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A keddi százhúsz utas után 
tegnap mindössze kéttucat-
nyian utaztak Budapestre a 
menetrend szerinti járattal a 
marosvásárhelyi repülőtér-
ről. A magyar fővárosból is a 
megszokottnál kevesebben 
érkeztek,  legtöbb 25-en voltak 
a máskor tömött járaton.

 » SIMON VIRÁG

R övid ideig örvendhetett az er-
délyi utazóközönség annak, 
hogy újra napi menetrend 

szerinti járat üzemel Marosvásár-
hely és Budapest között, s lehet 
utazni rokonokat látogatni, nya-
ralni, vagy miért is ne, csupán egy 
hosszú hétvégére. A július elsejétől 
érvényes napi járat a hét elejéig 
telt házas volt, majdnem minden 
jegyet értékesítettek, és a maros-
vásárhelyi reptéren is nagy volt a 
mozgás.

Képtelenség volt megfelelni
Tegnap azonban már a parkolóban 
állomásozó autók is jelezték, hogy a 
megszokottnál kevesebb utas lesz a 
gépen. Igaz, hogy a budapesti járat 
a Németországba repülővel szinte 
egy időben érkezett és indult, de 
még így is kevesen voltak a légiki-
kötőben. Az utasok távolmaradá-

A MAGYARORSZÁGI KORLÁTOZÁSOK ELVETTÉK AZ EMBEREK KEDVÉT AZ UTAZÁSTÓL

Megtorpant utasok a marosvásárhelyi reptéren

Nagyot csökkent azoknak a  száma, akik a szigorító rendelkezések ellenére is Magyarországra utaznak

 » „A vasárnap 
bejelentett ren-
delkezés felbo-
rította az egész 
nyarunkat, a 
közös terveket” 
– mondta fárad-
tan és elkesere-
detten.

sának fő oka, hogy július 15-től életbe 
lépett a magyar kormány által hozott 
rendelkezés, amelynek értelmében a 
Magyarországra belépőknek két, 48 
óra különbséggel és nem régebbi, mint 
5 napos negatív, PCR-típusú koronaví-
rus tesztet kell felmutatniuk. Azon-
kívül, hogy egyetlen teszt, az angol 
nyelvű fordítással legalább 300 lejbe 
kerül, és ez jelentősen megterhelheti 
az egyéni, de a családi költségvetést 
is, idő sem volt arra, hogy az utasok el-
végeztessék a teszteket. A legtöbb me-
gyében ugyanis máris több napot kell 
várni arra, hogy időpontot kaphassa-
nak a  molekuláris teszt elvégezésé-
re, s annak eredménye is egy-két nap 

múlva érkezik meg. Az öt napon belüli 
két teszt elvégzésének kötelezettsége 
tovább bonyolítja a helyzetet.

„Meglátjuk, mi lesz ott”
A marosvásárhelyi Transilvania rep-
térről tegnap kora délután indult Bu-
dapestre a járat. Míg előző napokon 
100-nál több utas utazott a járattal, 
tegnap csupán kéttucatnyian készül-
tek felszállni a gépre. Amúgy nem a 
beszálláskor, hanem a célállomáson 
vizsgálták meg, hogy az aktuális, a 
koronavírus terjedésének megelőzé-
sére hozott intézkedéseket mennyi-
re tartják be, így Marosvásárhelyen 
mindenki, akinek érvényes személy-
azonossági igazolványa és jegye volt, 
felszállhatott a gépre.

Volt, aki hazafelé igyekezett, és 
hallotta, hogy otthon 14 napig ott-
honi elkülönítésbe kell tartózkodnia, 
de még remélte, hogy ez mégsem úgy 
lesz. Mint kérdésünkre elmondta, a 
repülőjegyet előre megvásárolta, nem 
akart újat venni, és ha otthon kell ül-
nie, akkor megteszi. Egy fi atalember 
kérdésünkre, hogy megvan-e a szük-
séges két negatív koronavírustesztje, 
azt válaszolta, nincs, mert úgy tudja, 
majd ott ingyen tesztelik. „Meglátjuk, 
hogy mi lesz Budapesten” – magya-

rázta szűkszavúan. Egy középkorú 
hölgy Londonba igyekezett, csak 
átutazni akar a budapesti reptéren. 
Mint mondta, már délután hat órától 
van gépe, s így nem hagyja majd el a 
budapesti Liszt Ferenc-repülőteret. 
Remélte, hogy így a budapesti légiki-
kötőben nem kérik tőle koronavírus-
teszteket és karanténba sem kell vo-
nulnia. „Sokféle hír kering, egyesek 
azt mondják, hogy nem lesz gond, 
de azért én kicsit mégis aggódom. Re-
mélem, sikeresen meg tudok érkezni 
majd Angliába. Nagyon összezavar 
mindenkit, hogy szinte napi szinten 
változnak a rendelkezések” – fogal-
mazta meg.

Elszakított családok
A budapesti járattal érkező nagyma-
ma elmesélte, hogy múlt csütörtökön 
hozta Marosvásárhelyre két unokáját, 
hogy egy ideig együtt lehessenek, 
kirándulhassanak, például elvigye 
őket a Hargitára. Ám amikor vasár-
nap megtudták, hogy milyen szigorú 
feltételeknek kell megfelelni vissza-
utazáskor, a szülőkkel tanácskozva 
kedden, az utolsó nap, amikor még 
korlátozások nélkül lehetett utazni, 
visszavitte őket Magyarországra. „És 
ma (szerdán – szerk. megj.) újra ha-
zautaztam. Míg tegnap minden hely 
foglalt volt, ma szinte alig volt utas 
a reptéren. A vasárnap bejelentett 
rendelkezés felborította az egész nya-
runkat, a közös terveket” – mondta 
fáradtan és elkeseredetten.
Az biztos, hogy aki úgy hagyta el Ro-
mániát – légi vagy más úton –, hogy 
nem rendelkezik a negatív  PCR-tesz-
tekkel, Magyarországon kéthetes ka-
ranténba kerül. A „szobafogságból” 
pedig úgy kerülhet ki, ha már van egy 
negatív tesztje, de mindenképp köte-
les elvégeztetni a másodikat is. Jó hír 
ugyanakkor, hogy augusztus elsejéig 
a magyar állam átvállalja a sárga zó-
nából érkező és karanténba vonult 
magyar és a külföldi állampolgárok-
tól a két molekuláris koronavírustesz-
ttel járó költséget.
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 » BÍRÓ BLANKA

A módosított vadászati törvény értel-
mében május 15-ig kellett volna ki-

adja a környezetvédelmi minisztérium 
a medvekilövési kvótákat – beavat-
kozási és megelőzési kvótát egyaránt 
–, de ez még nem történt meg. Costel 
Alexe környezetvédelmi miniszter 
még most is csak munkacsoport lét-
rehozásáról beszél, annak ellenére, 
hogy több vadásztársaság már be-
perelte a szaktárcát törvényszegé-
sért. Fejér László Ödön háromszéki 
RMDSZ-es szenátor május hetedikén 
levélben fordult a miniszterhez kérve, 
hogy találjanak sürgősen megoldást 
az elszaporodott medveállomány 
szabályozására. Akkor már közvitán 
volt a miniszteri rendelet tervezete, 
amelyben „összemosták” a beavat-
kozási és a megelőzési kvótát, ezért a 
politikus levelében azt is fi rtatja, mikor 
véglegesítik a rendeletet, mikor hagy-

nak jóvá a törvény előírása értelmében 
két külön kvótát.

Costel Alexe környezetvédelmi 
miniszter több hónapos késéssel, jú-
liusban küldött egy semmitmondó 
választ, amelyben azt részletezi, hogy 
a rendelet közvitán van, majd létre-
hoznak egy munkacsoportot, amely 
elemzi a beérkezett javaslatokat, ész-
revételeket. „Drasztikusan emelkedik 
a medvék száma vidékünkön, embe-
réletek és javak kerülnek veszélybe 
minden nap! Egy 69 ezer négyzetkilo-
méteres területen az optimális egyed-
szám 4000, a hivatalos statisztikák 
alapján jelenleg a medvék száma 
meghaladja a 6500-at” – fogalmazott 
a válasz kapcsán Fejér László Ödön, 
aki szerint a miniszter hozzáállása 
„elfogadhatatlan, könnyelmű, és nem 
kínál semmilyen megoldást”. A poli-
tikus arra is kitér, hogy a közvitára 
bocsátott rendeletből hiányzik a meg-
előzés, és arra sem kapott választ, 

hogy mikor fi zeti ki a minisztérium a 
megígért medvekárokat.

Tavasszal a vadászati törvény mel-
léklete alapján a környezetvédelmi mi-
nisztérium elkezdett egy tanulmányt 
készíteni, hogy pontosan felmérje az 
ország területén élő medve-, hiúz-, far-
kas-, és vadmacskalétszámot – olvas-
ható továbbá Costel Alexe válaszleve-
lében. Az adatokat a vadászterületek 
kezelőitől és a megyei környezetvé-
delmi ügynökségektől gyűjtötték be, 
majd a minisztérium összesítette. 
A miniszter felhívja a fi gyelmet, hogy 
ezek a számok csak hozzávetőlege-
sek, jelzésértékűek, mert a számlálást 
nem „tudományos alapon” végezték. 
A minisztérium azért jelentést kül-
dött az Európai Bizottságnak, ami-
ben az szerepelt, hogy Romániában a 
2013 és 2018 közötti időszakban 6825 
medve, 2750 farkas, 2250 hiúz és 8577 
vadmacska élt. Ezeket a „nem tudo-
mányos” adatokat vették alapul, to-

vábbá fi gyelembe vették a vadkárok 
mértékét, az ember és a vad közötti 
konfl iktusok számát, a kockázatot, 
amelyet a vadak jelentenek az emberi 
életre és a javakra, összehasonlítot-
ták a valós helyzetet az optimálissal, 
és kidolgozták a közvitára bocsátott 
miniszteri rendeletet – részletezte 
Costel Alexe. Arra nem tért ki, hogy a 
minisztérium honlapjára még április-
ban feltöltött tervezet közvitája mikor 
ér véget. Jóváhagyott kilövési kvóta 
ugyan azután sem várható, mert akkor 
következik még a munkacsoport létre-
hozása, és az észrevételek, javaslatok 
elemzése. Sárkány Árpád, a Nemzet-
közi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 
alelnöke korábban a Krónikának úgy 
nyilatkozott, a minisztérium azért nem 
alkalmazza a törvényt, mert választási 
évben nem meri bevállalni a kilövési 
kvóta jóváhagyását, attól tartva, hogy 
tiltakozási hullámot vált ki a városi la-
kosság körében.

Medvekérdés: megoldás helyett munkacsoportot ígér a miniszter

 » Fejér László 
Ödön háromszéki 
RMDSZ-es szená-
tor szerint a kör-
nyezetvédelmi 
miniszter hozzá-
állása „elfogad-
hatatlan, köny-
nyelmű, és nem 
kínál semmilyen 
megoldást”.

Elsiették a szigorítást a görög hatóságok, beindult a teszthamisítás

Hidegzuhanyként érte a Görögországba tartó turistákat, hogy az athéni kormány a korábban beje-
lentettekkel ellentétben nem tegnap 6 órától, hanem már éjféltől kérte az online formanyomtatvány 
mellett a koronavírustesztet is a nyaralni érkezőktől. Sokan gondolták ugyanis úgy, hogy még a kor-
látozás bevezetése előtt bejutnak a közúti határátkelőnél a déli országba. A határtól azonban kény-
telenek voltak visszafordulni. A hazatérés helyett viszont a Digi 24 hírtelevízió beszámolója szerint 
sokan választották vészmegoldásként azt, hogy Bulgáriában megcsináltatják a tesztet, negatív ered-
mény esetén pedig újra elindulnak Görögországba. Nem mindenki választja ugyanakkor a legális 
utat: a görög sajtó már kedden arról számolt be, hogy a Kulata–Promakhonasz közúti határátkelőnél 
megjelentek a koronavírusteszt-hamisítók. 30–40 euróért már be is szerezhető egy ilyen igazolás. 
A görög hatóságok és a román külügyminisztérium viszont mindenkit fi gyelmeztet, hogy akit elkap-
nak egy ilyen hamisított teszteredménnyel, a törvény előtt kell felelnie. (Krónika)




