
Erdélyi tudósítások2021. május 27.
csütörtök2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

T ilos a galambok etetése Temesváron – 
az erről szóló határozatot keddi ülésén 

fogadta el a Béga-parti város önkormány-
zata. A helyi képviselő-testület tagjai arról 
a javaslatról azonban letettek, amely más 
állatok – így kutyák, macskák – etetését is 
megtiltotta volna. Az állatok etetésről szóló 
határozattervezetet az USR–PLUS két taná-
csosa, Rodica Militaru és Răzvan Stana ter-
jesztette be. Az elfogadott határozat szerint 
100 és 200 lej közötti összegre bírságolható 

az, aki Temesvár közterületein galambot 
etet. Azt azonban nem állapították meg, 
hogyan tudnak eljárni a helyi rendőrök, 
főként olyan körülmények között, hogy sok 
esetben gyerekek az „elkövetők”. Mint az 
egyik kezdeményező, Rodica Militaru el-
mondta, a kezdeményezésre egyrészt azért 
volt szükség, hogy védelmezzék a város 
épített örökségét. „Nem új keletű a kezde-
ményezés. Londonban 2003-ban tiltották 
be, ha elkapnak, hogy eteted a galambokat, 

a bírság 500 font sterling. Bécsben 2014-
ben vezették be. Olaszországban az összes 
UNESCO-védettség alatt álló városban betil-
tották 2008-ban a galambok etetését, mivel 
sajnos tönkreteszi az épületeket, hidakat, 
szobrokat” – érvelt a helyi önkormányzati 
képviselő. Szerinte az is indokolja a galam-
bok etetésének a betiltását, hogy kontroll 
alatt tartsák a faj szaporodását. Azt mond-
ta, számít ebben a környezetvédők együtt-
működésére is. A helyi sajtó által megszó-

laltatott zöldek azonban úgy gondolják, 
hogy nem a galambok „éheztetése” révén 
lehet ellenőrzés alatt tartani a populációt. 
„Léteznek hatékony megoldások, mint a 
galamb-fogamzásgátló, ami nem túl drága, 
és megoldja, hogy ne legyen ennyi zavaró 
galamb. Fontos, hogy az okot kezeljük, a 
galambok éheztetése nem fogja megoldani 
a problémát” – nyilatkozta az Opiniatimi-
soarei.ro helyi hírportálnak Alina Văcaru, 
a Pet Hope Egyesület képviselője. (Krónika)

Betiltották a galambok etetését Temesváron, bírság vár a morzsaszórókra

MILE LAJOS KOLOZSVÁRI FŐKONZUL SZERINT A ROMÁN KÜLÜGY KÖZLÉSE ELLENÉRE NEM VÁLTOZTAK A BEUTAZÁSI FELTÉTELEK

Hány oltás is kell a Magyarországra utazóknak?
Miközben a román külügyminisztéri-
um tegnapi közleménye szerint csak 
azok utazhatnak karanténmentesen 
Magyarországra, akik az emlékeztető 
oltást is megkapták, Mile Lajos, az 
anyaország kolozsvári főkonzulja a 
Krónikának elmondta: a magyar ha-
tárvédelmi szervek egyetlen oltással 
is beengednek.

 » PAP MELINDA

E llentmondó információkat közölt 
tegnap a román állampolgárok Ma-
gyarországra való beutazásával kap-

csolatban a román külügyminisztérium 
és a magyar diplomácia. A bukaresti kül-
ügyminisztérium az utazási feltételek mó-
dosításáról szóló tegnapi közleményében 
rámutat: azok a román állampolgárok, 
akiknek igazolásuk van a koronavírus 
elleni teljes beoltottságról, karanténköte-
lezettség nélkül léphetnek be Magyaror-
szágra. A kommüniké kiemeli, hogy azok-
nak a román állampolgároknak nem kell 
a Magyarországra történő belépéskor a 
karanténmentességhez negatív PCR- vagy 
antigéntesztet felmutatniuk, akik a kétdó-
zisú vakcinatípusok mindkét adagjának, 
vagy az egydózisú (Johnson & Johnson) 
oltásnak a beadásáról rendelkeznek iga-
zolással. A romániai oltóközpontok által 
kiállított, román és angol nyelvű oltási 
igazolás elegendő, nincs szükség további 
formaságokra – írta tájékoztatójában a 
bukaresti külügyminisztérium.

Magyar bejelentés
Mint arról beszámoltunk, a könnyítést 
szombati Facebook-bejegyzésében adta 
hírül Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter. Magyarország külügymi-
nisztériuma pénteken este tíz óra előtt pár 
perccel számolt be honlapján arról, hogy a 

magyar kormánytól kapott felhatalmazás 
alapján a külgazdasági és külügyminisz-
ter tovább folytatta a kétoldalú tárgyalá-
sokat a védettségi igazolványok kölcsönös 
elfogadásáról. Mint írták, az egyeztetések 
alapján tizenegy országgal született meg-

állapodás az oltási igazolványok kölcsö-
nös elismeréséről – a Magyarországon 
felhasználásra kerülő valamennyi vakci-
nával történt oltás esetében –, valamint 
egymás állampolgárainak beengedéséről: 
Bahrein, Csehország, Észak-Macedónia, 
Georgia, Horvátország, Mongólia, Monte-
negró, Románia, Szerbia, Szlovénia, Tö-
rökország. A magyar külügyminisztérium 
az érintett államok Magyarország által 
elfogadott védettségi igazolásainak min-
táit is közzétette, Románia esetében pedig 
olyan mintát tett közzé honlapján, melyen 
mindkét oltás időpontja szerepel.

Mile Lajos: nem változott semmi
Magyarország kolozsvári főkonzulátusa 
ezzel szemben vasárnap a Facebook kö-
zösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy 
a karanténmentesség az első oltást meg-
kapó román állampolgárokra is érvényes. 
„Romániából Magyarországra karantén 
nélkül tud utazni, aki megkapta már lega-
lább az első oltást Romániában, és rendel-
kezik ezt igazoló dokumentummal, akár 
magyar állampolgár, akár magyar–román 
kettős állampolgár, akár kizárólag román 

állampolgár! Ezt nevezik védettségi iga-
zolásnak. Ez lehet angol és/vagy román 
nyelvű papír, amit az oltás után adnak Ro-
mániában” – írták.

Mile Lajos kolozsvári főkonzul a Króni-
ka érdeklődésére tegnap délután elmond-
ta: munkatársai érdeklődtek a magyar ha-
tárőrizeti szerveknél, és ezek nem kaptak 
attól eltérő utasítást ahhoz képest, amit 
a főkonzulátus a Facebook-oldalán és 
más felületen közzétett, hogy melyek a 
Magyarországra való beutazás feltételei. 
„Tehát nincs új intézkedés, maradt, hogy 
egy oltással továbbra is karanténmente-
sen beengedjük azt, aki érkezik: legyen az 
román, magyar vagy kettős állampolgár” 
– nyomatékosította Mile.

Az éppen Temesváron tartózkodó fő-
konzul lapunknak hangsúlyozta: amióta 
a miniszteri bejelentés megtörtént, és 
megérkezett a határra az erre vonatkozó 
utasítás, nem változtak a román állam-
polgárokra vonatkozó beutazási feltételek. 

A korábbi utasítás pedig azt tartalmazza, 
hogy a magyar hatóságok egyetlen oltással 
is beengedik azt, aki Romániából utazna 
Magyarországra. „Ismereteim szerint a ma-
gyar határvédelmi szerveknek Budapestről 
érkezik az utasítás, hogy kit engedhetnek 
be. Nem kívánom kommentálni, hogy a ro-
mán külügyminisztérium közleményében 
mi áll, hogyan kell azt értelmezni. Én egyet 
tudok: a magyar határon a szolgálatot tel-
jesítő határőrök az eddig érvényben lévő 
utasításoktól eltérő utasítást nem kaptak” 
– összegzett a román külügy közleményére 
vonatkozó kérdésünkre Mile Lajos.

Mint ismeretes, Románia pénteken töröl-
te Magyarországot a koronavírus-járvány 
szempontjából kockázatosnak minősített – 
sárga jelzésű – országok listájáról, miután 
Magyarországon másfél ezrelék alá esett a 
megelőző két hétben diagnosztizált fertő-
zötteknek a lakossághoz viszonyított ará-
nya. A Magyarországról érkezők így korlá-
tozások nélkül beutazhatnak Romániába.
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 » „Nem kívánom kommentálni, 
hogy a román külügyminisz-
térium közleményében mi áll, 
hogyan kell azt értelmezni. Én 
egyet tudok: a magyar határon a 
szolgálatot teljesítő határőrök az 
eddig érvényben lévő utasítások-
tól eltérő utasítást nem kaptak” 
– összegzett Mile Lajos.

Szabad az út. A magyar diplomácia szerint továbbra is beengedik az egyetlen oltással
rendelkezőket Magyarországra




