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Tisztelt Mgr. Igor Matovič miniszterelnök úr!
Szlovákia déli városainak polgármesterei ezúton szeretnénk megszólítani a Szlovák
Köztársaság Kormányát, hogy mihamarabb vizsgálja felül Magyarország és Szlovákia közt
érvényben lévő határátlépési korlátozásokat. Az egyik leghosszabb határszakaszról van szó,
ahol a Schengeni-rendszeren belül nagyon élő és aktív volt a forgalom. A szabad mozgás
korlátozása jelentősen befolyásolja nem csak a gazdasági életet, de családokat szakít szét, az
emberek hétköznapi életét korlátozza.
A városok vezetőiként mi magunk a legfegyelmezettebb hozzáállást támogatjuk,
azonban értetlenül állunk azelőtt, hogy Szlovákia már a határok nyitását készíti elő
Csehország és Ausztria irányába, addig Magyarország kimarad. Ezt a hozzáállást nem
igazolják a megbetegedési adatok, de az óvintézkedések skálája sem, hiszen Magyarország
határozottan küzd a vírus ellen.
Tisztelt Miniszterelnök úr!
Nyilvánvaló, hogy a déli régiókban a határok nyitása, vagy az átlépési szabályok
enyhítése nem csupán gazdasági jellegű kérdés. Nem csak az ingázókról van szó, hanem
szétszakított családokról, akik közül többen két hónapja nem látták szeretteiket. Olyan
természetes összefonódásokról, amelyek miatt a kialakult helyzet mihamarabbi rendezését
sürgetjük. Értékeljük a Szlovák Kormány szlovákiai magyar közösség irányába tett gesztusait,
éppen ezért is gondoljuk, hogy a szlovák-magyar határ rendezése is az első sorba kerül. Egy
ún. mini-Schengen kialakítása esetén határozottan kérjük Magyarország bevonását ebbe a
folyamatba. Mivel Szlovákia és Magyarország közti viszony rendezett és jó, így ennek semmi
akadályát nem látjuk.
Bízunk benne, hogy a déli régió lakosainak hangja, akiket képviselünk, meghallgatásra kerül
és sikerül mihamarabb változásokat eszközölni.
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