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Florin Cîțu kormányfő nyitott egy 
olyan megállapodás elfogadásá-
ra, amely kölcsönösen elismeri 
a magyar, illetve román oltási 
igazolásokat a karanténmentes, 
szabad utazás érdekében – nyi-
latkozta a Krónikának Kelemen 
Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint 
akár napokon belül döntés szü-
lethet az ügyben.

 » PATAKY ISTVÁN

J elenleg az üzleti céllal utazók és a 
24 óra alatt átutazókon kívül csak 
azok a magyar állampolgárok 

léphetnek be karanténmentesen Ma-
gyarországra, akik a magyarországi 
hatóságok által kibocsátott védettsé-
gi igazolvánnyal rendelkeznek, azaz 
Magyarországon oltották be őket ko-
ronavírus ellen. A kettős állampolgár-
sággal rendelkező erdélyi magyarok 
túlnyomó többsége viszont Románi-
ában kapott oltást. A helyzetet egy 
olyan magyar–román államközi meg-
állapodás oldaná meg, amely kölcsö-
nösen elfogadja a vakcinálást igazoló 
dokumentumokat. Magyarország 
eddig Montenegróval, Szerbiával, 
Szlovéniával és Bahreinnel kötött az 
egymás vakcinaigazolásait kölcsönö-
sen elismerő, szabad utazásról szóló 

egyezményt. Orbán Viktor minisz-
terelnök pénteki rádióinterjújában 
beszélt arról, hogy számos állammal 
folynak tárgyalások a vakcinaigazol-
ványok kölcsönös elfogadásáról, a 
szomszédos országok pedig prioritást 
élveznek ebben a kérdésben.

Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes a Krónika megkeresésére teg-
nap elmondta: a múlt heti, gyulai 
magyar–román külügyminiszteri ta-
lálkozón a felek jelezték egymásnak, 
hogy van egy ilyen megállapodási 
szándék. „Magam is jeleztem Florin 
Cîțu miniszterelnöknek az egyez-
mény kérdését, de Bogdan Aurescu 
külügyminiszter is beszélt ez ügyben 
a kormányfővel, aki nagyon nyitot-
tan állt az ügyhöz” – tájékoztatta la-
punkat az RMDSZ-elnök. Hozzátette: 
néhány napon belül véglegesíteni 
lehet a megállapodást. Mint mondta, 
néhány testülettel egyeztetni kell a 
kérdés kapcsán, például a Raed Ara-
fat belügyminisztériumi államtitkár 
által vezetett országos vészhelyzeti 
bizottsággal. A politikus szerint még 
nem egyértelmű, hogy milyen formá-
ban születik döntés, tárcaközi meg-
állapodással, kormányhatározattal, 
memorandummal vagy belügyi jegy-
zék révén.

Kérdésünkre Kelmen Hunor fon-
tosnak tartotta leszögezni, hogy egy 
ilyen, az oltási igazolásokat kölcsö-
nösen elismerő megállapodás csak 

a szabad utazásról szól, a Magyar-
országon kiadott védettségi igazol-
ványok által biztosított más jogosít-
ványokról nem. Az RMDSZ vezetője 
ugyanakkor elmondta: tájékoztatta 
Magyar Leventét, a budapesti Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkárát a kettős 
állampolgárságú erdélyi magyarok 
jelzéseiről, miszerint a Romániában 
kapott oltási igazolásuk ellenére 
sem kaphatnak magyar védettségi 
igazolványt, illetve nem élhetnek az 
oltottaknak járó magyarországi ked-
vezményekkel.

A jelenlegi helyzet egyébként 
rendkívül hátrányosan érinti azokat 
a kettős állampolgárokat is, akik 
jeggyel rendelkeznek az idei labda-
rúgó-Európa-bajnokság budapesti 
mérkőzéseire. Ugyanis a jelenlegi 
szabályozás szerint – mely az UEFA 
honlapján is olvasható – magyar 
állampolgárként csak védettségi 
igazolvánnyal lehet majd belépni a 
Puskás Arénába, külföldi állampol-
gárként pedig csak akkor, ha Magyar-
ország kétoldalú egyezményt kötött 
az illető állammal, vagy 72 óránál 
nem régebbi, negatív PCR-teszttel 
rendelkezik. Tehát a jelen állás sze-
rint számos erdélyi magyar szurkoló 
annak ellenére kénytelen a cseppet 
sem olcsó teszthez folyamodni, hogy 
mindkét oltása már több mint tíz 
napja megvan. 

 » KRÓNIKA

Ő rizetbe vették azt a férfi t, akinek 
legálisan tartott légpuskájával 

egy nyolcéves gyerek agyonlőtte öt-
éves öccsét Maros megyében – tájé-
koztatta tegnap a Maros megyei ren-
dőr-főkapitányság (IPJ) az Ager pres 
hírügynökséget. A baleset hétfőn 
történt Mezőpanit és Mezőmadaras 
határában, egy erdő széli nyaraló-
ban. Maria Salanţa, a Maros megyei 
rohammentő-szolgálat (SMURD) ve-
zetője azt nyilatkozta az eset kapcsán, 
hogy a mentőorvosok a baleset bekö-

vetkezte után körülbelül 14 perccel 
érkeztek a helyszínre. A gyermeket 
eszméletben állapotban találták meg, 
leállt a szíve és a légzése is. Próbálták 
újraéleszteni, eltávolítani a felgyü-
lemlett vért a bal tüdejéből, ám nem 
tudták megmenteni az életét. A fi út 
közelről lőtték meg egy légfegyverrel, 
aminek következtében a tüdeje és va-
lószínűleg a szíve is sérült, átlyukadt, 
de pontosabbat csak az igazságügyi 
szakértők vizsgálta után lehet majd 
tudni. Emanuela Farcaş, a Maros me-
gyei rendőr-főkapitányság szóvivője a 
News.ro portálnak úgy nyilatkozott, 

hogy az előzetes vizsgálat szerint a 
két gyerek a szüleivel és több más 
személlyel a környéken piknikezett, 
amikor az idősebb testvér egy sűrített 
levegővel működő fegyvert talált, és 
miközben a fegyvert nézegette, vé-
letlenül meglőtte testvérét. A fegyver 
egy erdőőr tulajdona, aki engedéllyel 
birtokolja a puskát, ám vélhetően úgy 
rakta le, hogy ahhoz hozzáférhettek a 
gyerekek is. A rendőrség a marosvá-
sárhelyi ügyészség koordinálásával 
büntetőeljárást indított a gyermek 
halálának körülményeinek pontos 
megállapítása érdekében.
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HUMár zajlanak a tárgyalások arról, hogy oltási igazolással karanténmentesen átléphető legyen a magyar–román határ

 » RÖVIDEN

Nem kérnek az oltásból a fogvatartottak
A romániai fogvatartottak kevesebb mint fele adatná 
be magának a koronavírus elleni védőoltást – derül ki a 
börtönfelügyelet szakszervezetének közleményéből, mely 
a börtönőrök egészségét félti, és a hatóságokat okolja az 
érdektelenség miatt. A szakszervezet szerint a romániai 
börtönökben 22 500-an raboskodnak, közülük azonban 
csupán mintegy 9000 fogvatartott tart igényt a vakci-
nára. Nekik az egyszerűbb logisztika miatt a Johnson 
& Johnson cég egyetlen adagból álló oltóanyagát adat-
ják be a hatóságok. A kommüniké az oltási kampányt 
irányító hatóságokat teszi felelőssé az érdektelenségért, 
felróva, hogy nem szerveztek tájékoztató kampányt a 
börtönökben az oltás hatékonyságáról. Mint írják, ebbe a 
börtönökben dolgozó orvosokat, pszichológusokat is be 
lehetett volna vonni, hogy elmagyarázzák a raboknak, 
miért is jó az oltás. A szakszervezet rámutat: a beoltottak 
kis száma veszélyt jelent majd a börtönökben dolgozó 
személyzet egészségére, mivel az őrök, alkalmazottak 
közvetlen kapcsolatban állnak a fogvatartottakkal.

Pénz beszél

Csak remélni lehet, hogy ragadós lesz a jó példa, így 
már nem lesz hírértéke, ha valakit tetemes bírsággal 
sújtanak illegális szemetelésért. Egyelőre azonban 
még sokan felkapják a fejüket, ha például azt olvas-
sák: több székelyföldi településen 15, vagy akár 30 
ezer lejt kellett lepengetniük a mezőt, árokpartot, 
erdőszélet szeméttel beborítani szándékozóknak. 
Persze nemcsak a Székelyföldön van ez így, minden 
bizonnyal az ország egész területén sokan vannak, 
akikre alaposan ráfér egy bírság formájában érkező 
leckéztetés. Mivel a pénz minden jó szónál, szép 
példamutatásnál, önkéntes szemétgyűjtési akciónál 
harsányabban beszél, bizony nem árt, ha mélyen a 
zsebébe kell nyúlnia annak, aki a természetbe szórja 
szét, rakja le a hulladékot.

Közben az is kétségtelen, hogy nemcsak a „me-
zei” szemetelőkön múlik, milyen mértékben szeny-
nyezzük a környezetet, hiszen nagyobb tételben 
és léptékben is sok szinten folyik a nem megfele-
lő hulladékgazdálkodás. Gyakori, hogy nem mű-
ködik a szelektív gyűjtés, hiába várnak hosszú 
ideje külön-külön tartályok a háztartási szemétre, 
műanyagra, papírhulladékra, ha összevissza ke-
verve, ömlesztve raknak le sokan mindent, büntet-
lenül. Hírlik, jelentős pénzbírsággal sújtják a pol-
gármesteri hivatalokat, ha nem szervezték meg a 
szelektív szemétgyűjtést, a büntetés kifi zetésének 
elmulasztása pályázati forrásoktól fosztja meg a vá-
rosokat, községeket. Jó lenne, ha valóban így lenne, 
hiszen tudjuk: pénz beszél.

De vajon megússzák-e büntetlenül az igazán 
nagy léptékben szemetelők? Merthogy bőven 
akadnak ilyenek is. Mondjuk azok, akik több száz 
tonnányi szemetet szállítottak kamionokkal Bihar 
megyébe Olaszországból úgymond feldolgozás 
céljából, vagy akik legalább 50 köbméternyi hulla-
dékkal szennyezték nemrég a Hideg-Szamos egyik 
mellékvizét. Félő, hogy megússzák. Attól is tartani 
kell, hogy az illegális szemetelés terén is az törté-
nik, mint sok más területen: a pitiáner, „mezei” sza-
bálysértők esetenként bírságot kapnak, a környe-
zetszennyezést hatalmas tételben művelők pedig 
bátran űzhetik tovább játékaikat. Tudjuk, világszer-
te nem könnyű tisztán tartani a környezetet, és azt 
is, hogy manapság egyáltalán nem egyszerű kevés 
szemetet termelve élni. Mindenhol műanyag vesz 
bennünket körül, akarva sem élhetünk valóban ter-
mészetbarát életet, hiszen a boltokban kapható ter-
mékek és azok csomagolása nagymértékben terheli 
a környezetet. Nem lehet mellőzni az üzletek kíná-
latát, nem megoldott a szelektív hulladékgyűjtés és 
elszállítás, és az életünket irányító tényezők közül 
rengeteg az olyan, ami sajnos nem veszi fi gyelembe 
a környezet megóvását.

Legfennebb reménykedni lehet abban, hogy az ap-
rócska, alig észrevehető lépések, bármilyen kicsik is, 
de mégis lépésnek tekinthetőek a tisztaság felé ve-
zető úton. Ilyenek a szemetelésért kiszabott bírságok 
is. Hiszen, mint tudjuk: a pénz az, ami beszél.
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Légpuskával agyonlőtte öccsét egy gyerek

KELEMEN: KÖLCSÖNÖSEN ELISMERHETIK A MAGYAR ÉS ROMÁN OLTÁSI IGAZOLÁSOKAT

Szabaddá válhat az utazás




