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Egyetlen magyar sincs egyedül! - üzente Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, hivatalos
Facebook-oldalára feltöltött videofelvétellel. A kormányfő által a koronavírus-járvány
miatt hirdetett veszélyhelyzet tizennyolcadik napján megosztott összeállításon
magyarországi és határon túli futballszurkolók körkapcsolás-szerűen éneklik el az Ismerős
Arcok zenekar Nélküled című dalát. A videón feltűnik a magyar labdarúgó válogatott olasz
szövetségi kapitánya, az Olaszországban tartózkodó Marco Rossi, valamint a nemzeti
tizenegy csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs, aki az Egyesült Arab Emírségekből
jelentkezett az összeállításhoz. Orbán Viktor a felvételen emlékeztet, március 28. és április
11. között az egész ország területén kijárási korlátozás van érvényben. "Két héten keresztül
mindannyian az otthonunkat, vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés, vagy alapvető
szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el" - fogalmazott a kormányfő a videón.

Magyarország

Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül!

Potápi: A járvány idején is folyamatos a kapcsolat a külhoni
magyarokkal
Saját és környezetünk egészségének megőrzése, ezáltal nemzetünk megmaradása az
elsődleges cél – fogalmazott Potápi Árpád János. A koronavírus-világjárvány idején is
folyamatos a kapcsolattartás a külhoni magyar közösségekkel – hangsúlyozta
közleményében a nemzetpolitikai államtitkár. Jelezte: a korábban elindított
nemzetpolitikai programok zajlanak, a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
ugyanakkor számos, az idei évre tervezett program módosul. Potápi Árpád János közölte:
a fertőzések terjedésének lassítása érdekében augusztus 31-éig a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága semmilyen rendezvényt nem szervez és megvalósulását
nem támogatja. A 2020 az erős magyar közösségek éve keretében tervezett programok
zöme addig online formában valósul majd meg. A Határtalanul program idei tanévet
érintő osztálykirándulásainak határidejét az államtitkárság október 31-ére módosítja –
jelezte. A döntés célja, hogy az a több mint százezer iskolás, aki lehetőséget nyert, hogy
ilyen tanulmányúton vegyen részt, az elmaradó tavaszi kirándulást a következő tanév
elején pótolhassa.

Meccs és határok nélkül szólt a Nélküled
A DAC labdarúgócsapatának felhívására szombaton nemcsak Dunaszerdahelyen, de
Kárpát-medence-szerte felcsendült a csapat himnusza. A dunaszerdahelyi klub szombaton
17 órától játszott volna hazai bajnokit, és bár a koronavírus-járvány miatt természetesen
nem rendezték meg a meccset, nem maradt el a Nélküled című dal eléneklése. A
kezdeményezést a Nemzetpolitikai Államtitkárság is támogatta. Potápi Árpád János
államtitkár családjával maga is részt vett az éneklésben. Közösségi oldalán kiemelte:
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Minden külföldön rekedt magyarnak segítenek a hazajutásban, legyen szó a világ bármely
pontjáról. Folyamatosan nyomon követik a nagykövetségekhez beérkezett kéréseket, a
munkacsoport a nap 24 órájában dolgozik - olvasható a Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videó fölött. A videón a koronavírusjárvány következtében külföldön rekedt magyarok hazahozataláról egyeztet Szijjártó Péter
és a tárca parlamenti államtitkára, Magyar Levente. A beszélgetésben elhangzik: a
hétvégén mintegy 1500 magyarnak segítettek a hazatérésben, s még nagyjából
ugyanennyien várnak segítséget. Magyar Levente elmondja, mindenkit - aki valamilyen
formában a minisztérium segítséget kérte - személy szerint számon tartanak.

Szijjártó Péter a Krónikának: megvédjük a külhoni magyarok
megerősödését
Közép-Európa népei nem ellenségei, hanem szövetségesei egymásnak, ha
Magyarországnak jól megy, az jó Romániának is, és ugyanez fordítva is igaz – jelentette ki
a Krónikának adott interjúban Szijjártó Péter. A napokban Kolozsváron járt külgazdasági
és külügyminiszter úgy vélekedett: a koronavírus-járvány jelentette nehéz időszakban
nyújtott gesztusok hosszú távon pozitívan fogják befolyásolni a kétoldalú kapcsolatokat.
Hozzátette: „ha közös sikertörténeteket tudtunk építeni egy szomszédos országgal, akkor
ezek zárójelbe tudtak tenni nehézségeket. És olyan közös alapot tudtak adni, amire ráállva
meg tudtunk oldani régi fájó pontokat”. Szijjártó Péter kifejtette: „abban maradtam
Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, hogy ha túl leszünk a mostani válságon,
legalábbis ennek a különleges megpróbáltatásokat jelentő időszakán, akkor haladéktalanul
megkezdjük az erdélyi gazdaságfejlesztési program következő fordulójának az
előkészítését, amely ez esetben a Partiumot fogja érinteni.”.

Magyarország

A magyar diplomácia minden külföldön rekedt magyarnak segít a
hazajutásban

Erdély

fontos, hogy ezekben a nehéz időkben minél több módon hívjuk fel a figyelmet az
összetartás fontosságára.

Újra lehetővé válik az ingázás a magyar–román határon
Újra lehetővé válik az ingázás a magyar–román határon azoknak, akik a határ másik
oldalán dolgoznak – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az
MTI-nek. A tárcavezető emlékeztetett: Magyarország és Románia – hasonlóan több más
európai országhoz – korlátozó intézkedéseket léptetett életbe a határain. Ezek az
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intézkedések teljes mértékben legitimek, céljuk, hogy megvédjék a magyar és a román
embereket a koronavírus-fertőzés gyors terjedésétől – magyarázta. Közölte: ugyanakkor
két ország határán élő közösségek élete szorosan összekapcsolódik egymással, sokan
járnak munkába a határ túloldalára, és „nekünk az emberek egészségének megvédése
mellett az is feladatunk, hogy a gazdaság működőképességét a lehető legjobban
megvédjük”. Szijjártó Péter hangsúlyozta: ezért azt a döntést hozták, hogy a magyar–
osztrák és a magyar–szlovák együttműködéshez hasonlóan, Romániával is létrehozzák azt
az eljárást, amellyel Magyarország és Románia határán az ingázók át tudnak járni egymás
országába munkavégzés céljából. Úgy látja, ez érdeke a határ túloldalán élő magyaroknak,
érdeke a magyar és a román vállalatoknak, illetve gazdaságnak is.

Zajlik a kifizetés, érkeznek a mezőgazdasági gépek

Filip
Mónika
oktatási
dokumentumainkat

államtitkár:

Magyarosítjuk

a

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter bemutatta a tárca új államtitkárait, köztük
Filip Mónikát. A magyar nemzetiségű Filiphez fog tartozni az iskolaügy finanszírozásán
kívül a nemzetiségi oktatás is. Filip Mónika a nemzetiségi oktatással kapcsolatban
kijelentette, hogy azt egyenrangúvá kell tenni a többségivel, és az országban dúló válságos
helyzet ellenére sem szabad megfeledkezni az országban élő kisebbségekről és a
nemzetiségi oktatásról. Filip Mónika elmondta, céljai között szerepel a kisebbségi nyelven
való tájékoztatás, ezért az oktatásügy összes dokumentumát többek között magyarra is
lefordítják. Az oktatásügyi minisztérium hivatalos weboldalán már létrehoztak egy

Felvidék

A következő időszakban a beszállítók lehetőségeikhez mérten minden gazdához eljuttatják
a Pro Economica Alapítványnál megpályázott, a magyar kormány támogatásával
megvásárolt mezőgazdasági gépeket. Kovászna Megye Tanácsa tájékoztatása szerint a Pro
Economica Alapítvány a járványhelyzet ellenére is folytatja a munkát, a biztonsági
előírásoknak eleget téve. A székelyföldi kis összegű mezőgazdasági támogatási program
keretében március 31-éig szeretnék befejezni a támogatások kifizetését. Székelyföldről
több mint ötezren vettek részt az elmúlt évben a magyar kormány gazdaságfejlesztési
programjában kiírt projektben. Ezen belül Háromszéken a pályázatok száma meghaladta
az 1200-at, ebből több mint 1100-at bíráltak el pozitívan. „Erdővidékről a legtöbb pályázat
Nagybacon községből érkezett, szám szerint 93. A gazdák egy része már megkapta és
használatba is vette a mezőgazdasági gépeket: traktort, trágyaszórót, frontkaszát,
forgóboronát, legelőpucolót, körkaszát, rotakapát, körbálázót, körbálafóliázó-gépet vagy
gyümölcspermetezőt” – emelte ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.
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„Nemzetiségi oktatás” című rovatot is, ahol a nemzetiségi iskolák, azok tanárai, a diákok,
illetve a szülők is informálódhatnak. „Mivel magyar nemzetiségű vagyok, ezért mindent
meg fogok tenni annak érdekében, hogy az iskolaügy minőségének ezen része is javuljon”
– jelentette ki Filip. Hozzátette, hogy mivel pártszinten a magyaroknak nincs képviselete a
parlamentben, ezért államtitkárként is szeretné képviselni őket.

Őry Péter: a válságkezelés az önkormányzatokra komoly terheket
ró

Elkészült az online oktatás a kisebbségi nyelveken, az RTV közvetíti
A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára is elérhető anyanyelvükön a távoktatás,
tájékoztatott az oktatási minisztérium. A Vajdasági Rádió és Televízióval (RTV), valamint
a helyi és kisebbségi médiumokkal együttműködve, március 23-án kezdték el felvenni és
sugározni az anyanyelvórákat nyolc kisebbségi nyelven, vagyis albánul, bosnyákul,
bolgárul, horvátul, magyarul, románul, ruszinul és szlovákul. Nyelvtől függően a
műsorokat, amelyek elkészítésében a nemzeti tanácsok is segítséget nyújtanak, az RTV
sugározza, de a szabadkai, vranjei, preševói, bujanovaci, Novi Pazar-i, dimitrovgradi,
antalfalvi, pancsovai, petrőci és verseci helyi televíziók is közvetítik.

Vajdaság

A koronavírus-válságkezelő intézkedések, amelyeket a Matovič-kormány javasolt, csak a
gazdasági szféra gondjait igyekszik mérsékelni, a közszféra, így a válsághelyzetben az
önkormányzatokra eső terheket nem kezeli. Ez már csak azért is furcsa, mert az
önkormányzatok az egészségügyi intézményekkel együtt az első vonalban harcolnak a
vírus terjedésének lassításáért. Az önkormányzatok finanszírozása elsősorban a
természetes személyek és magánszemélyek által befizetett adóhányadból történik. Ezek a
jelenlegi helyzetben nem jutnak el az állami kasszába, hiszen az adóbevallások
benyújtását, ezzel együtt az adóbefizetéseket is június 30-ig kitolták. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy az önkormányzatok az első fél évben csak azt az adóhányadot kapják meg,
amelyet a lakosok és természetes személyként vállalkozók már az intézkedések
meghozatala előtt befizettek. Eközben a válságkezelésben az első vonalban érintett
önkormányzatoknak megemelkedett költségeik vannak az idősek és rászorulók
ellátásában, akár az étel biztosításában, akár a védőmaszkok elkészíttetésében és azok
eljuttatásában a háztartásokba. Emellett rengeteg egyéb intézkedést kell végrehajtaniuk, és
fedezniük kell az otthon maradott önkormányzati alkalmazottak béreit és járulékfizetéseit
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Szijjártó Péter az ukrán kollégájával folytatott egyeztetése után kifejtette: eredetileg úgy
volt, hogy az ukrán politikus csütörtökön hivatalos látogatást tesz Budapesten, hogy
megállapodást érjenek el a magyarok nyelvhasználatával és anyanyelvi oktatáshoz való
hozzáférésével kapcsolatban, továbbá egyeztessenek a miniszterelnök ukrajnai
látogatásáról. A koronavírus-járvány miatt azonban a külpolitikai kapcsolattartás formái is
megváltoznak, ezért videokonferencia keretében értekeztek, ami viszont limitált
lehetőségeket biztosít nehéz, érzékeny kérdések megvitatására - magyarázta. Kiemelte:
Magyarország és Ukrajna egyetért, hogy Kárpátaljának sikertörténetnek kell lennie
mindkét ország szempontjából, és ez az egyetértés reményt ad, hogy a nehéz kérdéseket is
meg tudják oldani.
A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország ugyanakkor addig
nem adja fel a NATO-Ukrajna bizottság üléseinek blokkolását, amíg nem találnak
megoldást a magyar közösség jogainak érvényesülésére.Elmondta: remény van arra, hogy
az ukrán közigazgatási reform keretben Beregszásznál olyan járás jöhet létre, amelyben
magyarok alkotják a többséget, "reméljük, hogy az ezzel kapcsolatos félelmeket
Ukrajnában le lehet győzni".

Kárpátalja

Szijjártó: tovább dolgozunk a kárpátaljai magyarok helyzetének
megoldásán

A KMKSZ gyűjtést szervez orvosi eszközök beszerzésére
A helyi egészségügyi viszonyok miatt a koronavírus-fertőzés elterjedése a kárpátaljai
közösségre nézve nagyon nagy veszélyt jelent – írta a KMKSZ. Gyűjtést szervez a KMKSZ
az egészségügyi dolgozók és a lakosság számára elengedhetetlen védőeszközök vásárlására
– jelentette be Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. A Szövetség közleményében
hangsúlyozta, hogy Ukrajna egészségügyi viszonyai mellett a koronavírus-fertőzés
elterjedése a kárpátaljai közösségre nézve nagyon nagy veszélyt jelent! Jelenleg az alapvető
egészségügyi feltételek sem biztosítottak: nincs felszerelés, nincs gyógyszer, nincs maszk, s
nincs elegendő lélegeztetőgép sem – írta a közlemény.

KMKSZ-székház – Lengyelországban három és fél év börtönre
ítélték a fővádlottat
A krakkói bíróság három és fél évi letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházának 2018-as felgyújtási kísérlete
kapcsán elindított per fővádlottját, a két tettestársra is büntetéseket szabtak is. A bíróság
terrorcselekménynek minősítette az esetet- A vádirat szerint a Falanga nevű neonáci
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szervezethez, valamint a Változás (Zmiana) nevű, parlamenten kívüli oroszbarát lengyel
törpepárthoz közelálló Michal P. azzal bízta meg a másik két gyanúsítottat, Adrian M.-t és
Tomasz Sz.-t, hogy gyújtsák fel a KMKSZ ungvári épületét. Az eset 2018. február 4-én
történt, a férfiak Molotov-koktélt dobtak be a KMKSZ-székház egyik ablakán. A bíróság
Tomasz Sz.-t egyévi letöltendő szabadságvesztésre, Adrian M.-t pedig kétévi
szabadságkorlátozásra és közérdekű munkavégzésre ítélte el. Az elítéltekre emellett
bírságot szabtak ki, valamint több mint kétezer zlotyt (154,2 ezer forint) jóvátételt a
KMKSZ javára. Elkobozzák tőlük továbbá a bűntett elkövetéséért megbízójuktól kapott,
összesen 12 ezer zloty (925,6 ezer forint) értékű pénzösszeget is.
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