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Külhoni magyar közösségeket is támogat védőeszközökkel a 
kormány 

Minden magyar felelős minden magyarért, ezért a magyar nemzeti közösségeket a határok 

túloldalán is támogatja a kormány, eszközökkel is – jelentette ki a külgazdasági és 

külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: a határon túl élő magyar közösségeknek 

eszközbeli segítséget is nyújt a kormány, 600 ezer maszkot, valamint néhány tízezer 

védőruhát, védőfelszerelést és tesztet biztosítanak számukra a Felvidéken, Erdélyben, 

Székelyföldön, Kárpátalján, Szlavóniában, a Mura-vidéken és a Vajdaságban. A 

külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország azért tudja megtenni ezt, 

mert működik a Kína és Magyarország közötti légihíd és a kormány több mint 30 millió 

maszkot vásárolt már Kínából. Emellett van egy komplett gépsor, amely hamarosan 

megkezdi a működését és havonta 2 millió 800 ezer maszkot lehet rajta előállítani. A saját 

gyártású maszkok megteremtik a lehetőséget arra is, hogy segítse a kormány azokat, akik 

nagy bajban vannak Magyarország környékén – mondta. Közölte: szinte mindegyik 

határon túli magyar közösség megkereste a kormányt azzal, hogy rossz az ellátottság 

azokon a területeken, ahol élnek, egyes kórházak pedig a működési képességeik küszöbére 

értek a koronavírus jelentette kihívások miatt. 

 

Potápi: Online találkozó a külhoni magyar vállalkozóknak 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága online találkozót hirdet a Kárpát-

medencei magyar vállalkozók számára. Potápi Árpád János államtitkár a közösségi oldalán 

szerdán közzétett videoüzenetében kiemelte: az elmúlt évek során indított 

gazdaságfejlesztési programokkal párhuzamosan erős kapcsolati háló épült ki a határon 

túli magyar vállalkozókkal, ezeket a szálakat szeretnék tovább erősíteni. Emlékeztetett, 

tavaly negyedik alkalommal rendezték meg Mezőkövesden a Kárpát-medencei magyar 

vállalkozók találkozóját, amely idén sem marad el: online formában megtartják, a szakmai 

partner idén is a Design Terminal. Potápi Árpád János közölte: az online találkozót május 

8-9-én tartják, a jelentkezés április 16-án, csütörtökön 10 órakor indul a 

www.kulhonimagyarok.hu oldalon. Ismertette: a találkozón 200 külhoni vállalkozó 

részvételét tudják biztosítani, akik hasznos előadásokon, workshopokon vehetnek részt, és 

kapcsolatot építhetnek az anyaországi szakemberekkel és más külhoni vállalkozókkal. A 

nemzetpolitikai államtitkárság felmérései szerint a külhoni magyar vállalkozások több 

mint 90 százalékban magyar embereket foglalkoztatnak, így egy-egy mikro- vagy 

kisvállalkozás 4-5 vagy akár több magyar család megélhetéséhez járul hozzá. 
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Kelemen Hunor: életmentő segély érkezik Magyarországról  

Az RMDSZ kérésére a magyar kormány lehetővé tette, hogy a romániai kórházak is 

hozzájussanak egy fontos gyógyszerhez, amellyel sok helyen kezelik a fertőzötteket – 

közölte pénteki videóüzenetében Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus 

tájékoztatása szerint pénteken gyorssegély érkezik Magyarországról. Az RMDSZ 

maszkokat, kesztyűket, védőruhákat, fertőtlenítőszereket kért. Ezeket az erdélyi magyarok 

lakta megyékbe juttatják el azokhoz, akik az élvonalban küzdenek a járvánnyal. 

Videóüzenetében az RMDSZ megköszönte a segítséget Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszternek. Ugyanakkor ismételten arra kért mindenkit, hogy tartsa be az előírt 

rendelkezéseket és óvintézkedéseket. „Tudom, különösen nehéz ez húsvétkor, amelyet 

szeretteinkkel töltenénk. Idén fejezzük ki szeretetünket azzal, hogy nem tesszük ki őket a 

fertőzés veszélyének” – zárta nyilatkozatát Kelemen Hunor. 

 

Hivatalos: meghosszabbítják a helyi választottak mandátumát  

Megjelent csütörtökön a Hivatalos Közlönyben az a sürgősségi kormányrendelet, 

amelynek értelmében meghosszabbítják a jelenleg tisztségben levő helyi választottak – 

polgármesterek, megyei tanácselnökök, képviselő-testületek – mandátumát. A kormány 

legutóbbi ülésén fogadta el a 2020/44-es sürgősségi rendeletet, amely értelmében 

legkésőbb 2020. december 31-ig meghosszabbítja a jelenleg tisztségben lévő helyi 

hatóságok mandátumát, és módosít a helyhatósági választások megszervezésének 

szabályzatán. A jogszabály értelmében a helyhatósági választások megszervezését a 

szükségállapot végének kihirdetése után legkésőbb hat hónapon belül kell kezdeményezni. 

A voksolást eredetileg június végén tartották volna, de március 16. óta rendkívüli állapot 

van érvényben. A jogszabály szerint a választásokat mindenképpen meg kell tartani az 

idén, de a pontos időpontról később dönt a kormány. Ludovic Orban miniszterelnök a 

múlt pénteken azt mondta, a kormány azon gondolkozik, hogy szeptemberben írják ki a 

választást. 

 

Első fokon pert nyert Csíkszentmárton, 9500 lej kifizetésére 
kötelezték Dormánfalvát 

Első fokon megnyerte Csíkszentmárton azt a pert, amelyet a Bákó megyei Dormánfalva 

indított azért, hogy vonják vissza az alcsíki község önkormányzata által hozott, az úzvölgyi 

haditemető és az egykori kaszárnyák által elfoglalt területnek a község közvagyonába 

vételére vonatkozó határozatot. A per tavaly ősszel kezdődött a Hargita Megyei 

Törvényszéken, itt iktatták a dormánfalviak keresetét, akik azt szerették volna elérni, hogy 

a bíróság kötelezze a csíkszentmártoniakat a 2007-ben hozott határozatuk részleges 

visszavonására. A vitatott rész a már említett terület hovatartozására vonatkozik, ezt 
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ugyanis a község akkor saját közvagyonába vette. A nemrég kihirdetett ítélet a 

csíkszentmártoniaknak kedvez, eszerint a dormánfalviak keresetét megalapozatlannak 

minősítve elutasították, és 9500 lej perköltség kifizetésére kötelezték a bákói várost. Az 

elsőfokú ítélet ellen fellebbezés nyújtható be, ezt a Marosvásárhelyi Ítélőtábla tárgyalhatja. 

 

Nemzeti régiók ügye: az aláírásgyűjtés határidejének 
meghosszabbítását kérte az SZNT 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy 

hosszabbítsa meg hat hónappal a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári 

kezdeményezés támogatását szolgáló aláírásgyűjtés határidejét – közölte szerdán az SZNT. 

Az MTI bukaresti irodájához eljuttatott közlemény emlékeztet, hogy még egy hónap áll 

rendelkezésre a szükséges egymillió aláírás összegyűjtéséhez. Eddig elektronikusan 

negyedmillió európai polgár támogatta a kezdeményezést, a papír alapú aláírások 

összesítése a járványhelyzet miatt egyelőre elmaradt. Felidézik, hogy a rendkívüli 

járványhelyzet miatt a támogatási folyamat lelassult, illetve a papír alapú aláírások 

esetében leállt, ezért a kezdeményezők úgy döntöttek, hogy a határidő meghosszabbítását, 

illetve átütemezését kérik Brüsszeltől. 

 

Közösségi konzultációt indított az MKP a Felvidéken 

Egy új internetes platformon zajló közösségi konzultációt indított a Felvidéken a Magyar 

Közösség Pártja (MKP) – jelentette be Őry Péter, a felvidéki magyar párt ügyvivő elnöke. A 

www.konzultacio.sk honlapon elérhető konzultáció elindításával az MKP lehetőséget akar 

adni a felvidéki magyaroknak arra, hogy kinyilváníthassák véleményüket az őket érintő 

aktuális politikai és társadalmi kérdésekről. A közösségi konzultáció a maga nemében a 

Felvidéken eddig egyedülálló kezdeményezésnek számít. Őry Péter kijelentette: mivel 

minden ezer válaszadó feletti eredmény reprezentatívnak számít, a platform egyfajta 

felmérésként működik, s így a konzultáció során szerzett válaszok alapján szeretnének 

döntéseket hozni a lakosság igényeivel kapcsolatban. „A választások közötti állandó 

kapcsolattartást is teremtünk ezzel” - fogalmazott Őry Péter. A platformon az első, április 

22-ig tartó konzultáció csütörtökön már el is indult, ezen a regisztrációt követően 8 

kérdésre lehet válaszolni, feleletválasztós módon. A mostani konzultációban a 

Szlovákiában február 29-én tartott parlamenti választások eredményeivel, az új kormány 

intézkedéseivel, illetve a koronavírus-járvány következményeivel foglalkozó kérdésekre 

lehet válaszolni. A kérdések kiértékelése automatikusan zajlik, az eredményeket a 

konzultáció lezárását követően hozzák majd nyilvánosságra.  
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Az MKP levélben küldte el a kormánynak a javaslatait  

A Magyar Közösség Pártja a felvidéki magyar közösség legmeghatározóbb politikai 

pártjaként javaslatokkal fordult a Matovič-kormányhoz, arra kérve a kormányfőt és 

hivatalát, hogy amennyiben módjukban áll, a készülő kormányprogram kapcsán vegyék 

figyelembe a Szlovákiában kisebbségben élő legnagyobb nemzeti közösség elvárásait is. 

Kérték az átfogó kisebbségi alkotmánytörvény elfogadását, amely szavatolná jogainkat és 

biztosítaná ezen jogok gyakorlásának anyagi keretét, a közszolgálati médiában a 

számarányunknak megfelelő műsoridő biztosítását, az önkormányzati és oktatásügyi 

autonómia megerősítését és a működéséhez szükséges finanszírozás biztosítását. Felhívták 

az illetékesek figyelmét arra is, hogy a szlovák nyelv oktatási módszertanát szükséges lenne 

közelíteni az idegen nyelvek oktatásában bevált gyakorlathoz. Javasolták, hogy a helyi 

népszavázás eredménye kötelező érvényű legyen, azt semmilyen felsőbb szerv vagy hivatal 

nem lehetetleníthesse el. Továbbá az önkormányzatok finanszírozásának reformja kapcsán 

kérték a bevételi források nagyobb diverzifikálását és a magassági, illetve a lakossági 

együttható eltörlését, valamint a megyei önkormányzati rendszer felülvizsgálását, a 

történelmileg, gazdaságilag és társadalmilag egységet alkotó térségek egy megyébe 

sorolását. Így például a Duna Menti, Erdőháti, Gömör-Nógrádi, Szepességi stb. megyék 

létrehozását és több, jelenleg állami jogkörrel való felruházását. 

 

Sólymos László elindulna a Most-Híd elnöki tisztségéért, egységes 
magyar képviseletet szeretne 

Sólymos László szerint csak akkor van értelme a Most-Híd párt további működésének, ha 

új emberek kapnak esélyt. Szerinte a Most-Hídnak végre figyelembe kellene vennie a 

választók akaratát, akik már belefáradtak a magyar politikusok közötti torzsalkodásokba, 

pártjaik konstruktív együttműködését szeretnék látni. Sólymos szerint csak így 

biztosítható, hogy ne ismétlődhessen meg a februári választások utáni helyzet, és elérhető 

legyen a magyarság parlamenti képviselete. A volt környezetvédelmi tárcavezető 

meggyőződése szerint a magyar közösség számára a megoldásokat a magyar pártoknak 

közösen kell keresniük.  

 

Pásztor István: A munkahelyek megőrzése fontos feladat 

Május végén lehet majd jelentősebben lazítani a Szerbiában bevezetett szigorító 

intézkedéseken – nyilatkozta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című 

műsorában. A VMSZ elnöke elmondta, amennyiben enyhülnek is az intézkedések, akkor 

sem folytatódhat az élet pont úgy, mint a járvány előtt. Kiemelte, hogy a munkahelyek 

megőrzése és a gazdaság talpon tartása fontos feladat, és az is marad a rendkívüli helyzet 
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végeztével. Pásztor István szerint túlzottan optimista dolog lenne azt remélni, hogy a 

korlátozások két héten belül megszűnhetnek. Ugyanakkor kiemelte, ha enyhülnek is a 

szigorítások, az nem fogja automatikusan azt eredményezni, hogy minden ott folytatódik, 

ahol abbamaradt. Ám - szavai szerint - a mostaninál sokkal komfortosabb és 

megszokottabb életet élhetünk majd: „A környező országok tapasztalataiból kiindulva, és 

abból kiindulva, amit az ember a szakértőktől hall, illetve a mozaikkockáknak az 

összerakásával, én azt gondolom, hogy valamikor ott május végére várható az, hogy 

jelentősebb lazítás lesz ezeken a szigorításokon.” 

 

Önkéntesek segítik az időseket a Vajdaságban 

Mivel a 65 év felettiek számára teljes kijárási tilalom van érvényben Szerbiában, a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) önkénteseket toborzott, akik elvégzik a bevásárlást és 

a gyógyszerbeszerzést az idősek számára. Az idősek hétvégenként egy napon reggel 4 és 7 

óra között végezhetik el a szükséges bevásárlást, ha ezt egyedül meg tudják tenni. A 65 év 

felettiek a kijárási tilalom miatt a nyugdíjukat sem tudják felvenni, így az önkéntesek 

egyszeri felhatalmazással ezt is elvégzik. Pásztor István, a VMSZ elnöke az MTI-nek hétfőn 

elmondta, valamivel több mint hétszáz önkéntes segíti az időseket Vajdaság-szerte. Mint 

mondta, hétköznapokon átlagosan 800-1000 megkeresés érkezik hozzájuk. Az idősek 

segítése nem politikai akció, a cél az, hogy minden segítségre szorulót támogassanak – 

szögezte le. Emellett széles körű összefogással a VMSZ kukoricavetőmag-adományozást 

szervezett a leginkább rászoruló mezőgazdasági termelők számára – hívta fel a figyelmet a 

politikus. Olyanok igényelhették a vetőmagot, akik öt hektárnál kisebb földterülettel 

rendelkeznek, ők a legrászorultabbak – hangsúlyozta Pásztor István. Mint mondta, a 

pályázók több mint kétharmada 65 év feletti. 

 

Koronavírus - Szijjártó: legyen lehetőség ingázásra Záhonynál! 

Kezdeményeztem, hogy tegyük lehetővé a határmentén élők ingázását, ami nagy segítséget 

jelentene a Kárpátalján és az Északkelet- Magyarországon élők számára - jelentette be 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter annak kapcsán, hogy kedden egyeztetett 

ukrán kollégájával a két ország közötti kapcsolatokról. Szijjártó Péter a közösségi oldalán 

számolt be Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel folytatott telefonos egyeztetéséről. 

Tudatta, hogy beszélgetőtársával kölcsönösen biztosították egymást a szolidaritásukról a 

világjárvány elleni küzdelemben. „Mindkét ország több fronton harcol a járvány jelentette 

kihívásokkal szemben: folyamatosan erősítjük az egészségügyi ellátórendszerünket és 

segítséget nyújtunk gazdaságainknak az újrainduláshoz” - mutatott rá Szijjártó, aki ukrán 

kollégáját arról is tájékoztatta: a helyzetre való tekintettel Magyarország két évvel 
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meghosszabbította a kárpátaljai útépítések támogatására felajánlott 50 millió eurós kötött 

segélyhitel program érvényességét. 

 

Sikeresen zajlik a KMKSZ adománygyűjtése 

Eddig mintegy 2,5 millió hrivnya érkezett be a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány 

számlájára a koronavírus elleni védekezés keretében meghirdetett adománygyűjtés 

eredményeként. Adományok nemcsak Kárpátaljáról érkeztek, vannak magyarországi, 

spanyolországi, lengyelországi, kanadai, svédországi személyek is, akik támogatták az 

elindított kezdeményezést. Az adományozók között találunk 26 szervezetet, intézményt, 

vállalkozást és 115 magánszemélyt, illetve magánvállalkozót. A beérkezett adományok egy 

részéből, mintegy 827 ezer hrivnya értékben már beszerzésre kerültek a védekezéshez 

szükséges eszközök, további mintegy 250 ezer hrivnya értékben folyamatban van további 

védekezési eszközök, illetve mintegy 350 ezer hrivnya értékben egy lélegeztetőgép 

vásárlása is. Az eddigi támogatási tételekből több mint 6000 orvosi maszkot, 23 000 pár 

kesztyűt, 1500 köpenyt, 250 védőszemüveget, 500 respirátort, 1000 liter fertőtlenítőszert 

vásároltak, amelyeket a kórházaknak, ambulanciáknak, mentőszolgálatnak adta át az 

alapítvány. A Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház eddig mintegy 385 ezer, 

a Nagyszőlősi Járási Kórház 46 ezer hrivnya, a Beregszászi Járási Mentőszolgálat pedig 

több mint 70 ezer hrivnya értékű adományt kapott. 

 

Nyugat-európai magyar szervezetek: A kormány intézkedései a 
magyar nép javát szolgálják 

Minden valótlan nyugati sajtótámadás, becsmérlés és elutasítás ellenében tudjuk, hogy a 

rendkívüli intézkedésekkel népünk javát szolgálja – írja Orbán Viktornak címzett húsvéti 

levelében a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége. Mint 

hangsúlyozzák, a koronavírus-járvány idején különösen nagy értéke van az egymással 

szemben megnyilvánuló összefogásnak és szeretetnek. Nyugat-európai magyar szervezetek 

fejezték ki elismerésüket a magyar kormány koronavírus-járvány elleni intézkedései 

kapcsán, kiemelve, hogy a nyugati becsmérlő sajtó-, és politikai támadások ellenére azok 

egyértelműen “népünk javát szolgálják”. A Deák Ernő elnök, Bihari Szabolcs és Dr. 

Klement Kornél alelnökök által szignált húsvéti levélben kiemelik, amikor globális 

nyomorúság szakadt ránk, és országaink is nyögnek a viszontagság járma alatt (Berzsenyi), 

mindnyájan rádöbbenünk az emberi sors viszonylagosságára. Ebben a helyzetben 

különösen nagy értéke van az egymással szemben megnyilvánuló összefogásnak és 

szeretetnek. 
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Költészetnapi közös kanadai virtuális verselés 

Mivel a diaszpórában élő magyarok közösségének megtartása szempontjából még az 

átlagosnál is nagyobb kihívást jelent a kötelező fizikai távolságtartás a nagy kiterjedésű 

Kanadában, a magyar költészet napján ismét az online közösségi tér nyújtott segítséget egy 

közös versmondáshoz. – Az, hogy nehéz és kiszámíthatatlan időket élünk, a kanadai 

Diaszpórában élő magyarokra is komoly kihatással van – fogalmazott Szenthe Anna, a 

Diaszpóra Tanács Kanadai elnöke, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke. – Az Erős 

Magyar Közösségek Éve alkalmából tervezett programjaink nagy részét törölnünk kellett.  

Szükségünk volt valami olyan szervezésre, mely a koronavírus idején is egyesíti a kanadai 

magyarokat, a programok hiányában erkölcsi alapot ad az összetartozás évének. 

Kezdeményezésére a Kőrösi Csoma Sándor program kanadai ösztöndíjasainak 

szervezésében a költészet napja alkalmából a kanadai magyar összetartás tanúságául 

készítették el azt a videót, amelyen József Attila a Dunánál című versét mondják el a 

kanadai magyar szervezetek képviselői Montreáltól Victoriáig. A Magyar Kormánnyal való 

szoros kapcsolatunkat bizonyítja, hogy Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár is 

beszállt a projektbe és a vers utolsó sorával megerősítette a Magyar Diaszpóra ás 

Magyarország közös céljait és feladatait – emelte ki. 

 

D
ia
sz
p
ó
ra

 


