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A román állampolgárok Ma-
gyarország területén való 
átutazása akadályozásával 
vádolta meg tegnap a budapesti 
hatóságokat Ludovic Orban ro-
mán kormányfő, aki az Európai 
Bizottsággal „fenyegette meg” 
Budapestet. Közben Szijjártó 
Péter bejelentette: mától meg-
szűnik a karanténba vonulási 
kötelezettség Magyarország és 
Románia közötti.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

L udovic Orban kormányfő szerint 
diszkriminálják a magyar ható-
ságok a Magyarországon átutazó 

román állampolgárokat. A minisz-
terelnök a bukaresti kabinet tegnapi 
ülésének sajtónyilvános részén, bel-
ügyminiszterével együtt kelt ki Magyar-
ország ellen. Orban azt állítja, „vannak 
emberek”, akiknek nem engedélyezik 
az átutazását Magyarország területén. 
A román kormányfő szerint Magyar-
ország megsérti az Európai Uniónak 
a polgárok szabad mozgásához való 
jogát szavatoló rendelkezéseit, mivel 
a magyar hatóságok szerinte újabb 
szabályokat léptettek életbe azoknak 
a polgároknak az esetében, akik csak 
tranzitálnak Magyarország területén.

Román „áldozatok”
„Az első számú áldozatok a román 
állampolgárok. Fogalmazzanak meg 
határozott kérelmet Magyarország 
irányába” – fordult oda a román kor-
mányfő belügyminiszteréhez. Orban 
beszámolt egy állítólagos esetről, 
amikor a magyar hatóságok megta-
gadták egy férfi  beutazását Magyar-
országra, aki a lányát akarta elkísérni 
vizsgázni Nyugat-Európába. A kor-
mányfő szerint az édesapától munka-
szerződése eredeti példányát kérték, 
és mivel nem tudta felmutatni, nem 
léphetett be Magyarországra. A buda-
pesti hatóságokkal szembeni vádakat 
Marcel Vela belügyminiszter azzal 
toldotta meg, hogy „sok kívánnivalót 
hagy maga után a magyar partnerek 
viselkedése”. A tárcavezető azt állí-

totta, eközben a román fél „teljes nyi-
tottságot tanúsított”. Ludovic Orban 
erre azt válaszolta, hogy Bukarest az 
Európai Bizottsághoz készül fordulni 
az ügyben. „Mi nagyon rugalmasak 
és nyitottak voltunk. Adminisztratív 
akadályokat gördítenek a román ál-
lampolgárok elé, mintha kifejezetten 
nekik szólna ez az ajánlás. Ez nagyon 
zavaró” – állapította meg a kormány-
ülésen a miniszterelnök, aki felszólí-
totta belügyminiszterét, vegye fel a 
kapcsolatot magyar kollégájával, és 
ha megerősítést nyer az európai sza-
bályozások áthágása, akkor értesíteni 
kell minderről az Európai Bizottságot.

Ludovic Orban azt is megemlítette a 
kormányülésen, hogy a román hatósá-
gok roppant nyitottnak mutatkoztak a 
határ menti megyékben élők ingázásá-
nak lehetővé tétele esetében, és akkor 
is, amikor romániai diákok magyaror-
szági vizsgákra történő utazását kellett 
lehetővé tenni. Ezzel szemben az igaz-
ság az, hogy a romániai – elsősorban 
magyar – fi ataloknak hazatérésüket 
követően kéthetes házi karanténba 
kellett vonulniuk, holott korábban 
azt ígérték nekik, hogy mentesülnek a 
vesztegzár kötelezettsége alól.

Mint ismeretes, hétfőtől immár a 
Magyarországról beutazó uniós polgá-
rok sem kötelesek már kéthetes ottho-
ni elkülönítésre Romániában. Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter 
ugyanakkor tegnap délután bejelen-
tette: mától megszűnik a karanténba 
vonulási kötelezettség a Magyarország 
és Románia közötti határátlépés ese-
tén. A tranzitlehetőségek május 20-
ától bővültek a személyautókkal, autó-
buszokkal és a kisbuszokkal szállított 
azon román állampolgárok részére, 
akik a Budapest Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőtérről repülővel utaznak 
tovább, vagy Magyarországra érkezik 
a repülőgépük, és hazautazási céllal 
közlekednek.

Megkétszereződött a forgalom
a magyar–román határon
Mintegy 65 200 román és külföldi ál-
lampolgár, valamint 28 900 jármű 
(ezek közül 12 760 teherszállító) lépte 
át a román államhatárt a hétfői nap 
folyamán – tájékoztatott kedden a ro-
mán határrendészet. A belépőoldalon 

40 200 személy jelentkezett ellenőr-
zésre 15 900 járművel, a kilépőolda-
lon pedig 25 ezer személyt és 13 ezer 
járművet regisztráltak. Összességében 
60 százalékkal nőtt meg a forgalom 
ezekben a napokban a májusi átlag-
hoz viszonyítva. A jelzett időszakban 
a Magyarországgal közös határszaka-
szon levő 11 átkelőnél mintegy 43 800 
személyt jegyeztek, közülük 30 300-at 
a belépési oldalon. A veszélyhelyzet 
idején jegyzett napi átlaghoz képest 
megkétszereződött az országba való 
belépésre jelentkezők száma. A Nagy-
lak 1-es, a Nagylak 2-es és a borsi hatá-
rátkelő volt a legforgalmasabb ezúttal 
is, a vizsgált 24 órában mintegy 24 600 
személy érkezett az országba ezeken 
keresztül és 10 300-an jelentkeztek ki-
lépésre. Mindkét nagylaki határátkelő 
maximális kapacitással működik: az 
autópálya-átkelőnél tíz, az országúti 
átkelőnél hét sávon fogadják az or-
szágba érkezőket, és további húsz mo-
bil ellenőrzőpontot is létrehoztak. A 
román határrendészet honlapján elér-
hető online jelzőrendszer Nagylaknál 
egyórás, Csanádpalotánál két és fél 
órás, Ártándnál negyvenperces, Csen-
gersimánál fél órás várakozási időt jel-
zett kedden kora délután a Romániába 
belépő oldalon.

Hétfőtől kezdődően már nem kell 
kéthetes elkülönítőbe vonulnia annak, 
aki 17 európai országból – köztük Ma-
gyarországról – érkezik Romániába. 
A határrendészet felhívja a fi gyelmet: 
lassítja a határon való átlépést, hogy 
a szokásos ellenőrzés mellett a köz-
egészségügyi igazgatóság képviselői 
továbbra is járványtani ellenőrzést 
végeznek, ugyanakkor az országba 
belépőknek ki kell tölteniük egy fe-
lelősségvállalási nyilatkozatot is. Az 
ellenőrzések nyomán 7849 személyt 
küldtek lakhelyi elkülönítésbe vagy 
karanténba a közegészségügyi igazga-
tóság szakemberei – jegyzi meg a köz-
lemény. Ebben arra is kitérnek, hogy 
az elmúlt 24 órában 26 illegális tettet 
(16 bűncselekményt és 10 kihágást) 
észleltek a határátkelőknél és a zöld-
határon, és 782 ezer lej értékben foglal-
tak le olyan javakat, amelyeket illegáli-
san próbáltak behozni az országba. Az 
észlelt kihágásokért összesen 13 700 
lejre róttak ki bírságot.
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Kinek higgyen
az utca embere?

Ember legyen a talpán, aki bő három hónapnyi tö-
mény káosz után bármiben is egészen bizonyos a 
járványt, valamint a betegség megfékezése céljá-
ból tett romániai hatósági intézkedéseket, a szélté-
ben-hosszában keringő, egymásnak ellentmondó 
vélekedéseket, bejelentéseket illetően. Vannak, akik 
a világot járványigenlőkre és járványtagadókra oszt-
ják, mások összeesküvéselmélet-címkével látnak el 
mindenfajta kétkedést. És természetesen olyanok is 
vannak, akik saját bőrükön tapasztalták meg, mivel 
jár a koronavírus-megbetegedés, avagy milyen a ro-
mániai kórházban tartózkodni a fejetlen kapkodás, 
mérhetetlen pánikkeltés, össze-vissza hozott intéz-
kedések, tiltások közepette.

Úgy tűnik, az „utca embere” egyre kevésbé lehet 
bizonyos bármiben is, egy valami azonban körvo-
nalazódni látszik: a hazai döntéshozók az elmúlt 
három hónap alatt „jelesre” vizsgáztak hozzá nem 
értésből, és úgy cselekedtek, hogy elvesztették ke-
véske megmaradt hitelüket is. Ezzel többek közt az 
a nagy baj, hogy ha – amint azzal több fronton is rio-
gatnak – Isten őrizz valóban nagyobb méreteket ölt a 
járvány, ha lesz második hullám, akkor sem bejelen-
téseiknek, sem intézkedéseiknek, sem tiltásaiknak 
nem fog hinni az „utca embere”, aki kiszolgáltatva 
érzi magát a politikai alapon meghozott, pártcsörték-
től övezett döntéseknek, az ad hoc, meggondolatla-
nul bevezetett szabályozásoknak. Ennek alátámasz-
tásaként elég csak egy pillantást vetni az egymásra 
mutogatástól hangos hazai belpolitikára: az ellenzé-
ki Szociáldemokrata Párt azzal vádolja a kormányt, 
hogy politikai érdekeinek megfelelően manipulálja a 
fertőzési adatokat, hogy kicsikarja a parlamentben a 
veszélyhelyzet meghosszabbítását, erre a kormány 
cáfol, majd az ellenzék is cáfolja a cáfolatot és így 
tovább. De kinek higgyen az utca embere? Miként 
bízzon a döntéshozókban?

A járvány az élet minden területére kiterjedt az 
elmúlt hónapokban, szinte mindent bizonytalan-
ná tett körülöttünk, és ezt sajnos súlyosbítja az az 
instabilitás, ami a hazai vezetők intézkedéseiből, 
nyilatkozataiból következik. Raed Arafat belügyi ál-
lamtitkár, a SMURD alapítója, aki sokak szemében 
hosszú évek óta a romániai döntéshozók közt ka-
kukktojásként számon tartott pozitív kivétel, hitelt 
érdemlő személyiség, szaktekintély, azt hajtogatja, 
hogy fő az óvatosság. Ez aranyszabály, amit való-
ban nem lehet megkérdőjelezni. Azt is ismétli, hogy 
mennyire veszélyes a koronavírus, mennyire indo-
kolt tiszteletben tartani a hatósági intézkedéseket 
– nyilván nem is mondhatna mást. „Nézzenek a 
COVID-19 elleni küzdelem frontvonalában elhunyt 
egészségügyi alkalmazottak hozzátartozói szemé-
be azok, akik nem hiszen a vírus létezésében” – írta 
az államtitkár. Igen, valóban fontosak az egészség-
ügyben dolgozók, akik helyt állnak és helyt álltak 
a járványhelyzet káoszában és pánikhelyzetében. 
Azonban jó lenne az átlagember szemébe is bele-
nézni, aki az elmúlt hónapokban nem jutott egész-
ségügyi ellátáshoz, súlyos betegekébe, akik nem 
részesülhettek kórházi, járóbeteg- és sürgősségi 
beavatkozásban. És jó lenne azokra is gondolni, 
akik a kórházak kiürítése miatt késve vagy egyál-
talán nem részesültek orvosi segítségben. Ki kinek 
nézzen a szemébe? Kinek higgyen, miben bízzon az 
utca embere?
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Határterhelés. Mindkét nagylaki átkelő maximális kapacitással működik
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Elmarad a Tusványos idei kiadása a járvány miatt
Elmarad az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor – erősítette meg a Krónikának Sándor Krisz-
tina. A Tusványos néven közismert rendezvény politikai 
programfelelősének tegnap délutáni tájékoztatása szerint 
az idei kiadás – akárcsak több más hasonló jellegű nyári 
rendezvény – a koronavírus-járvány miatt marad el. 
Mint ismeretes, az 1990 óta minden évben megrende-
zett szabadegyetem és diáktábor – amelynek jó ideje a 
Hargita megyei Tusnádfürdő ad otthont – tavaly jubilált 
a 30. kiadásával, ám a jelenlegi járványhelyzet miatt a 31. 
Tusványosra 2021 nyaráig várni kell.




