
84_
cBrněns §g ma^ďars §g o 6čans §p sďnĚmí

tsňinni ftíaq)ar aofgáň |Egle§iht

Tc.

dr. Gulyás Gergely
miniszterelnóksé get vezetó miniszter
Miniszterelnókség
I357 Budapest, Pí,6.
Maglarország

Tisztelt dr.Gulyas Gergely miniszter úr!

Nemrég a cseh sojtóban egt hír volt olvasható, arnelyben az óllt, hog a Cseh Kóztórsasóg
miniszterelnóke megkószónte Magtarorszóg miniszterelnókének azt, hogt Maglarország a nyórfolyamón
belészített keszletéból l50 darab lélegeztetógéppel segítette ki a Cseh Kóztórsasóg polginait. Ezennel a
magam és a Briinni Maglar Polgiri Eglesiilet nevében szintén szeretnék csatlalrozni, ezen baráti, g/ors
é s neme s ge sztus me glrószónéséhez -

De ahogt tudomtlsomra jutott, napjainkban nem csak ezzel segítette Maglarország Kormónya a
lororunírus óltal oknzott nehéz helyzetben levó Cseh Kóztarsaság polgarait. Uglanis tórtént ta, hog/ a
PROMÁ REIU s.r.o. csehorszógi cég, a Cseh Kóztarsaság Budapesti Naglkóvetségének lulzbenjórásaval
arra kérte a mag/arorszógi ikleti felet, hogl tekintettel a koronavírus olrozta csehorszógi lamoly
helyzetre, részesítse haladékban 0z 1500 darab nála megrendelt kórhózi betegágl leszóllítas
hataridejének tórgában. Ennek a lérésnek a maglararszógi megrendeló minden tovóbbi huza-vona
nélkíil eleget tett, amivel tanúbizottysógot mutatott a bajban lévó, egl másik Y4 tagorszóg polgáraival
meglévó empatilas szolidaritásaról- Mi, az eglszerú polgaroh a sajót bóriinfo)n tapasztaljuk azt, amit a
tórténelem is mór tóbbszór igazok- Amennyiben mi, kózép - európai népek és nemzetek, nem segítjúk
eglmóst, máshonnan gl)ors és ónzetlen segítséget nem igenvórhctunk Ezt mór az elódeink is rudták, amit
ezen mondásbanfejeztek ki: ,,Áki g/orsan ad, kétszer ad-" - amely cseh nyelven ekkepp hangzik - ,,Kdo
rýchle ůinlá, dvafuát dává-"

Mi, a Cseh Kóztórsasógban éló, zómében Felvidekról szórmazó maglarok, (lehettink vagt tízenen)
akik épptúgl eredetiben olvassuk Ararry Jónos Toldijat, mint Jgroslav Hašek Šwjkja, érezzúk és tudjuk,
hogt ahhoz, hogl itt a kózép- európai terségben egléni boldogságunlrat, ki-ki maga silrerrel építhesse fel,
elengedhetetlenfeltétel az ebben a régióban étó polgarok bélres eglmós mellett élése. Es ehhez szúlcséges
az eglmós irónti bizalom és jóaklrat megléte. Á fent említett esetekben is, nem csak m| de a cseh és
morva nemzetiségú polgartórsaink is, ennek kézzel fogható jelet vélik lótni. Ezt a pozitív tendenciót
mindklát ország nagilavetsége,valamint Hilanfele civil és lrereslredelmi szervezetek eglůttmúkňdésúkkel
is erósíteni szándékoznak Ha ez a jó irónti óhaj nem lenne valós, akkor egl rosszakaratú harmadik
,,nevetó fél" a barúti viszonyba, célirányos hazugsógaival vagl féligazsógaival, luinttyedén éIret tudna
verni, mivel:,,Aki iiíni akar, botot talól."- vaglis - ,,Kda chce psa bít, hůl si vždy najde-"

Még egtszer kószónetúnlretfejezzůk ki a bmáti segítségért és tovóbbi munkájukhoz sok silrert kívánunk!
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