint 
a határ mindkét oldalán meg-
mérik az átkelők lázát.

 » B. E.

Továbbra is nyitva maradhatnak 
az élelmiszerpiacok – az intéz-

kedést Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter kérte a kormánytól, azzal 
érvelve, hogy a kistermelőknek ez 
az egyetlen lehetőségük arra, hogy 
értékesítsék árujukat. Ludovic Or-
ban miniszterelnök is támogatja a 
felvetést, de kéri az óvintézkedések 
betartását. „Igen, egyetértek. De 
pontosan be kell tartaniuk min-
dent, amit előír a rendelet. Vagyis 
el kell határolniuk a területüket, 
be kell tartaniuk a távolságot, hogy 
ne álljon fenn a fertőzés veszélye. 
Emellett kesztyűt kell viselniük. 
Azaz be kell tartaniuk a szabályo-

kat” – fogalmazott a kormányfő. 
Leszögezte egyúttal: senki nem 
akarja bezárni a piacokat. „A sza-
badtéri piacok még kisebb kocká-
zatot jelentenek” – tette hozzá Lu-
dovic Orban.

A mezőgazdasági tárca vezetője 
ugyanakkor a polgármestereket is 
arra kérte a hétvégén, hogy semmi-
képp se rendeljék el az élelmiszer-
piacok bezárását, hiszen sokkal 
biztonságosabbak, mint például a 
kisboltok, ráadásul a helyi terme-
lők nagyrészt csak itt tudják értéke-
síteni terményeiket.

Bizonyos termékek árának a 
szükségállapot idején történő kor-
látozásával viszont egyelőre nem 
kíván élni a kormány. Adrian Oros 

mezőgazdasági miniszter szerint 
ugyanis ez negatív hatással bírna 
mind a fogyasztókra, mind pedig 
a termelőkre nézve. Véleménye 
szerint ugyanakkor a kereslet meg-
ugrásakor valóban növekedésnek 
indult bizonyos termékek ára, a ha-
zai áruk esetében viszont ez azóta 
visszaállt a normális kerékvágásba. 
„Amennyiben mi, az állam korlá-
tozzuk a polcokon alkalmazható 
árakat, két negatív hatást generá-
lunk: bátorítjuk a feketepiacot, il-
letve eltűnnek a piacról a leggyen-
gébb termelők. Nekünk, államként, 
nem áll jogunkban sebezhetővé 
tenni őket” – nyilatkozta a mező-
gazdasági tárca vezetője a Digi 24 
hírtelevíziónak.

Bogdan Chirițoiu, a Versenytanács 
elnöke szintén a Digi 24-nek nyilat-
kozva azt mondta, az élelmiszerek 
ára nem nőtt számottevő mérték-
ben, inkább az olyan egészségügyi 
és orvosi termékek esetében beszél-
hetünk nagyobb mértékű drágulás-
ról, mint a védőfelszerelések, fertőt-
lenítőszerek, maszkok. Leszögezte 
ugyanakkor, hogy jelenleg vizsgá-
lat zajlik olyan vállalkozások ellen, 
amelyek indokolatlanul emelték 
meg az ilyen felszerelések és orvosi 
termékek árát. „Nagyon nagy bírság 
róható ki, az eladások 10 százaléka. 
Tartós vizsgálatokról van szó, és 
megpróbálunk már most intézkedé-
seket foganatosítani” – fogalmazott 
a versenyhivatal elnöke.  

Nyitva maradnak a piacok, az árakat egyelőre nem korlátozzák

 » Inkább az 
olyan egész-
ségügyi és 
orvosi termékek 
esetében beszél-
hetünk nagyobb 
mértékű drágu-
lásról, mint a vé-
dőfelszerelések, 
fertőtlenítősze-
rek, maszkok. 




