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Távolsági és időkorláttal ugyan, 
de karanténmentesen beutaz-
hatunk Magyarországra, pél-
dául egy strandolásra a gyulai 
várfürdőbe, vagy városnézésre 
Debrecenbe.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A járványügyi helyzetben Ma-
gyarország által foganatosí-
tott beutazási korlátozások 

közepette is van lehetőség arra, hogy 
karantén és vírusteszt nélkül elláto-
gassunk az anyaországba, például 
egy strandolásra a gyulai várfürdő-
be vagy városnézésre Debrecenbe. 
Igaz, messzebb nem mehetünk, és 
egy napnál többet sem tölthetünk a 
határ túloldalán.

Mindezt annak ellenére is megte-
hetjük, hogy július 15-én életbe léptek 
a koronavírus külföldről történő be-
hurcolásának veszélye miatt elrendelt 
szigorítások. Ezek keretében Románi-
át – a koronavírus-járvány súlyossága 
szempontjából – sárga kategóriába 
sorolták, ezért az innen Magyarország-
ra utazó magyar és román állampol-
gárnak 14 napos karanténba kell vo-
nulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a 
megelőző 5 napban 48 óra időkülönb-
séggel két negatív koronavírustesztet 
tud hitelt érdemlően felmutatni.

30 kilométer, 24 óra
Létezik ugyanakkor a korlátozott sáv-
ban történő határátlépés lehetősége 
is. A magyar hatóságok által fogana-
tosított, az Országos Rendőr-főkapi-
tányság (ORFK) honlapján ismertetett 
rendelkezések értelmében a sárga és 
piros jelzéssel besorolt, Magyaror-
szággal szomszédos országok állam-
polgárai beléphetnek az anyaország 
területére legfeljebb 24 óra időtartam-
ra az államhatártól számított 30 kilo-
méteres távolságon belülre. További 
szabály, hogy Magyarország területé-
nek az államhatárvonaltól számított 
30 kilométeres sávján belül kötelesek 
tartózkodni, és kötelesek Magyaror-
szág területét a belépést követő 24 
órán belül elhagyni.

Mindez azt jelenti, hogy a román 
állampolgárok – lakcímtől függet-
lenül – vírusteszt felmutatása és 
karantén kockáztatása nélkül beu-
tazhatnak Magyarországra, például 
Nyírbátorba, Debrecenbe, Berettyóúj-
falura, Gyulára vagy Makóra. Mind-
erről magunk is meggyőződtünk, 
amikor szombaton „átruccantunk” a 
többek között fürdőjéről, gótikus tég-
laváráról híres Gyulára.

Nem ajánlott megszegni
a szabályokat
A Nagyszalonta–Méhkerék határát-
kelőhelyen a magyar határrendészet 

munkatársaitól azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy nem ajánlott túllépni az 
idő- és távolsági korlátot. Magyaror-
szág területén ugyanis fokozott közúti 
ellenőrzést folytat a rendőrség, szá-
mos térfi gyelő kamera is pásztázza az 
országutakat, tehát nem nehéz azo-
nosítani valakit, ha elhagyja a 30 ki-
lométeres határsávot. Ezenkívül 500 
ezer forintos pénzbírságot kockáztat, 
aki a belépéstől számított 24 óra el-
telte után hagyja el Magyarországot. 
Egyébként ennél a nagyszalontai 
határátkelőnél nem történt egészség-
ügyi vizsgálat, hőmérőzés, és csak a 
Romániából való kilépéskor érdek-
lődtek az úti célunk felől.

Mint azt a Krónika a napokban hírül 
adta, a Magyarországra való beutazá-
si szabályozás egyik furcsasága, hogy 
nincs lehetőségük igénybe venni az 
ország területén történő tranzitátha-
ladást a csak magyar állampolgárság-
gal rendelkezőknek, vagy a magyar 
okmányokat felmutató kettős állam-
polgároknak, akiknek így akkor is 
karanténba kell vonulniuk, ha példá-
ul Romániából Ausztriába vagy Hor-
vátországba igyekeznének. Olvasói 
visszajelzések alapján azóta kiderült, 
hogy itt is létezik kiskapu: lehetőség 
nyílt Magyarország tranzitálására ab-
ban az esetben is, ha például a szülők 
román, a gyerekek pedig magyar úti 
okmányokat mutattak fel.
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Büntetőfeljelentést tett a csíkszent-
mártoni rendőrségen Tőke Ervin, 

az Erdélyi Magyar Szövetség csík-
szeredai egyeztető tanácsának tag-
ja, mert a Mihai Tîrnoveanu vezette 
Calea Neamului Egyesület május 
végén a koronavírus-járvány miat-
ti korlátozásokat megszegve tartott 
megemlékezést az úzvölgyi teme-
tőben. Tőke Ervin kérdésünkre azt 
mondta, ismeretlen tettesek ellen tett 
feljelentést, miután a magyarellenes 
megmozdulásaival ismertté vált egye-
sület a kijárási korlátozások idején 

Csíkszentmárton területén tartott egy 
rendezvényt, amelyen 80 és 100 kö-
zötti személy gyűlt össze.

A feljelentéshez a helyszínen ké-
szült, az egyesület elnökének, illetve 
Dormánfalva polgármesterének kö-
zösségi oldaláról származó fotókat, 
valamint a rendezvény nyomán ké-
szült sajtóbeszámolókat is csatolt. Azt 
is megkérdeztük, számít-e arra, hogy 
büntetőeljárás indul a feljelentés nyo-
mán. Tőke azt mondta: mindaddig, 
amíg nem bizonyosodik meg ennek 
ellenkezőjéről, úgy érzi, bíznia kell 
a jogállamban. Abban reménykedik, 
hogy a törvény mindenki számára tör-

vény, még azok számára is, akik való-
színűleg komoly háttérrel rendelkezve 
követik el magyarellenes tetteiket.

Amint arról beszámoltunk, a már 
korábban is több román soviniszta 
megmozdulást szervező Calea Nea-
mului Egyesület elnöke május 28-án  
a hősök napja alkalmából utazott töb-
bedmagával a temetőhöz, hogy meg-
emlékezzenek „ott nyugvó őseikről”. 
Tîrnoveanunak Brassó megyeiként 
több megyehatárt is át kellett lépnie, 
ehhez bejegyzésében tett kijelentése 
szerint a lakhelyelhagyási nyilatko-
zatban „történelmi túrát” jelölt meg 
az utazás okaként.

A HATÁR KÖZELÉBE EGY NAPRA ÁTRUCCANHATUNK MAGYARORSZÁGRA

Gyula karantén és teszt nélkül
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A vírusjárványnál
is nagyobb átok

Az emberek kapkodják a fejüket, amikor minden 
délben az elmúlt huszonnégy óra pozitív korona-
vírusteszt-eredményeit teszi közzé a szakhatóság. 
Az adatok önmagukban riasztóak, hiszen európai 
viszonylatban is kiemelkedő az új fertőzöttek szá-
ma. A hivatalos statisztikák szerint az utóbbi tíz nap 
tesztjeinek 4–4,75 százaléka lett pozitív: a vizsgált 
időszak első felében az arány négy százalék körüli 
volt, az elmúlt pár napban pedig az öt százalékhoz 
közeledett. Kiderült azonban, hogy ezek az összesí-
tések felemásra sikeredtek, mert a magánklinikák 
– amelyek számára egyre jobb üzletté válik a koro-
navírusteszt – csupán a pozitív eredményeket kö-
telesek továbbítani a hatóságok felé. Azt, hogy ösz-
szesen hány embert teszteltek, már nem kerül bele 
az országos összesítésbe. A riasztó adatok okán a 
román állampolgárok számára egyre több ország-
ban kötelezővé váló koronavírusteszt miatt az utób-
bi egy hétben nagyságrenddel többen jelentkeznek 
szűrésre, mint egy-két héttel korábban. Az ő esetük-
ben azonban csak a pozitív eredményekről tudunk. 
Egészségügyi szakemberek szerint ez azt jelenti, 
hogy a statisztika sajátságos romániai módra van 
meghamisítva. Magyarán, ha minden szűrés ered-
ményét összpontosítanák, akkor a megbetegedési 
arány a jelenlegi 4,4–4,7 százalékról lecsökkenne a 
2-3 százalék közötti európai átlagra.

Nehéz tehát belelátni a román statisztikák hátteré-
be. Ismerve azonban az ország politikai elitjét és az 
azt kiszolgáló funkcionáriusi gárdát, nehezen hihető 
el, hogy Romániában bármilyen területen tisztessé-
ges nyilvántartás létezne, ami alapján megbízható 
statisztikák készülhetnének. Főleg nem egy választá-
si évben, amikor a két politikai tábor között élet-halál 
harc folyik azért, hogy a következő négy évre ki tegye 
rá a kezét a hatalomra, és főleg kiknek a zsebébe ván-
doroljon az ország helyreállítása címén hosszú lejára-
tú hitelként felvételre kerülő eurómilliárdok egy része.

Hamarosan kiderül, melyik párt mennyit nyert a 
pandémia oldalvizein, az viszont már most látszik, 
hogy mind a liberálisok, mind a szociáldemokraták 
a legaljasabb módon meglovagolják az emberek 
és a gazdaság kiszolgáltatottságát. Erről szólt az 
ország lakosságával szemben elrendelt megszo-
rítások semmibevétele, amikor a Klaus Iohannis 
által közvetített német–román államközi egyezség 
alapján több ezer idénymunkást szállítottak repü-
lőkbe zsúfolva spárgaszedésre Németországba. Ezt 
követte a székelyudvarhelyi egykori szekus fi ának, 
Ludovic Orban miniszterelnöknek a botránya, ami-
kor az országos tiltások ellenére kollégáival közösen 
hivatalában ünnepelt, amit később Rareș Bogdan 
EP-képviselő egy jóval népesebb baráti társaságban 
ismételt meg. Mindezt akkor, amikor az embereket 
keményen büntették. Az ország polgárainak a sem-
mibevételét és folyamatos félretájékoztatását a libe-
rális kormányzat azzal a mintegy 15 milliárd eurónyi 
hitellel is tetézte, amelynek az utolsó centjét is bot-
tal üthetik majd a választások után.

Tévedés ne essék, ennél a társaságnál semmivel 
sem jobb a PSD-tábor. A baj csak az, hogy a tavaly 
novemberi ad hoc kormányváltást – amely Klaus Io-
hannis „mesterműveként” vonul be a történelembe 
– az ország megmentéseként adták be a népnek. 
A román államfő persze nem előrelátásáról híres, 
de ha egy kicsit is elgondolkozott volna a nagy 
kormánybuktatás mámorában, rájön, hogy tartós 
parlamenti többség nélkül nemhogy hónapokat, 
hanem egyetlen napot sem lehet biztonságosan 
kormányozni Romániában. Az elmúlt kilenc hónap-
ban mindez beigazolódott. A szociáldemokraták ott 
tesznek keresztbe, ahol csak tudnak. De miért is ne 
tennék egy ilyen társasággal, amely kétszínűségben 
és hozzá nem értésben rajtuk is túltesz.

Nem kell jósnak lennünk, hogy előre lássuk, Romá-
niára a koronavírus-járványnál is két nagyobb pandé-
mia leselkedik: az egyik az éppen regnáló hatalom, a 
Nemzeti Liberális Párt, a másik pedig a hatalom újbóli 
megszerzésére készülő Szociáldemokrata Párt. A be-
tegségre előbb-utóbb megszületik a hatékony véde-
kezés, a román politikai osztállyal szemben viszont 
egy egész ország magatehetetlen.
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Számunkra is elérhető. Az egykori Magyar Királyság egyetlen, épen megmaradt alföldi téglavára vonzza a turistákat
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Úzvölgye: feljelentés Tîrnoveanuék ellen




