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Könnyebb átutazás
Magyarországon

A csak magyar okmányokkal 
rendelkező személyek is átutaz-

hatnak Magyarországon – adta hírül 
Magyarország kolozsvári főkonzu-
látusa. A diplomáciai kirendeltség 
a magyar rendőrség tájékoztatására 
hivatkozva közösségi oldalán közölte: 
az átutazók a Magyarországon való 
áthaladás során nem hagyhatják el a 
tranzitútvonalakat, és pihenőt csak 
az erre kijelölt helyeken tarthatnak. 
Lapunk július közepén írta meg, hogy 
nincs lehetőségük igénybe venni a 
Magyarországon való tranzitáthala-
dást a csak magyar állampolgárság-
gal rendelkezőknek, vagy a magyar 
okmányokat felmutató kettős állam-
polgároknak. Nekik emiatt eddig ak-
kor is karanténba kellett vonulniuk, 
ha például Romániából Ausztriába 
igyekeztek volna.

A magyar okmányokkal átutazókra 
eddig nem vonatkozott a karantén-
mentes, meghatározott útvonalon 
24 óra alatt történő tranzitáthaladás 
lehetősége, ami például egy román 
állampolgárt eddig is megilletett. La-
punk július közepén megkérdezte az 
ügyben a magyar Országos Rendőr-fő-
kapitányság (ORFK) illetékeseit. 
„Nincs lehetőség magyar állampol-
gároknak igénybe venni a tranzi-
táthaladást” – érkezett a hivatalos 
megerősítés az ORFK kommunikációs 
szolgálatának sajtóügyeletéről.

Mint ismeretes, július 15-én életbe 
léptek Magyarországon a koronavírus 
külföldről történő behurcolásának 
veszélye miatt elrendelt szigorítások. 
Ezek keretében Romániát – a korona-
vírus-járvány súlyossága szempont-
jából – sárga kategóriába sorolták, 
ezért az innen Magyarországra utazó 
magyar és román állampolgárnak 
14 napos karanténba kell vonulnia. 
Ez alól kivételt képez, ha a megelőző 
5 napban 48 óra időkülönbséggel 
két negatív koronavírustesztet tud 
hitelt érdemlően felmutatni. Mint a 
főkonzulátus mostani tájékoztatásá-
ból kiderült, karanténmentesen lehet 
átutazni az anyaországon keresztül 
magyar okmányokkal is.

Létezik ugyanakkor a korlátozott 
sávban történő határátlépés lehe-
tősége is. A magyar hatóságok által 
foganatosított, az Országos Ren-
dőr-főkapitányság (ORFK) honlapján 
ismertetett rendelkezések értelmé-
ben a sárga és piros jelzéssel beso-
rolt, Magyarországgal szomszédos 
országok állampolgárai beléphetnek 
az anyaország területére legfeljebb 
24 óra időtartamra az államhatártól 
számított 30 kilométeres távolságon 
belül. További szabály, hogy Ma-
gyarország területének az államha-
tárvonaltól számított 30 kilométeres 
sávján belül kötelesek tartózkodni, 
és kötelesek Magyarország terüle-
tét a belépést követő 24 órán belül 
elhagyni. (R. Sz.)
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KEMÉNY JÁNOS ÖRÖKÖSEI ISMÉT MEGKAPHATJÁK VAGYONUK EGY RÉSZÉT A ROMÁN ÁLLAMTÓL

Újra visszaperelték a báró erdejét

Párbeszéd. Ludovic Orban sokat ígért az érdekvédelmiseknek

Visszavonhatatlan bírósági íté-
let révén másodjára is sikerült 
visszaperelniük Kemény János 
báró örököseinek erdővagyo-
nuk egy részét. Nagy-Kemény 
Géza, a báró unokája mindig 
tudta, hogy igazuk van, de az 
utolsó pillanatig nem volt biztos 
benne, hogy ezt a román bírósá-
gok is elismerik.

 » KRÓNIKA

M ásodjára is visszaperelték a 
román államtól erdővagyo-
nuk egy részét Kemény Já-

nos báró örökösei. A Prahova megyei 
törvényszék ötszöri halasztás után 
kimondott keddi, visszavonhatat-
lan ítéletében részben igazat adott 
az örökösöknek, és egy 57 hektáros 
erdőterület visszaszolgáltatásáról 
határozott. A törvényszék a család 
számára kedvezőtlen első fokú ítéle-
tet megváltoztatva döntött a vissza-
szolgáltatásról. Az ítélet kivonatát a 
romániai bíróságok portálján tették 
közzé. A bírói testület többségi dön-
tést hozott, a bírák egyike különvé-
leményt fogalmazott meg – számolt 
be az MTI. A törvényszék az örökösök 
birtokba helyezésére kötelezte az al-
sóidecsi földosztó bizottságot és a 
Maros megyei erdészeti igazgatósá-
got. Elutasította az örökösöknek azon 

kérését, hogy részesüljenek abból a 
haszonból, amelyet az erdőből nyert 
az állam az elmúlt években, és több 
mint tízezer lej perköltség kifi zetésé-
re kötelezte az alpereseket. Kemény 
János örököseinek a bíróság egyszer 
már jogerős ítéletben szolgáltatta 
vissza a mostani per tárgyát képező 
erdőt. A Maros megyei földosztó bi-
zottság azonban perújrafelvételt ért 
el. Arra hivatkozva kérte a visszaszol-
gáltatási ítélet felülvizsgálatát, hogy 
olyan új, korábban beszerezhetetlen 
dokumentumok kerültek a birtoká-
ba, amelyek arra utalnak, hogy az 
erdő nem az 1948-as kommunista ál-
lamosítás során került a román állam 
tulajdonába, hanem már korábban 
az Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző 
és Kezelő Pénztár (CASBI) fennható-
sága alá tartozott.

Nagy-Kemény Géza, Kemény Já-
nos unokája az ítélethirdetés után 
az MTI-nek elmondta: mindig tudta, 
hogy igazuk van, de az utolsó pilla-
natig nem volt biztos benne, hogy 
ezt az igazságot a román bíróságok 
is elismerik. Hozzátette: a mostani 
ítélet megerősíti, hogy Kemény Já-
nost indokolatlanul tekintették a ro-
mán állam ellenségének a második 
világháború, és Észak-Erdély Romá-
niához való visszacsatolása után. 
Szerinte a most kimondott ítélet a 
többi visszaszolgáltatott vagyon jogi 
helyzetét is megerősíti. Elmondta: a 
per során azt próbálták bizonyítani, 

hogy a nagyapja tiszta ember volt, 
és ezt az 1944 utáni román rend-
szer is elismerte. Még Petru Groza 
román kommunista miniszterel-
nökkel is kedves barátomnak szó-
lították egymást a levelezésükben. 
Kemény János örökösei korábban 
sikeresen perelték vissza a maros-
vécsi kastélyt, és a család továb-
bi 3000 hektáros erdővagyonát. 
A jogerősen megnyert perek után a 
Kemény család leszármazottai 2014 
szeptemberében birtokba vehették 
a marosvécsi várkastélyt, az erdő-
vagyon nagyobbik részének a tény-
leges visszaszolgáltatása azonban 
azóta sem történt meg. Az amerikai 
Pittsburgh-ben született Kemény 
János báró nagybátyjától örökölte a 
marosvécsi kastélyt és a hozzá tar-
tozó birtokot. A váratlan örökséget 
a két világháború között a kultúra 
szolgálatába állította. A marosvécsi 
kastélyban tartották meg a heliko-
ni írótalálkozókat, amelyek során 
Kemény János egy asztal mellé ül-
tette a különböző világnézetű, és 
különböző esztétikai iskolákat kö-
vető erdélyi írókat. Kemény János 
és felesége mecénásként támogatta 
az erdélyi írókat, színházakat és a 
könyvkiadást. A kommunista hata-
lom elkobozta Kemény János vagyo-
nát, a báró szükséglakásba került 
és mészégetőként dolgozott. A kul-
túrapártoló mecénás 1971-ben halt 
meg Marosvásárhelyen.

 » A törvény-
szék az örökösök 
birtokba helye-
zésére kötelezte 
az alsóidecsi 
földosztó bizott-
ságot és a Maros 
megyei erdészeti 
igazgatóságot. 
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 » BÍRÓ BLANKA

Nem történt áttörés a Sanitas egész-
ségügyi szakszervezet és Nelu Tă-

taru egészségügyi miniszter tegnapi 
találkozóján. A két és fél órás, feszült 
hangulatú tárgyaláson Ludovic Or-
ban miniszterelnök is részt vett, ám 
az érdekképviselet úgy értékeli, nem 
találtak megnyugtató megoldásokat 
a problémáikra, ugyanakkor fi gyel-
nek rá, hogy legalább az ígéreteket 
betartsák – mondta el lapunknak Va-
sile Neagovici, a Sanitas Kovászna me-
gyei elnöke. „Nem vagyok elégedett a 
helyzet alakulásával, hiszen az évek 
során több száz egyeztetésen vettem 
már részt, és minden miniszter azt 
hangoztatja, hogy prioritásnak tartja 
a közkórházak helyzetének rendezé-
sét, az egészségügyi szolgáltatások 
minőségének javítását, de még min-
dig csak tárgyalunk. Nincs stratégia, 
a válságban, járvány idején ébrednek 
rá, mennyire fontos az egészségügy. 
Ha lejár a járvány, újra megfeledkez-
nek róla” – fakadt ki a szakszervezeti 
bizalmi. A tegnapi tárgyalás legna-
gyobb eredményének azt tartja, hogy 
a miniszterelnök megígérte, újraindul-
hat a társadalmi párbeszéd. Neagovici 
szerint az egyeztetést fel sem kellett 
volna függeszteni, mert a válságban 
csak párbeszéddel kerülhető el a 
konfl iktusok elmélyülése. Továbbá a 
kormányfő megígérte, hogy sürgősségi 
rendelettel feloldja a bérezési törvény-
ben azt a korlátozást, miszerint csak a 
keret legtöbb 30 százaléka fordítható 

pótlékokra, juttatásokra. A szakszer-
vezet az egészségügyi alkalmazottakra 
vonatkozó korlátozás teljes eltörlését 
szorgalmazta, de csak annyit tudtak 
kiharcolni, hogy 30 százalékról 35 szá-
zalékra növelik a határértéket. Arra 
vonatkozóan is kormányhatározatot 
fogadnak el, hogy milyen feltételekkel 
lehet áthelyezni az alkalmazottakat, 
sőt 50 százalékos áthelyezési pótlékot 
is ígértek. Sürgősen felszabadítanak 
mintegy ezer állást a közegészségügyi 
igazgatóságoknál és a mentőszolgá-
latoknál, hogy a kapacitásnöveléssel 

hatékonyabban tudják ellátni felada-
taikat. Ígéretet kaptak arra is, hogy a 
minisztérium megjelöli a forrásokat a 
2500 lejes kockázati pótlék fi nanszí-
rozására, valószínűleg uniós alapokat 
mozgósítanak erre a célra. Egyeztetnek 
erről a munkaügyi minisztériummal is, 
hogy a tárcának alárendelt szociális 
szolgáltatásban dolgozó szakembe-
rek esetében is jelöljék meg a pótlék 
kiadásának forrását. Kérték továbbá, 
hogy valamennyi, egészségügyben 
dolgozó személy bérét emeljék a 2022-
re előirányzott szintre, erről viszont 
a miniszter azt mondta, hatástanul-
mányt készítenek, majd az alapján 
újra egyeztetnek. Felmerült, hogy 
csökkentsék az időtartamot, ami alatt 
a szakemberek teljes védőöltözetben 
dolgoznak, hiszen a nyári melegben 
ez nagyon megviseli őket, főként, hogy 
nem használhatnak légkondicionáló 
berendezéseket. Keresik a megoldást, 
ám ezt csak úgy lehet megoldani, ha 
több embert vesznek fel, viszont nincs 
szakember, akit alkalmazni lehetne – 
sorolta az akadályokat Vasile Neago-
vici. Hangsúlyozta, naponta számon 
kérik, hogy teljesítsék a tegnap ígért 
vállalásokat, ugyanakkor újra meg 
újra előrukkolnak azokkal a követe-
lésekkel, melyek teljesítésére ezúttal 
nem kaptak még ígéretet sem. Amint 
arról beszámoltunk, a szakszervezet 
azt kérte, hogy hirdessék ki az országos 
járványhelyzetet, és ezáltal az alkalma-
zottak megkaphassák az ilyen esetben 
a bértörvényben szavatolt 55–85 száza-
lékos pótlékot.

Kormányígéretekkel „gazdagodott” a Sanitas

 » A tegna-
pi tárgyalás 
legnagyobb 
eredményének 
azt tartják, hogy 
a miniszterel-
nök megígérte, 
újraindulhat a 
társadalmi pár-
beszéd.




