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Csütörtökön szavaznak a kormányról
Csütörtökön délutánra tűzték ki tegnap 
a képviselőház és a szenátus házbizott-
ságai a parlamenti bizalmi szavazást a 
Florin Cîţu kijelölt kormányfő, ügyvivő 
pénzügyminiszter vezette kormányról. 
A parlament két háza délután négy 
órától ül össze, hogy eldöntse: hivatalba 
léphet-e a február elején bizalmi szava-
zással megbuktatott Orban-kabinet helyét 
átvevő kormány. Az időzítés azzal áll 
összefüggésben, hogy aznapra várható az 
alkotmánybíróság döntése az előre hozott 
választásokról szóló, a baloldali ellenzék 
és az RMDSZ által kifogásolt 26-os számú 
sürgősségi kormányrendelet ügyében. 
Marcel Ciolacu, a legfőbb ellenzéki erő, 
a szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke 
tegnap bejelentette: pártja nem szavazza 
meg a kormányt. Ciolacu egyébként – aki 
egyben a képviselőház elnöke is – a szen-
átus PSD-s alelnökével, Titus Corlățean-
nak együtt levelet intézett Cîţuhoz, amely-
ben felszólítják: jelöljön mást azon hét 
kijelölt miniszter helyett, akik a múlt heti 
meghallgatásokon negatív véleményezést 
kaptak a parlamenti szakbizottságokban. 
Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök 
erre reagálva leszögezte: ez semmiképp 
sem fog megtörténni. Mint ismeretes, az 
új kormány összetétele egyetlen kivétellel 
megegyezik az Orban-kabinetével. A kivé-
tel maga a kijelölt  miniszterelnök, Florin 
Cîţu, aki helyett más veszi át a pénzügyi 
tárca irányítását.

A VMSZ átadta listáját
a parlamenti választásokhoz
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 
átadta választási listáját a köztársasági 
választási bizottságnak tegnap Belgrád-
ban, s ezzel hivatalossá tette részvételét 
a szerbiai parlamenti választáson. A 
választáson való induláshoz 10 ezer 
támogatói aláírásra van szükség, a VMSZ 
11 967 aláírást gyűjtött össze. A magyar 
párt előtt, a választások kiírása óta há-
rom szerb párt adta át jelöltlistáját. Pász-
tor István, a VMSZ elnöke arra számít, 
hogy pártja folytatni tudja azt a munkát, 
amelyet az előző több mint tíz évben 
végzett, valamint a korábbi parlamenti 
ciklusban megkezdett. Reményének 
adott hangot, hogy a VMSZ-en keresztül 
a vajdasági magyarságnak továbbra is 
lesz parlamenti képviselete Belgrádban. 
Rámutatott, hogy a várakozások szerint 
más magyar párt nem indul a parlamenti 
választáson, így a magyar érdekképvise-
let teljes egészében a VMSZ képviselőire 
hárul majd. Mint mondta, olyan időszak 
áll az ország előtt, amikor várhatóan 
felgyorsul az uniós csatlakozási folya-
mat, ami sok szempontból új helyzet lesz 
az ország számára, és a VMSZ-nek nem 
mindegy, hogy az új jogszabályok megal-
kotásakor részt vesz-e a folyamatokban, 
vagy a vajdasági magyarság feje felett 
döntenek a nemzeti kisebbség sorsáról. 
„Mi egy kisebbségi közösség vagyunk, de 
száz év után is úgy gondoljuk, hogy nem 
vagyunk másodrendűek” – húzta alá 
Pásztor István.

Lelőttek egy késsel fenyegetőző
férfi t Londonban
Késsel felszerelkezett férfi t ártalmatlaní-
tottak vasárnap este a brit főváros szívé-
ben, a Westminster negyedben. A járőrö-
ző rendőrök egy gyanúsan viselkedő 
férfi ra lettek fi gyelmesek vasárnap nem 
sokkal éjfél előtt. A rendőrök közeledésé-
re a férfi  két kést vett elő, és ezután lőtték 
le. Életét a helyszínre érkező mentősök 
sem tudták megmenteni. A környéket a 
támadás után lezárták. A rendőrség köz-
lése szerint nem terrortámadás történt.
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Görögországnak is és a migránsoknak is 
segítségre van szükségük a török ha-

tárnál jelenleg kialakult helyzetben – hang-
súlyozta Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság elnöke tegnap Brüsszelben, a 
vezetése alatt álló testület első 100 napjá-
ról szóló sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy 
a görög–török határon csökkenteni kell a 
feszültségeket, és fenntartható politikai 
megoldást kell találni az akut válsághelyzet 
kezelésére. Nyomatékosította, hogy állandó 
kapcsolatban áll Kiriákosz Micotakisz görög 
miniszterelnökkel, és az Európai Bizottság 
folyamatosan fi gyelemmel követi az ese-
ményeket. A Recep Tayyip Erdogan török 
elnökkel tegnap estére tervezett megbeszé-
lésével kapcsolatban Ursula von der Leyen 
kijelentette, hogy az Európai Bizottság elis-
meri Törökország erőfeszítéseit a migrációs 
kérdésekben, és a mostani tárgyalás csak a 
kezdete egy új párbeszédnek az Unió és Tö-
rökország között. Kiemelte, továbbá, hogy a 
határvédelem ugyanannyira fontos az EU-
ban, mint az alapjogok, az egyén jogainak 
védelme. Eközben a német kormány tegnapi 
bejelentése szerint európai uniós országok 
egy csoportja arra készül, hogy a túlzsúfolt 
görögországi menekülttáborokból befogad-
jon 1000–1500, humanitárius segítségre 
szoruló migráns gyermeket. „Olyan gyer-
mekekről van szó, akik betegség miatt sür-
gős ellátásra szorulnak, vagy kísérő nélkül 

érkezett, 14 éven aluli gyermekek, többsé-
gükben lányok” – hangsúlyozták. Németor-
szág készen áll arra, hogy a német koalíciós 
bizottság döntése alapján európai szinten 
„méltányos részesedést vállaljon a hajlan-
dók koalíciójának” részeként – áll a berlini 
nyilatkozatban, amelyet az Angela Merkel 
kancellár vezette konzervatív-szociáldemok-
rata koalíció pártjai a vasárnap kezdődött 
többórás tanácskozásuk után adtak ki. „Je-
lenleg európai szinten tárgyalások folynak 
egy humanitárius megoldásról azzal a céllal, 
hogy megszervezzék gyermekek befogadá-
sát egy önkéntes koalíció keretében” – hang-
súlyozták az érintett országok megnevezése 
nélkül. „Támogatni akarjuk Görögországot 
abban, hogy megbirkózzon a (görög) szige-
teken rekedt 1000–1500 gyermek jelentette 
nehéz humanitárius helyzettel” – közölték. 
Recep Tayyip Erdogan török elnököt tegnap 
estére várták Brüsszelbe, ahol az Európai 
Unió vezetői a török–görög határon az el-
múlt napokban kialakult migrációs válság-
helyzetről kívántak tárgyalni vele.

Mindeközben a görög kormány közzétett 
vasárnap egy videófelvételt, amelyen az 
látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a 
török oldalon a két országot elválasztó ha-
tárkerítést. A felvételt éjszaka készítették egy 
megfi gyelő ponton, a szárazföldi határon. A 
török járműről kábelt erősítettek a kerítésre, 
és lerántották a földre – közölték kormány-
zati források Athénban. Ebben a határtér-
ségben igen erős a feszültség; szombaton 

összecsapások voltak a görög határőrök és 
az Európai Unió területére bejutni akaró 
migránsok között. Görög tisztségviselők ak-
kori közlése szerint a határőrök a megelőző 
24 órában több mint 1200 behatolási kísér-
letet hiúsítottak meg, és 27 embert vettek 
őrizetbe. Az előző nyolc napon pedig több 
ezer behatolást akadályoztak meg. A legtöbb 
próbálkozó afgán vagy pakisztáni. Kiriákosz 
Micotákisz görög miniszterelnök kijelentette 
a CNN amerikai hírtelevíziónak péntek késő 
este adott interjújában: az Európai Unió 
és Törökország közötti 2016-os migrációs 
megállapodás összeomlott, és szerinte ezért 
Recep Tayyip Erdogan török elnök a hibás, 
mert nem tartóztatja fel a Törökországban 
veszteglő migránsokat, sőt szerinte segíti is 
őket abban, hogy elinduljanak az Európai 
Unió országai felé. Ankara azzal érvel, hogy 
az Európai Unió nem teljesítette a migrációs 
megállapodásban foglaltakat.

Recep Tayyip Erdogan török elnök vasár-
nap Isztambulban azt javasolta Görögország-
nak, hogy Törökországhoz hasonlóan nyissa 
meg „kapuit” a migránsok előtt, mondván 
az emberek csak keresztülhaladnának rajta 
Európa más országai felé. „Görögország! Hát 
ezek az emberek nem is maradnának nálad. 
Rajtad csak keresztülhaladnának Európa 
egy másik országába tartva. Mi a gondod 
ezzel?” – fogalmazott a török elnök a török 
család-, munka- és társadalomügyi minisz-
tériumnak a nemzetközi nőnap alkalmából 
tartott rendezvényén. 

Nem csitul a feszültség a görög–török határon
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AZ ÁLLAMTITKÁR SZERINT EGY JELÖLT MAGYAR VOLTA MÉG NEM GARANCIA A SIKERRE

Potápi: fel kell nőni a feladathoz
Potápi Árpád nemzetpolitikai 
államtitkár szerint fel kell nőniük a 
feladathoz a külhoni magyar pár-
toknak, mert csupán a magyarságuk 
kevés lesz a sikerhez. A politikust a 
Szlovákiában, de már Romániában 
is tapasztalt „átszavazásról” kérdez-
tük. A budapesti sajtóbeszélgetésen 
is téma volt a koronavírus. Mint kide-
rült, a járvány miatt nem javasolják 
a Határtalanul! tanulmányi kirándu-
lások megtartását márciusban.

 » PATAKY ISTVÁN

H a azt várjuk el, hogy magyar pár-
tokra szavazzanak a határon túliak, 
akkor ezeknek a pártoknak fel kell 

nőniük a feladathoz – jelentette ki a Króni-
ka kérdésére Potápi Árpád nemzetpolitikai 
államtitkár egy tegnapi budapesti háttér-
beszélgetésen. Lapunk annak kapcsán 
kérte ki a politikus véleményét, hogy leg-
utóbb a szlovákiai választásokon a felvidé-
ki magyarok mintegy harminc százaléka 
szlovák formációkra adta voksát, a májusi 
romániai európai parlamenti megméreté-
sen pedig a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség kapott nem kevés szavazatot erdélyi 
magyaroktól. „Csak azért, mert magyar 
egy jelölt, egyre ritkábban fognak szavaz-
ni” – hangsúlyozta Potápi. Az államtitkár 
higgadtságot és türelmet javasolt a szlová-
kiai kudarc után. Mint mondta, ő személy 
szerint egy teljesen új pártban látja a meg-
oldást a Felvidéken. Reményét fejezte ki, 
hogy az új szlovák kormány folytatni fogja 
az eredményes visegrádi együttműködést. 
Pozitív példaként említette Szerbiát, ahol 

a Vajdasági Magyar Szövetség erős, és el 
tudja érni a délvidéki magyar szavazók 
nyolcvanöt százalékát. Hozzátette: ez se-
gíti a magyar–szerb kapcsolatok alakulá-
sát is. Lapunk azt is megkérdezte Potápi 
Árpádtól, hogy mi a véleménye az Erdélyi 
Magyar Szövetség néven pártfúziót tervező 
kezdeményezésről. – Negatív – hangzott 
a nemzetpolitikai államtitkár rövid, de 
egyértelmű válasza. 

A meglepően nagy sajtóérdeklődés mel-
lett zajló tájékoztatón Potápi Árpád azt 
is elmondta, hogy a magyar Miniszterel-
nökség nemzetpolitikai államtitkársága 
nem javasolja a Határtalanul! tanulmányi 
kirándulások megtartását márciusban 
a koronavírus-járvány terjedése miatt. 
Hozzátette: reményeik szerint a május–
júniusi programokat már meg lehet tarta-
ni. – Maximálisan rugalmasak vagyunk 
az aláírt szerződéseket tekintve, illetve, 
hogy támogatások elköltését át lehessen 
ütemezni – hangsúlyozta a politikus. Nyo-

matékosította, amióta a koronavírussal a 
Kárpát-medence is érintett, alaposan át-
tekintették a helyzetet. Arra is felhívta a fi -
gyelmet, hogy mindenki tájékozódjon, mi-
előtt útnak indul, noha a vírus terjedése a 
Kárpát-medencei régióban sokkal lassabb. 
Potápi Árpád az MTI kérdésére elmondta: 
a járvány a testvértelepülési programokat 
is érintheti, ezeknél is azt javasolják, hogy 
a márciusi rendezvényeket ne tartsák meg.

A hat évvel ezelőtt látványosan felújított 
budapesti Várkert Bazár egyik bisztrójá-
ban tartott beszélgetésen elhangzott: 2020 
az erős magyar nemzeti közösségek éve, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai állam-
titkársága az idei tematikus esztendő prog-
ramjaira egymilliárd forintot biztosít. Idén 
is megtartják a Kárpát-medencei vállalko-
zók találkozóját, és lesz médiatalálkozó 
is a külhoni magyar médiában dolgozók 
számára. Utóbbi helyszíne tavaly Visegrád 
volt, az idei helyszínről még nem született 
döntés.

Komoly dilemma. Potápi szerint a magyar pártoknak többet kell felmutatniuk




