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Kevéssel 3000 fölött
az új esetek száma
Az előző napokban végzetthez képest 
több teszt nyomán több koronaví-
rus-fertőzöttre bukkantak 24 óra alatt 
a csütörtöki adatok szerint: 35 596 
tesztből – ebből 27 559 PCR-, 7997 pedig 
antigénteszt – 3058 lett pozitív, ami 
8,59 százalékos arány. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma 771 843. A gyógyultak 
száma 2470 fővel 717 179-re nőtt. A kór 
szövődményeiben 71 fertőzött hunyt el – 
közülük 69 krónikus beteg volt –, ezzel 
az elhunytak száma 19 659. A kórházak-
ban 6913 fertőzöttet ápoltak, közülük 
936-ot intenzív osztályon.

Többen segítenek Szlovákiának
Ausztria és Lengyelország felajánlotta 
Szlovákiának segítségét a koronaví-
rus-járvány elleni küzdelemben, és 
Magyarország is kész segíteni – közölte 
Martin Klus, a szlovák külügyminiszté-
rium államtitkára csütörtökön. Pozsony 
szerdán kért uniós segítséget, orvosokat 
és nővéreket, miután az összlakosságra 
számított halálos áldozatok számában 
az első helyre került a világon.

 » B. L.

A rendszerváltás óta eltelt 30 évben elő-
ször lesz magyar tagja a román parla-

ment Külföldi Hírszerző Szolgálatot (SRI) 
felügyelő bizottságának. A törvényhozás két 
háza szerdán este szavazott a hírszerző szol-
gálatokat felügyelő testületek összetételéről, 
és a külügyi hírszerzésért felelős bizottságba 
az RMDSZ részéről bekerült Turos Lóránd 
szenátusi frakcióvezető (portrénkon) is. A 
Román Hírszerző Szolgálat (SRI) működését 
felügyelő testületben továbbra is Csoma Bo-
tond képviselőházi frakcióvezető képviseli 
az RMDSZ-t. „Az, hogy több mint harminc 
év után magyar ember is bekerülhetett a 
külföldi hírszerzést felügyelő testületbe, a 
normalitás jele” – kommentálta lapunknak 
csütörtökön Turos Lóránd a döntést, amely 
nyomán a bizottság tagjává vált. Kérdésünk-
re, miként sikerült elérni ezt a „premiert”, el-
mondta, a politikai algoritmus „hozta így”, 
azt ugyanis úgy módosították, hogy a bi-
zottságban ötről hétre növelték a tagok szá-
mát. Emlékeztetett: mivel a bizottság ilyen 
kis létszámú volt, a parlamenti algoritmus 
alapján a 6 százalékos RMDSZ-nek eddig 

nem sikerülhetett helyet szereznie benne. 
Felvetésünkre, valóban csupán matematikai 
oka volt annak, hogy az RMDSZ eddig nem 
delegálhatott tagot a testületbe, vagy esetleg 
olyan megfontolások is szerepet játszhattak 
benne, hogy távol tartsák tőle a magyarokat, 
a Szatmár megyei szenátor sejtetni engedte: 
lehettek hátsó szándékok. „Matematikai oka 
volt, de az, hogy mekkora legyen a testület, 
és a matek hogy alakuljon, politikai döntés 
eredménye” – hangsúlyozta. Lapunk kér-
désére, azon túlmenően, hogy a lépés szim-
bolikus jelentőséggel is bír, lehet-e konkrét 
hozadéka is a magyar közösség számára – 

például beletekinthet az RMDSZ is bizonyos 
folyamatokba –, a szenátor úgy vélte, ez je-
lentős lépés a normalitás felé. „Abból kell 
kiindulnunk, hogy a romániai magyarok 
ugyanúgy teljes jogú állampolgárai ennek 
az országnak, mint bárki más. Azon az úton 
kell haladnunk, hogy a magyar közösség ne 
nemzetbiztonsági kockázat legyen, hanem 
szerves része a hazai társadalomnak. Az a 
normális, hogy a magyar közösség képvise-
lői is jelen lehessenek ezekben a testületek-
ben, mint bármilyen más román politikai 
szervezetéi, amelyek tagjai a parlamentnek.

Felvetésünkre, volt-e ellenkezés valamely 
párt részéről azzal kapcsolatban, hogy a bi-
zottságnak magyar tagja legyen, elmondta, 
nem volt jellemző, a tagokról szóló titkos 
szavazáson született ellenszavazatok száma 
elhanyagolhatónak tekinthető. A bizottság, 
illetve az abban folytatandó saját tevékeny-
sége kapcsán elmondta, a testület célja, hogy 
eleget tegyen azon törvényes kötelezettség-
nek, miszerint a parlament, mint választott 
fórum, felügyelje a titkosszolgálatokat. „Ez 
egyensúlyi kérdés egy demokráciában, mi 
pedig ennek a részesei lettünk.” – hangsú-
lyozta Turos Lóránd a Krónikának.

Már nem tabu a magyaroknak a SIE-bizottság

KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEKRŐL, ÚJ FEJEZETRŐL TÁRGYALT BUKARESTBEN A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER

Szijjártó: bizalmat teremtenek a közös sikerek
A közös gazdasági megvalósítások 
nyomán kialakuló bizalom fontossá-
gáról beszélt Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter csütörtö-
kön Bukarestben, miután a román 
kormány több tagjával is tárgyalt.

 » BALOGH LEVENTE

A magyar–szlovák és a magyar–szerb 
kapcsolatok mintájára a magyar–
román gyakorlati sikerek kellő 

alapot adhatnak a bizalomnak, amely 
nyomán a nemzeti közösségek jogaihoz 
kapcsolódó forró témákat is talán a si-
ker reményével tudják majd megvitatni 
– jelentette ki csütörtökön Szijjártó Péter 
magyar külgazdasági és külügyminiszter 
Bukarestben azt követően, hogy a román 
kormány több tagjával is tárgyalt.

Először román kollégája, Bogdan Aures-
cu fogadta. Ennek kapcsán Szijjártó Péter 
közösségi oldalán emlékeztetett: idén van 
a magyar–román diplomáciai kapcsolatok 
felvételének 100. évfordulója. „Itt lenne az 
ideje, hogy új fejezetet nyissunk, töreked-
jünk közös sikerekre a kölcsönös tisztelet 
alapján. Mi megadjuk, de el is várjuk” –szö-
gezte le. A román külügy közlése szerint a 
találkozón egyetértettek a kétoldalú gazda-
sági együttműködés fellendítésének szük-
ségességében. Egyben szó esett a magyar–
román kisebbségi vegyesbizottság 8. ülése 
jegyzőkönyve aláírásának felgyorsításáról, 
valamint a Kisvarjaspuszta–Dombegyház 
és a és az Ottlaka–Elek határátkelő meg-
nyitásáról. A magyar kormány erdélyi gaz-
daságfejlesztési programja kapcsán Aures-
cu ismét csak arról beszélt, hogy Bukarest 
szerint kétoldalú megállapodásban kell 
rögzíteni a program romániai lebonyolítá-
sának feltételeit.

Fontos közlekedési fejlesztések
Szijjártó Péter ezt követően Claudiu Nă-
sui gazdasági, Cătălin Drulă közlekedési, 
Virgil Popescu energetikai és Cseke Attila 
fejlesztési miniszterrel, valamint Kele-

men Hunor miniszterelnök-helyettessel 
is tárgyalt. Ezek után a közösségi olda-
lán közvetített nyilatkozatban egyrészt az 
új, magyar tagokkal is rendelkező román 
kormányt méltatta, és arról beszélt: több 
gazdasági és közlekedési témájú megál-
lapodás is született a találkozókon. „Szá-
munkra különösen jó hír, hogy a romániai 
magyarokat képviselő párt is részes lehet 
a Románia jövője számára fontos dön-
tések meghozatalában, ugyanis mi, ma-
gyarok és románok ezer szállal kötődünk 
össze, és nem nehéz megérteni azt, hogy 
Románia sikere és Magyarország sikere 
szorosan összefügg egymással. Elmond-
tam az új kollégáknak is, hogy mi Romá-
nia sikerében érdekeltek vagyunk, hiszen 
gazdasági, kereskedelmi, energetikai és 
közlekedési kérdésekben olyan szorosan 
kötődünk össze, hogy nem lehet más az 
érdekünk, mint a kölcsönös fejlődés és a 
kölcsönös siker” – szögezte le Szijjártó.

A miniszter rámutatott: azok az országok 
tudják a legjobban kezelni a világjárvány 
gazdasági következményeit, amelyek a 
legjobb együttműködést tudják felépíte-
ni. Szijjártó Péter elmondta, több fontos 
megállapodást is kötöttek a tárgyalások 
során. Így két fontos fi zikai összeköttetés 
jön létre Magyarország és Románia között 
2024-gyel bezárólag: egyrészt a harmadik 
autópálya-összeköttetés Mátészalka és 
Szatmárnémeti között, ami magyar olda-
lon az M49-es gyorsforgalmi út határig 
történő elvitelét jelenti. Emellett magyar 
oldalon 2024-re kétvágányúsítják a Bu-
dapest–Békéscsaba–Lőkösháza vasútvo-
nalat, amely a román oldalon Kürtösnél 
folytatódik. A román fél is végrehajtja a 
modernizációt, így Budapest és Bukarest 
között mind a személy-, mind a teherfor-
galom számára jelentős mértékben csök-
ken a közlekedési idő.

Arról is megállapodás született, hogy 
amennyiben megindul a gázkitermelés 
a Fekete-tenger romániai partvidékén, 
akkor a Magyarországot Romániával ösz-
szekötő vezetékrendszer kapacitását több 
mint a duplájára, a jelenlegi 1,75 milliárd 

köbméterről 4,4 milliárd köbméterre növe-
lik, ezáltal megnyitják a román gáz előtt a 
magyar, Magyarországon keresztül pedig a 
közép- és nyugat-európai piacokat.

Együttes fellépés
A tárcavezető szerint vannak olyan kérdé-
sek, amelyekben együttesen lép fel a két 
ország az Európai Unióban, ilyen például a 
nukleáris energia használata, mivel az eu-
rópai energiaszabályozás ezt megpróbálja 
a háttérbe szorítani, ami mindkét ország 
érdekeivel ellentétes. Közösen lépnek fel 
annak érdekében is, hogy Görögország és 
Bulgária gázvezetékrendszerének összekö-
tése minél előbb jöjjön létre, mivel ekkor 
mind Románia, mind Magyarország hozzá 
tud férni a déli gázszállítási útvonalhoz. 
Szintén közösen lépnek fel annak érdeké-
ben, hogy a közép-európai szállítmányo-
zási vállalatokat hátrányos helyzetbe hozó 
mobilitási csomag ne lehessen érvényben a 
jövőben. „Azt gondolom, hogy a magyar–
szlovák és a magyar–szerb kapcsolatok 
mintájára ezek a gyakorlati sikerek majd 
kellő alapot fognak adni a magasabb szin-
tű bizalomnak, amelynek nyomán a forró 
témákat, amelyek alapvetően a nemzeti 
közösségek jogaihoz kapcsolódnak, talán a 
siker reményével tudjuk majd megvitatni” 
– hangsúlyozta Szijjártó.

Nem az ellenségeskedésnek
van itt az ideje
Szijjártó Péter szerint az a tény, hogy az 
RMDSZ része a román kormánykoalíció-
nak, újabb hídképzési lehetőség Magyar-
ország és Románia között. „Az RMDSZ he-
lyes döntést hozott akkor, amikor belépett 
a bukaresti kormánykoalícióba, hiszen 
ezzel még inkább egymásra utalttá tudta 
tenni Romániát és Magyarországot, még 
világosabbá tudta tenni, hogy nem az el-
lenségeskedésnek van itt az ideje, és ha 
hajlandóak vagyunk a közös érdekekből 
kiindulni, az mind Magyarország, mind 
Románia súlyát, sikerességét, erejét meg-
növeli a jövőben” – mutatott rá. Azt is el-
mondta: tárgyalásai során megállapodtak 
arról, hogy április 7-én és 8-án megtartják 
a magyar–román gazdasági vegyes bizott-
ság ülését, amelyen a román gazdasági 
miniszterrel együtt elnökölnek Budapes-
ten. Addigra a magyar–román gazdasági 
vegyes kamara létrehozásához szükséges 
minden előkészületet megtesznek.

Találkozójuk után Kelemen Hunor a 
magyar közmédiának elmondta: elége-
detlen a magyar–román kapcsolatok je-
lenlegi állapotával, ezeket újra kell építe-
ni, de úgy látja, erre megvan a nyitottság 
gazdasági téren, energetikában és más 
területeken.
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Közös sikerek jönnek? Szĳ jártó Péter magyar és Bogdan Aurescu román külügyminiszter




