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SZĲ JÁRTÓ PÉTER KÜLÜGYMINISZTER A STRATÉGIAI CÉLOK MEGVÉDÉSÉRŐL BESZÉLT, ÉS A ZÁSZLÓBÜNTETÉST BÍRÁLTA KOLOZSVÁRON

Budapest folytatná az erdélyi gazdaságfejlesztést

Szĳ jártó Péter a kölcsönös lojalitás, tisztelet és segítségnyújtási szándék fontosságát 
hangsúlyozta a román–magyar viszonylatban kolozsvári sajtótájékoztatóján

Románia újabb határátkelőhelyek megnyitását kéri

A román külügyminisztérium további három határátkelőhely megnyitását kérte Ma-
gyarországtól az áruforgalom számára, arra hivatkozva, hogy a Csanádpalota-Nagy-
lak II autópálya-határátkelőnél pénteken több mint 35 kilométeres sor alakult ki az 
M43-as autópályán a Romániába tartó tehergépjárművekből, az árufuvarozóknak 
pedig legalább tíz órát kellett várakozniuk, hogy átjussanak a határon. A román külügy 
az Ártánd-Bors, Kiszombor-Csanád és a régi nagylaki határátkelőhely megnyitását 
szorgalmazza a tranzit áruforgalom előtt. Tegnapi helyzetjelentés szerint a Romániába 
utazók közül a kamionosoknak három, a személygépkocsival utazóknak egy órát kell 
várakozniuk a nagylaki átkelőnél. A román külügyminisztérium egyébként pénteken 
este kibocsátott közleményében – vagyis mintegy tíz órával a magyar külügyminiszter 
és az RMDSZ elnökének a témában elhangzott nyilatkozatát követően – arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy a torlódások akadályozzák a Magyarországra dolgozni járók átkelését, 
akik emiatt elveszíthetik munkahelyüket. A román határrendészet egyébként március 
12-én jelentette be, hogy több határátkelőt lezárnak az erőforrások átszervezése miatt; 
az intézkedés a magyar–román határszakaszon négy átkelőt érintett. (Krónika)

A magyar kormány készen áll arra, 
hogy a járványügyi helyzet véget 
értével folytassa a határon túli ma-
gyarok támogatását szolgáló gazda-
ságfejlesztési programot – szögezte le 
pénteki kolozsvári látogatása során 
Szijjártó Péter. A külgazdasági és 
külügyminiszter bírálta a román ha-
tóságokat a magyar jelképhasználat 
ismételt büntetése miatt.

 » ROSTÁS SZABOLCS

V illámlátogatást tett a hétvégén a 
kincses városban Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter, aki 

az RMDSZ vezetőségével folytatott meg-
beszélést a szövetség Majális utcai szék-
házában. A magyar diplomácia vezetője 
a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tartott 
pénteki sajtótájékoztatón természetes-
nek nevezte, hogy a koronavírus-járvány 
adta rendkívüli körülmények közepette 
is ellátogat Kolozsvárra, szerinte ugyanis 
a román–magyar kapcsolatok, valamint 
az anyaország és a határon túli magyarok 
közötti viszony egyaránt messze túlmutat 
a kór terjedése jelentette helyzeten. „A ví-
rus elleni fellépés sem ad mentességet ne-
künk arra, hogy foglalkozzunk a jövőbeni 
kérdésekkel. Ez a járványügyi helyzet mu-
tatja meg igazán, hogy a Kárpát-medence 
és a nagyobb régió országai szorosan egy-
másra vannak utalva” – állapította meg a 
külgazdasági és külügyminiszter.

Budapest teljesítette
Bukarest kéréseit
Szijjártó elmondta, az elmúlt napokban 
nem fogalmazódott meg olyan kérés ro-
mán oldalról, amit a magyar fél ne teljesí-
tett volna. Emlékeztetett, hogy a magyar 
hatóságok lehetővé tették a nyugat-európai 
országokból hazatérő román állampol-
gárok számára, hogy a kijelölt útvonalon 
átjussanak Magyarországon. Cserében azt 
kérték a román hatóságoktól, hogy ez sem-
miképp ne járjon a Magyarország területén 
kialakuló tumultussal, közlekedési dugó-
val. Szijjártó sajnálattal állapította meg, 
hogy ebből a szempontból nem teljesen 
pozitívak a magyar fél tapasztalatai, 15–20 
kilométeres sorok is kialakultak Magyaror-
szág és Románia határszakaszán a román 
határőrök eljárásai miatt. „Arra kértük a 
román hatóságokat, úgy alakítsák át a sa-
ját eljárásaikat, hogy a Nyugat-Európából 

hazatérő román állampolgárok ne Magyar-
országon torlódjanak fel” – jelentette ki a 
miniszter. A tárcavezető mindazonáltal 
elmondta azt is, készek a tárgyalásokra a 
román féllel a magyar–román határ menti 
településeken élő polgárok ingázásának 
megkönnyítéséről; erre Ausztriával sikerült 
megoldást találni.

Hátba szúrásként értékelt
román gesztus
Szijjártó Péter kihangsúlyozta a kölcsönös 
lojalitás, tisztelet és segítségnyújtási szán-
dék fontosságát román–magyar viszony-
latban a jelenlegi rendkívüli helyzetben. 
Ebben a tekintetben ugyanakkor felrótta 
a román hatóságoknak, hogy miközben a 
magyar fél igyekezett a román állampol-
gárok segítségére sietni, Bukarest újabb 
alkalmat talált a magyar szimbólumhasz-
nálat miatti büntetésre. „Ha személyesre 
venném, akár hátba szúrásnak is tekinthet-
ném, hogy amikor Bogdan Aurescu külügy-
miniszter a román állampolgárok átutazá-
sának biztosítására kért, a román kormány 
másik szerve azért rótt ki büntetést Antal 
Árpádra, Sepsiszentgyörgy polgármeste-
rére, mert a magyar nemzeti szimbólumot 
használta a magyar nemzeti ünnepen. Jó 
lenne ezeket a helyzeteket elkerülni” – 
hangzott a magyar diplomácia vezetőjének 
bírálata. A kolozsvári sajtótájékoztatón 
derült fény egyébként arra, hogy román 
állampolgárok is voltak azon a gépen, 
amelynek fedélzetén a magyar hatóságok 
a múlt héten összesen 142 személyt, köz-
tük 108 magyar állampolgárt menekített ki 
Marokkóból. A külgazdasági és külügymi-

niszter szerint a magyar gazdaság Európa 
élvonalába illő teljesítményt nyújtott az 
elmúlt években, ami jó alap arra, hogy a 
nehéz időket is sikerüljön átvészelni. „Meg 
kell védeni a stratégiai céljainkat, beleért-
ve a határon túli magyarság megerősítését. 
Ha túlleszünk ezen a nehéz időszakon, 
készen állunk az Erdélyben zajló gazdaság-
fejlesztési program következő, a Partiumot 
célzó pályázati körének előkészítésére” – 
vetítette előre Kolozsváron a tárcavezető, 
hozzátéve: a magyar kormány készen áll 
az erdélyi és székelyföldi gazdaságfejlesz-
tési program folytatására. Magyar–román 
sikernek nevezte, hogy eddig 6000 pályá-
zatot támogattak Erdélyben 47 milliárd 
forint értékben a magyar költségvetésből, 
amelyek nyomán 87 milliárd forint befek-

tetés jött létre, mely a magyar közösséget 
és Románia gazdaságát is gazdagította. 
„Készen állunk arra, hogy ezt a programot 
a Partiumba továbbvigyük, és mihelyt a 
körülmények megengedik, az előkészítését 
el fogjuk végezni” – szögezte le Szijjártó. 
Hangsúlyozta, készek az óvodafejlesztési 
programot is folytatni; a program kereté-
ben eddig 79 új óvoda és bölcsőde épült 
Erdélyben, 385 pedig megújult.

Kelemen megoldást sürgetett
az ingázók helyzetére
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök megköszön-
te Szijjártónak, hogy a járványügyi helyzet-
re való tekintettel sem mondta le már ko-
rábban beütemezett kolozsvári látogatását. 
A politikus arra kérte a magyar diplomácia 
vezetőjét, segítsen megoldani azoknak a 
román és magyar állampolgároknak az 
ügyét, akik a román–magyar határ övezeté-
ben az egyik országban laknak, és a másik 
országban dolgoznak, a járványügyi intéz-
kedések miatt ugyanis lehetetlenné vált az 
ingázásuk, és ez ezrek megélhetését veszé-
lyezteti. Kelemen is kihangsúlyozta, hogy a 
magyar kormány gazdaságélénkítő prog-
ramja „kiváló eredményeket” produkált 
az elmúlt években Erdélyben. Elmondta, 
amennyiben a magyar költségvetés teher-
bíró képessége megengedi, folytatni fogják 
a programot a Partiumban az év második 
felében. „Fontos ez a román gazdaság 
szempontjából is, hiszen tőke érkezik ide, 
itt fi zetnek adót a pályázók. Az egymásra 
utaltság érződik mindennap, különösen a 
mostani krízishelyzetben. Az államok egy-
másra vannak utalva, ezért a szolidaritás-
nak, a segítőkészségnek kölcsönösnek kell 
lennie” – hangsúlyozta az RMDSZ vezetője.

 » R. SZ.

Saját és embertársaik megbetegítése 
iránti nemtörődömséggel, a tisztelet 

teljes hiányával vádolja egy aradi orvos 
annak a több tízezer román állampolgár-
nak egy részét, amely ebben az időszak-
ban tart haza Nyugat-Európából. Vlad 
Roşca közösségi oldalán számolt be a 
Nagylak II autópálya-határátkelőnél tel-
jesített szolgálatáról, amelynek során az 
országba belépő polgárokat vizsgálják, 
kifaggatva őket, honnan jönnek, hová 
tartanak. A Magyarország által megnyi-
tott humanitárius folyosón több tízezren 
lépték át a román–magyar határt azok 

közül, akik ideiglenesen Ausztriában re-
kedtek, miután a magyar hatóságok múlt 
hétfőn a határok lezárásáról döntöttek a 
külföldi állampolgárokkal szemben.

Az orvos szerint kollégáival együtt ha-
mar rájöttek: a belépők esetében nem 
csak a koronavírus ellen harcolnak, ha-
nem a tapintatlanság, érzéketlenség és 
a mások iránti tisztelet teljes hiányával. 
Roşca bejegyzésében úgy fogalmaz, a ha-
zamenekülők egy része a tisztelet teljes 
hiányát tanúsítja az orvosok, valamint 
egész Románia iránt. „Arrogancia, felü-
letlenség, neveletlenség, tanulatlanság, 
volt itt részünk mindenben. Nekik sem-
mi sem számít, nem akarnak karantént, 

nem értik meg az elkülönítés fontossá-
gát, annak kockázatát, hogy másokat is 
megfertőzhetnek, ők minden áron haza 
akarnak jutni. Számukra a románok nem 
számítanak, csak Romániát akarják utol-
só lehetőségként és esélyként” – olvas-
ható az aradi orvos bejegyzésében. Roşca 
úgy véli, nincs szükség szakértői tanul-
mányokra annak megállapítására, hogy 
hamarosan megnő a bűnözés (szerinte 
sokan koldulással, lopással, prostitúció-
val foglalkoztak külföldön), ugyanakkor 
kitör a járvány is Romániában.

Egyébként a Szabad Európa Rádió ro-
mán nyelvű honlapja szerint több száz-
ezerre tehető azoknak a Nyugat-Európá-

ból hazatért románoknak a száma, akik 
a laza intézkedések miatt „megúszták” 
a házi elkülönítésbe vagy karanténba 
helyezést. A cikk azt állítja, legalább 
200 ezerre, de nem kizárt, hogy akár 
950 ezerre tehető azon március elején 
Nyugatról – főleg Olaszországból és 
Spanyolországból – hazatért románok 
száma, akik nem kerültek elkülönítőbe, 
mivel akkor lépték át a román országha-
tárt, amikor még csak az észak-olaszor-
szági Lombardia tartomány számított 
járvány sújtotta „vörös zónának”. A for-
rás szerint a külföldről hazatért romá-
nok legfeljebb 3,3 százalékán végeztek 
koronavírustesztet. 

Neveletlenek, arrogánsak: lesújtó kép a hazamenekülő románokról
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