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Mindent felülíró járvány
Fejetlenség és megtorpant utasok a marosvásárhelyi reptéren

SIMON VIRÁG

Rövid ideig örvendhetett az erdé-
lyi utazóközönség annak, hogy 
újra napi menetrend szerinti 

járat üzemel Marosvásárhely és Bu-
dapest között s lehet menni rokonokat 
látogatni, nyaralni vagy csupán egy 
hosszú hétvégére. A július elseje óta 
érvényes napi járat a hét elejéig telt 
házas volt, majdnem minden jegyet 
értékesítettek, és a marosvásárhelyi 
reptéren is nagy volt a mozgás.

Képtelenség volt megfelelni

Szerdán 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 reptéren. Az 
utasok távolmaradásának fő oka, 
hogy július 15-étől életbe lépett az a 
magyar kormány által hozott ren-
delkezés, amelynek értelmében a 
Magyarországra belépők két, 48 óra 
különbséggel és nem régebbi, mint 5 
napos negatív, PCR-típusú koronaví-
rustesztet kell felmutassanak. 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 
elvégeztessék a teszteket. Maros és 
Hargita megyében ugyanis máris 
több napot kell várni ahhoz, hogy 
időpontot kaphassanak a  molekulá-
ris teszt elvégezésére, és annak ered-
ménye 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 
reptérről szerdán kora délután in-

dult Budapestre a járat. Míg az előző 
napokon 100-nál több utas utazott 
a járattal, tegnap csupán kéttucat-
nyian készültek felszállni a gépre. 
Nem beszálláskor, hanem majd a 
célállomáson vizsgálták meg, hogy 
az aktuális koronavírus terjedésének 
megelőzésére hozott intézkedéseket 

mennyire tartják be, így Marosvásár-
helyen mindenki, akinek érvényes 
személyazonossági igazolványa és 
jegye volt, felszállhatott a gépre.

Volt, aki hazafelé igyekezett, és 
hallotta, hogy otthon 14 napig ottho-
ni elkülönítésben kell tartózkodnia, 
de még remélte, hogy ez mégsem úgy 
lesz. Mint kérdésünkre elmondta, re-
pülőjegye meg volt vásárolva, 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 letesztelik. „Meglát-

juk, hogy mi lesz Budapesten” – ma-
gyarázta szűkszavúan. Egy középko-
rú hölgy Londonba igyekezett, és csak 
átutazni akart a budapesti reptéren. 
Mint mondta, már délután hat órától 
van gépe, és így nem hagyja majd el 
a budapesti Liszt Ferenc repülőteret. 
Remélte, hogy így a budapesti repté-
ren nem kérik tőle a negatív koronaví-
rus teszteket és karanténba sem kell 
vonulnia. „Sokféle hír kering, egye-
sek 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.”

Elszakított családok

A budapesti járattal érkezett nagyma-
ma elmesélte, hogy múlt csütörtökön 
hozta Marosvásárhelyre két unokáját, 
hogy egy ideig együtt lehessenek, ki-
rándulhassanak, például elvigye őket 
a Hargitára. Ám amikor vasárnap 
megtudták, milyen szigorú feltételek-
nek kell megfelelni visszautazáskor, 
a szülőkkel tanácskozva kedden, az 
utolsó nap, amikor még korlátozások 
nélkül lehetett utazni, vissza-
vitte őket Magyarországra. „S 
ma (szerdán) újra hazautaz-
tam. Míg tegnap minden hely 
foglalt volt, ma szinte alig volt 
utas a reptéren. A vasárnap 
bejelentett rendelkezés felbo-
rította az egész nyarunkat, a 
közös terveket” – mondta fárad-
tan és elkeseredetten. Az biztos, hogy 
aki úgy hagyta el Romániát légi vagy 
más úton, hogy nem rendelkezett a 
negatív PCR-tesztekkel, Magyaror-
szágon kéthetes karanténba kerül. 
Ezt úgy hagyhatja el, ha már van egy 
negatív tesztje, de mindenképp kö-
teles elvégeztetni a másodikat is. És 
hogy legyen jó hír is: augusztus else-
jéig a magyar állam átvállalja a sárga 
zónából érkező és karanténba vonult 
magyar és külföldi állampolgároktól 
a két teszttel járó költséget.

Fény derülhet arra, hogy valósak 
vagy hamisak-e azok az iratok, 

amelyek alapján Dormánfalva saját 
tulajdonává nyilvánította az úzvöl-
gyi haditemetőt. Ugyanis Borboly 
Csaba Hargita megyei tanácselnök 
– magánszemélyként – jogerősen 
pert nyert a korábbi adatigénylési 
kérését elutasító Bákó megyei kor-
mánymegbízott ellen.

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla ked-
den kimondott jogerős ítéletben kö-
telezte Bákó megye prefektusát vala-
mennyi, az úzvölgyi katonatemetőre 
vonatkozó, hivatalában megtalálha-
tó irat kiadására. Az ítélet kivonatát 
a romániai bíróságok portálján tették 
közzé. A pert Borboly Csaba, a Har-
gita megyei önkormányzat elnöke 

indította magánszemélyként, miután 
a Bákó megyei prefektus elutasította 
adatigénylési kérését. Az elnök az 
MTI-nek elmondta: az igényelt iratok 
azt bizonyíthatják, hogy Dormánfal-
va hamis iratok alapján kebelezte be 
a temetőt, és fontos bizonyítékot ké-
pezhetnek az Úzvölgye kapcsán elin-
dított 12 per mindegyikében.

Tisztázni kell

Borboly Csaba a dormánfalvi pol-
gármesteri hivatalban kezdte az 
adatigénylést, és ott olyan iratokat 
bocsátottak rendelkezésére annak 
bizonyítására, hogy a Bákó megyei 
település már 2001-ben leltárba vette 
a temetőt, amelyeken sem keltezés, 

sem pecsét, sem aláírás nem sze-
repelt. Hozzátette: mivel az önkor-
mányzati határozatok csak akkor 
érvényesek, ha a prefektusi hivatal-
hoz is benyújtották azokat, úgy gon-
dolta, hogy a prefektus igazolhatja a 
dormánfalvi iratok hiteles-
ségét. Ezért kérte ki a pre-
fektustól is a kétes hiteles-
ségű iratok másolatát. „Ha 
a prefektus azt közli, hogy 
nem rendelkezik ezekkel az 
iratokkal, akkor nyilvánvaló 
a hamisítás, és az egész temetőügy 
büntetőjogi fordulatot vehet. Ha ki-
adja az iratokat, és kiderül, hogy 
jogilag minden rendben van, akkor 
csupán az információszerzés lesz az 
adatigénylés haszna” – nyilatkozott.

Ellenőrizhető a dormánfalvi iratok hitelessége
Bemutatkozik a Kultika folyóirat
Ma tartják a Kultika című folyóirat első két lapszámának bemutatóját. 
Helyszín Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, belső udvar, időpont 16 
óra; illetve holnap Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeum 
udvarterében 16 órától. Mint a szervezők jelezték, a Kultika lapot a ro-
mániai magyar kereszténydemokrata mozgalom indította. Egy olyan 
projekt áll mögötte, amely a folyóirat révén, illetve más programokkal 
is az erdélyi magyar közösséget kívánja szolgálni, megszólítani. A 
keresztény erkölcs alapjain nyugszik, fontosnak tartja a családok, 
az ifjúság, az értelmiség megszólítását. Célja, hogy visszahozza a 
közbeszédbe a keresztény erkölcs és életforma alapvető gondolatait.

Útszakasz-lezárás Székelyudvarhelyen
A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint ma 9 és 16 óra között Székelyud-
varhelyen karbantartási munkálatok miatt lezárják a Tábor utca alsó 
szakaszát, azaz a Bethlen Gábor és Szarkakő utca közötti részt. Kérik 
az autóvezetőket, hogy az említett időszakban válasszanak más 
útvonalat.

• RÖVIDEN 

• A keddi százhúsz utas után szerdán mindössze kéttucatnyian utaztak Budapestre 
a menetrend szerinti járattal a marosvásárhelyi repülőtérről. A magyar fővárosból is a 
megszokottnál kevesebben érkeztek,  legtöbb 25-en voltak a máskor tömött járaton. 
Ma ugyanis már az foglalkoztatja leginkább az utazókat, hogy a Magyarországra ké-
szülők esetében meg tud-e lenni időben a kért koronavírusteszt-eredmény, főleg hogy 
öt nap alatt két tesztet kell elvégeztetni.




