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Nyomtatott és online sajtó 
 

Klaus Johannis szerint a PSD a magyaroknak adná Erdélyt 
2020. április 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Bihari 

Napló, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata, PestiSrácok 

Durva magyarellenes kirohanást intézett szerdán délben Klaus Johannis államfő annak 

kapcsán, hogy a román képviselőház hallgatólagosan elfogadta a Székelyföld számára területi 

autonómiát biztosító törvénytervezetet. „Jó napot kívánok, PSD” – kezdte magyar nyelven 

rövid, mindössze egy perces sajtónyilatkozatát a román államelnök. Johannis élesen kifakadt 

az ellenzéki Szociáldemokrata Pártra (PSD) amiatt, hogy a bukaresti képviselőház – ahol az 

ellenzéknek többsége van – hallgatólagosan elfogadta nemrég Biró Zsolt és Kulcsár-Terza 

József előterjesztését. Az államfő kijelentette: miközben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

alkotta kormány a világjárvánnyal küzd, a PSD szerinte „a parlament titkos irodáiban azért 

harcol, hogy a magyaroknak adja Erdélyt”.  

 

Szijjártó: kifejezetten civilizálatlan és gyűlöletkeltésre alkalmas Johannis 
nyilatkozata 
2020. április 29. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Pesti Srácok, Mandiner, 

hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint Klaus Johannis román államelnök 

"kifejezetten civilizálatlan és gyűlöletkeltésre alkalmas" nyilatkozatot tett ma. Szijjártó 

Facebook-oldalán egy rövid videónyilatkozatban arról beszél, a magyar kormány abban 

érdekelt, hogy jó kapcsolatot tartson fenn Romániával, "hiszen fontos gazdasági partnerei 

vagyunk egymásnak, de az Erdélyben, illetve Székelyföldön élő magyaroknak is az az érdeke, 

hogy legyen egy normális kapcsolat a két ország között. Sajnos az elmúlt napokban a román 

állam képviselői sorra olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek kifejezetten elnehezítik a 

jószomszédi kapcsolatok fenntartását" - mondja a posztban a magyar külügyminiszter.  

 

A Fidesz elítéli Klaus Iohannis magyarellenes nyilatkozatát 
2020. április 19. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu 

A Fidesz határozottan elítéli Klaus Iohannis román államelnök magyarellenes nyilatkozatát. 

Az elmúlt napokban a román állam képviselői több magyarellenes kirohanást intéztek, ma 

pedig Románia első embere a veszélyhelyzet idején kiáll és a magyarok, az RMDSZ, 

Magyarország és Orbán Viktor ellen uszít - írta szerda este kiadott közleményében a 

nagyobbik kormánypárt. Úgy fogalmaztak: szomorú látni, hogy miközben Magyarország 

segélyt küld Romániába az erdélyi magyaroknak, a román elnök belpolitikai csatározások 

miatt, a legsötétebb időket idézve, etnikai feszültséget szít. Hozzátették: a Fidesz abban 

érdekelt, hogy Romániával jó kapcsolatok alakuljanak ki és nyitottak vagyunk az 

együttműködésre, ebben a nehéz helyzetben különösen egymásra vagyunk utalva. 
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Kelemen Hunor: példátlan Klaus Johannis államfő megnyilvánulása  
2020. április 29. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Origo, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Demokrata, HVG 

A Nagy-Románia Párt politikáját idéző erőszakos és veszélyes, államfőhöz méltatlan üzenete 

volt Klaus Johannisnak – reagált Kelemen Hunor az államelnök televíziós beszédére, 

amelyben a parlament alsóházában hallgatólagosan elfogadott autonómiatervezet kapcsán 

kijelentette: a PSD titokban odaadta a magyaroknak Erdélyt. Az RMDSZ elnöke 

állásfoglalásában közölte: Klaus Johannis hisztérikus, államelnökhöz méltatlan nyilatkozatot 

tett, ami a Nagy-Románia Párt erőszakos és veszélyes politikájára emlékeztet, miszerint a 

magyarok elveszik Erdélyt. Úgy vélte, az elmúlt 30 év példátlan megnyilvánulásának voltunk 

tanúi, „az elnöki palota mikrofonjától zúg a félretájékoztatás és a magyarok elleni 

gyűlöletkeltés”. Hozzátette, az RMDSZ határozottan elutasítja ezt a fajta beszédet és a 

gyűlöletkeltést. A szövetség bocsánatkérésre szólította fel az államfőt. 

 

Leszavazta a szenátus a területi autonómiát célzó törvénytervezetet  
2020. április 29. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, 

Erdély Ma, hirado.hu 

Elutasította a bukaresti szenátus szerdán azt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 

kidolgozott, a törvényhozás két magyar képviselője által decemberben ismét beterjesztett 

törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő a Székelyföldnek. A döntéshozó 

kamaraként eljáró felsőház plénumában rendezett név szerinti voksoláson 126 szavazattal 9 

ellenében erősítették meg a – Székelyföld autonómiáját elutasító – szakbizottsági jelentést. 

Az autonómiatervezetet kizárólag az RMDSZ frakciója támogatta. A szenátorok egy része 

jelen volt a plénum ülésén, ők a mikrofonhoz lépve nyilvánították ki opciójukat. A felsőház 

többi tagját telefonon hívták fel, és így éltek szavazati jogukkal.  

 

Johannis szerint az autonómiastatútum elsősorban a magyarokra nézve káros 
2020. április 29. – transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Johannis tudomásul vette, hogy a szenátus elutasította Székelyföld 

autonómiastatútumát, és megjegyezte: az ehhez hasonló törvénykezdeményezéseknek nincs, 

amit keresniük a román parlamentben - írja az Államelnöki Hivatal szerda esti 

közleményében. "Románia elnöke rámutat arra, hogy az ilyen jogalkotási javaslatok 

elsősorban a magyar közösségre nézve károsak, és olyan mesterséges feszültségeket 

teremtenek a társadalomban, amelyek fokozódhatnak. Az ilyen törvénykezdeményezések, 

amelyek sértik az alkotmányos rendet, soha többé nem kellene hogy a román parlament 

napirendjére kerüljenek!" - fogalmaz a dokumentum.  

 

A bukaresti külügy szerint Szijjártó Péter kiforgatta a román államfő szavait 
2020. április 29. – maszol.ro 

Provokatívnak és helytelennek tartja a bukaresti külügyminisztérium Szijjártó Péternek azt a 

szerdai állásfoglalását, miszerint a román államfő gyűlöletkeltésre alkalmas nyilatkozatott 
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tett a székelyföldi autonómia tervezetéről. A bukaresti külügyminisztérium szerint Szijjártó 

Pétert „teljességgel sajnálatos módon” kiforgatta Klaus Johannis szavait. Emlékeztetik a 

budapesti politikust arra, hogy „az úgynevezett Székelyföld” autonómiastatútuma 

„alkotmányellenes” tervezetének elbírálása Románia belügye, Magyarország nem foglalhat 

állást ebben a kérdésben.  

 

Már csak kilenc napig lehet aláírni a nemzeti régiók védelméről szóló polgári 
kezdeményezést 
2020. április 29. – kormany.hu, Mandiner, Erdély.ma 

Már csak kilenc nap áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy összegyűjtsük a nemzeti régiók 

védelméről szóló polgári kezdeményezés európai elfogadásához szükséges aláírásokat. 

Fontos, hogy minél többen aláírjuk a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezést, 

hisz az őshonos kisebbségben élők jövőjét meghatározó ügyről van szó. 

2020 az Országgyűlés döntése értelmében – a trianoni békediktátum centenáriuma okán – a 

nemzeti összetartozás éve. Soha nem látott kihívás elé állított ez az esztendő 

mindannyiunkat, de arra is lehetőséget adott, hogy fölmutassuk összetartozásunk lényegét: 

azt, hogy óvjuk és segítjük egymást, szolidárisak vagyunk és odafigyelünk egymásra. Ennek 

kiváló eszköze a nemzeti régiók védelméről szóló polgári kezdeményezés, amelynek célja, 

hogy a nemzeti kisebbségek által lakott területek közvetlenül is kaphassanak támogatást az 

Európai Unió költségvetéséből. A kezdeményezés fontos eszköze az önigazgatásnak, az 

identitás megőrzésének és a szülőföldön való boldogulásnak. 

 

Időutazásra küldi a magyarságról szóló gondolatainkat a Rákóczi Szövetség 
2020. április 30. – Ulicza Tamás – Magyar Hírlap 

A magyarságunkról szóló üzeneteket gyűjti időkapszulába a Rákóczi Szövetség – mondta 

lapunknak Csáky Csongor, a szervezet elnöke. „A munkánk lényege a közösségteremtés. Ha 

nem lehet egy nagy rendezvényt szervezni a nemzeti összetartozás napjára, akkor gondoltuk, 

legyen egy fórum, ahol sok magyar ember el tudja mondani azt, amit gondol száz évvel a 

trianoni döntés után a magyarságáról, ezért létrehozunk egy virtuális időkapszulát. Ez egy 

lehetőség kíván lenni, hogy valamit tegyünk 2020. június 4-én, amikor éppen száz éve lesz 

annak, hogy elválasztottak minket egymástól.” – nyilatkozta Csáky Csongor. 

A teljes cikk megtalálható a Magyar hírlap 2020. április 30-i számában. 

 

Nemzeti összetartozás lélekben, a nagyvilágban 
2020. április 30. – Érsek M. Zoltán – azuzlet.hu 

Az elmúlt tíz évben az itthon, illetve az elszakított területeken élő, valamint a hazánkból a 

világ másik felére sodródott magyarok egymásra találásának megünneplése ugyan a 

koronavírus okozta társadalmi távolságtartás miatt komoly kihívás lett, a nemzeti 

összetartozás érzése így is megmarad, csak az ünneplés időpontja változik, a tervezetthez 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/mar-csak-kilenc-napig-lehet-alairni-a-nemzeti-regiok-vedelmerol-szolo-polgari-kezdemenyezest?fbclid=IwAR0iONEUQzj-qj9U0VRdcXvuAfXtivCyl4QSEi-E7YOG1SwezedpdyBnlkw
https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/mar-csak-kilenc-napig-lehet-alairni-a-nemzeti-regiok-vedelmerol-szolo-polgari-kezdemenyezest?fbclid=IwAR0iONEUQzj-qj9U0VRdcXvuAfXtivCyl4QSEi-E7YOG1SwezedpdyBnlkw
https://azuzlet.hu/nemzeti-osszetartozas-lelekben-a-nagyvilagban/?fbclid=IwAR31_h-KATXjvhMLVhtxlppO6vFVVzgzFeT-jPq4Ic-8hvsCJP1g5OZm0hM


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 30. 
4 

képest más formában valósul meg – fejtette ki Pánczél Károly az Országgyűlés Nemzeti 

összetartozás bizottságának elnöke AzÜzlet kérdésére válaszolva.  

 

Az Erdélyi Magyar Szövetség szerint Johannis az új Vadim 
2020. április 29. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, hirado.hu 

Elfogadhatatlannak tartja Klaus Johannis államelnök magyarellenes kirohanását az Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) két társelnöke. Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt, 

valamint Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke szerint a tomboló koronavírus-járvány 

idején a román államfő már-már példa nélküli magyarellenes kirohanást engedett meg 

magának, és a néhai Corneliu Vadim Tudort is megszégyenítő stílusban nyilatkozott, azzal 

próbálva meg riogatni sokakat, hogy a magyarellenességéről szintén jól ismert PSD „odaadta 

Erdélyt a magyaroknak”. 

 

Székelyföld autonómiája: Ludovic Orban a PSD-t okolja a törvénytervezet 
hallgatólagos elfogadásáért  
2020. április 29. – maszol.ro 

A képviselőház szociáldemokrata párti (PSD-s) elnökét, Marcel Ciolacut és az ellenzékben 

politizáló pártját okolja Ludovic Orban miniszterelnök azért, hogy a parlament alsóháza 

hallgatólagosan – plenáris vita és szavazás nélkül – elfogadta Székelyföld 

autonómiastatútumának törvénytervezetét. Marcel Ciolacu szerint a kormány késlekedett a 

negatív véleményezéssel.  

 

Elítélik a román pártok is Johannisnak az autonómiatervezettel kapcsolatos 
kirohanását 
2020. április 29. – maszol.ro, Krónika 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) visszautasítja Klaus Johannis vádját, miszerint „odaadta 

Erdélyt a magyaroknak”, és az államfői státussal összeegyeztethetetlen hangvételűnek 

nevezte az elnöknek a székelyföldi autonómiastatútummal kapcsolatos kijelentéseit. A 

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) „nacionalista uszításnak” tartja az elhangzottakat, 

a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) pedig a titkosszolgálatok meghallgatását kéri 

az „1989 után elhangzott legsúlyosabb vád” ügyében.  

 

Még nem érkezett panasz a diszkriminációellenes tanácshoz Johannis 
kijelentései miatt 
2020. április 29. – maszol.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) még nem érkezett panasz az 

államfőnek a székelyöldi autonómiatervezettel kapcsolatos szerdai kijelentései miatt – 

nyilatkozta a Maszolnak a testület elnöke. Asztalos Csaba elmondta, hogy a CNCD „egyelőre” 

nem indít hivatalból vizsgálatot Klaus Johannis nyilatkozatának az ügyében. Megjegyezte, 
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arra számít, hogy több panasz is fog érkezni a tanácshoz. Asztalos nem kívánta minősíteni az 

államfő kijelentéseit, éppen azért, mert ezt az ügyet várhatóan a testület is megvitatja, és nem 

akarja előzetes állásfoglalásával befolyásolni a döntést.  

 

A CNCD-hez fordul a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat Johannis kijelentései miatt  
2020. április 29. – transindex.ro, Krónika 

Az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanácshoz Fordul Klaus Johannis államfő kedd déli 

kijelentései miatt a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat - értesült biztos forrásokból a Transindex. 

Ezt megerősítette Benkő Erika, a jogi szervezet vezetője is, aki a Transindexnek elmondta: a 

Mikó Imre Jogvédő Szolgálat egyetlen olyan diszkriminációs eset, uszítás mellett sem megy 

el, ami a magyar közösség ellen irányul, így most is lépni fognak. Arra a kérdésre, hogy ő mit 

gondol a kijelentésről, elmondta, hogy félretájékoztatásnak és uszítónak tartja, mert egy 

valótlan állítás mögé helyez egy egész közösséget. "Az utórengés eztán fog következni, amikor 

megjelenik majd a hírtévékben és reagálni fognak rá mások is. Azt gondolom, hogy Románia 

elnöke nem tehet ilyen kijelentést" - mondta Benkő.  

 

Ciolacu: Vadim Tudor él, és ő Románia elnöke!  
2020. április 29. – transindex.ro 

„Kedves románok: nem adta el senki Erdélyt, és nem is fogja. Erdély Románia része volt, és 

marad is" - mondta Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt elnöke azon a sajtótájékoztatón, 

amelyet azután tartott, hogy a szenátus elutasította Székelyföld autonómiatervezetét. Ciolacu 

figyelmeztetett rá, hogy nem szabadna hagyni, hogy egy kreált probléma elvonja a figyelmet 

Románia valós problémáiról. "Az autonómiatervezetet most szavaztuk le a szenátusban, és ez 

volt a döntő szavazás. Legyen világos: sosem szavaztunk róla a képviselőházban". - szögezte 

le, és megjegyezte, hogy a kormány csak azután küldött állásfoglalást a tervezetről, miután 

már lejárt az idő, amikor szavazni lehetett volna róla a képviselőházban. Szerinte éppen a 

kormány nem tette a dolgát, és emiatt nem szavazhattak a tervezetről a képviselők. "Az elnök 

faragatlan támadásokkal állt elő. Mindezen tl, őszintén mondom, ma az volt az érzésem, hogy 

Vadim Tudor él, és ő Románia államfője" -mondta a PSD-elnök.  

 

La revedere, Klaus Iohannis! 
2020. április 29. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Könnyen megtörténhet, Klaus Werner Johannis népszerűsége 

akkorát esett az ortodox húsvét tömegrendezvényei engedélyezésének megtorpedózásával, 

hogy sürgősen ki kellett találni valami indexhizlaló akciót. Hát éppen kapóra jött az 

autonómia ügye, amelyet ugye sokadszorra utasít el (de ennyire durván még sohasem), 

miközben továbbra sem hajlandó tudomást venni arról, hogy az ősei évszázadokon át 

önrendelkezést élveztek a Magyar Királyság idején. Klaus Werner Johannis azt is már rég 

bebizonyította, hogy neki nem számít a kisebbségi jog, a nemzeti identitás, ő szakadatlanul 

románabb akar lenni a románnál. Az ország jelenlegi államfője jól példázza, a határokon belül 

mennyire magára hagyatott az erdélyi magyarság: egyszerűen képtelenség olyan román 

partnert találni, aki legalább hátba ne támadjon az első adandó alkalommal. Az erdélyi 
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magyarok többsége számára szimpatikusabb a román jobboldal, vagy legalábbis vállalhatóbb. 

Na most a magyar–román közeledést gyakorlatilag évtizedekkel visszavető Johannis 

bebizonyította, hogy nincs kisebbik rossz. Köszönjük meg mindezt a drága románok, a 

normális Románia államfőjének!”. 

 

A középkori szász autonómiával érvel Johannis ellen a Székelyföldi 
Önkormányzati Tanács  
2020. április 29. – transindex.ro, hirado.hu 

A Székelyföldi Önkormányzati Tanács határozottan elítéli Klaus Johannis államelnök sértő és 

méltatlan nyilatkozatát - áll a testület elnöksége által kiadott közleményében. "Mélységesen 

megdöbbentett, ahogyan Románia elnöke egyrészt félretájékoztat az autonómia kapcsán, 

másrészt pedig megbélyegez egy közösséget és ellene uszít azáltal, hogy azt állítja hamisan: ez 

a közösség a román állam szuverenitása ellen munkálkodik”. 

 

Bezárt iskolák, záróvizsgák óvintézkedésekkel: az RMPSZ és a szülői szövetség 
egyetért 
2020. április 29. – maszol.ro 

Mind a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ), mind a Magyar Szülők 

Szövetsége egyetért a hétfőn bejelentett döntéssel, miszerint ebben a tanévben már nem 

nyitnak újra az iskolák, mindössze a végzős évfolyamoknak biztosítanak június elején két 

hetet a gyakorlásra. A pedagógusok és a szülők képviselői a maszol.ro-nak elmondták: bár egy 

hónappal korábbra várták a tanügyminiszter bejelentését, örülnek, hogy ez egybecseng az 

általuk tett javaslatokkal.   

 

A külföldön dolgozó, de hazatérni szándékozó munkavállalóknak segítenének 
2020. április 29. – szekelyhon.ro 

A külföldről hazatérő munkavállalók körében kíván felmérést végezni a Hargita megyei 

önkormányzat. „Kérdőívvel szeretnénk felmérni a külföldön dolgozó, de hazatérni szándékszó 

munkavállalók terveit, elvárásait, problémáit és igényeit” – ismertette Borboly Csaba, a 

Hargita megyei önkormányzat elnöke, kiemelve, hogy a pénzügyi keretek hasznosítása 

érdekében szólítják meg a közösséget, akik például állattartással, mezőgazdasággal, 

turizmussal foglalkoznának itthon, vagy akár csak egy műhely fenntartását tervezik. 

 

Tăriceanu: ha Johannis nem bizonyítja állítását, le kell mondania 
2020. április 29. – Krónika 

Călin Popescu-Tăriceanu, az ellenzéki Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) 

elnöke felszólította az államfőt, álljon a parlament elé és bizonyítsa be, hogy a PSD titkos 

megállapodást kötött egy idegen hatalommal arról, hogy lemond az ország területének egy 

részéről, ellenkező esetben le kell mondania. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125993-bezart-iskolak-zarovizsgak-ovintezkedesekkel-az-rmpsz-es-a-szul-i-szovetseg-egyetert
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125993-bezart-iskolak-zarovizsgak-ovintezkedesekkel-az-rmpsz-es-a-szul-i-szovetseg-egyetert
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https://kronikaonline.ro/belfold/triceanu-ha-johannis-nem-bizonyitja-allitasat-le-kell-mondania
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Vizsgálja a diszkriminációellenes tanács Klaus Johannis elnök kijelentéseit 
2020. április 29. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat 

megkeresése alapján vizsgálni kezdte Klaus Johannis román államfő szerda délben tett 

kijelentéseit – közölte Asztalos Csaba CNCD-elnök a Mediafax hírügynökségnek nyilatkozva.  

 

Románia jövőjét nem lehet a gyűlöletre építeni az SZNT szerint 
2020. április 29. – MTI, hirado.hu 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) állásfoglalásban jelentette ki szerdán, hogy Románia 

jövőjét nem lehet a gyűlöletre építeni. Az SZNT hangsúlyozta: Székelyföld 

autonómiastatútuma építő jellegű törvénytervezet, amely maga mögött tudhatja a székely nép 

akaratát, készségét a párbeszédre, törvénybe iktatása Székelyföld polgárainak teljes és 

tényleges jogegyenlőségét szavatolja. „Sem az államelnöknek, sem a román politikai 

pártoknak nincs elképzelése a jövőről. Pedig annyit illene tudniuk, hogy egy ország jövőjét 

nem lehet gyűlöletre építeni” – állapította meg a tanács. Egyúttal hangsúlyozta, hogy nem 

mond le Székelyföld területi autonómiájáról, és minden rendelkezésére álló demokratikus 

eszközzel ezért fog küzdeni a jövőben is. 

 
Magyar örökséget bontanak Nagyváradon 
2020. április 30 – Sólyom István – Mandiner  

A romániai ingatlan-visszaszolgáltatási folyamat jogi labirintusait lassan lehetetlen 

számontartani. Nagyváradon is folytatódik a hányatott sorsú premontrei prépostság ügye. A 

jogállamiságára oly büszke román állam kreatív eszköztárának minden elemét bevetve 

emlékezteti az egykori tulajdonosokat, hogy az igazán jelentős gazdasági, szimbolikus értéket 

képviselő, államosított ingatlan vagyonokhoz foggal-körömmel ragaszkodik. A nagyváradi, 

váradhegyfoki premontrei prépostság tulajdonának visszaszerzésére irányuló, hosszú évek 

óta zajló jogi-adminisztratív háború is folytatódik: néhány hete a polgármesteri hivatal 

hozzákezdett az egykori Voința-sportpálya főépületének bontásához. 

(A teljess cikk megtaláható a Mandiner 2020. április 30-i számában.) 

 

Hájos Zoltán: Válsághelyzetben a saját fizetésünket is csökkentettük 
2020. április 29. – Ma7.sk 

A válsághelyzet-kezelés az önkormányzatokra nagyon sok olyan feladat hárult, amelyre 

központi forrásból nincs fedezet. Annak ellenére, hogy az országosan érvényes 

rendelkezéseket a központi válságstáb és a kormány hozza, a szolgáltatásokat, amelyek 

ezekből az intézkedésekből következnek, jórészt a helyi önkormányzatok biztosítják a 

lakosság számára. Mivel több, mint 6 hét telt el az első intézkedések bevezetése óta, már 

mérleget vonhatunk, hogyan birkóztak meg az önkormányzatok a váratlan helyzettel. A 

Nézőpont stúdiójában Hájos Zoltánt, Dunaszerdahely polgármesterét kérdezték az elmúlt 

hetek tapasztalatairól. 
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A leváltott postavezér a közlekedési minisztérium előző vezetését okolja. Érsek 
Árpád is megszólalt 
2020. április 29. – Ma7.sk 

Az új kormány közlekedési minisztere, Andrej Doležal kedden leváltotta a Szlovák Posta 

vezérigazgatóját, Peter Helexát. A leváltás oka az őrző-védő és pénzszállító szolgáltatásokról 

szóló szerződés volt. Ez a szerződés most április végén jár le, ám a posta vezetői nem írtak ki 

új pályázatot arra vonatkozóan, hogy májustól ki fogja ezeket a szolgáltatásokat végezni. A 

most lejáró szerződést négy éve kötötték meg és eddig ezeket a munkákat a nyitrai központú 

Bonul vállalat végezte. A vállalat a Smer-SNS-Híd-kormány kedvenc szolgáltatójának 

számított az őrző-védő szolgáltatások területén. Ez a cég nyerte el többek között az Általános 

Egészségbiztosító, a Vízgazdálkodási Vállalat, a Szociális Biztosító, a Nemzeti 

Autópályatársaság megrendeléseit. 

 

Nem egymás legyőzése, hanem egymás meggyőzése a cél 
2020. április 29. – bumm.sk 

Az MKP nem, csak a tagjai indultak a választásokon. A szlovákiai magyar politika öregjei a 

biológia kezében vannak. Egy másik párt alapításában segédkező MKP tisztségviselők tovább 

működhetnek a pártban. A helyi, a megyei és az országos politizálást nem keverné, de a 

megosztottság mégis veszélybe sodorhatja a megyékben kivívott magyar pozíciókat – mondja 

Őry Péter az MKP OT elnöke, potenciális MKP elnökjelölt. „Alapvetően az MKP a 2020-as 

választásokon nem indult, az MKP tagjai indultak viszont az MKÖ listáján, ami akár egy 

hármas koalíciónak is tekinthető. Megerősítést nyert az eredményekből a tény, ami az 

Európai Parlamenti választások idején vált láthatóvá, hogy osztódással nem szaporodnak a 

szavazatok, sem a felvidéki magyarok száma. Azaz, a több párt nem jelent automatikusan 

több szavazót.” 

 

Sólymos László a kormány déli régiókat érintő hátrányos lépéseire figyelmeztet 
2020. április 29. – bumm.sk 

A kormányprogram nemzetiségeket érintő részében túl sok a járvány utáni időszakra 

vonatkozó feltételes módú kijelentés, és már az R2-es gyorsforgalmi út szoroskői alagúttal 

kapcsolatos tervét, s a Dunabusz projektjét is kétségbe vonták – hívta fel a figyelmet 

Facebookon Sólymos László, volt környezetvédelmi miniszter. „A sajtóban és a közbeszédben 

a kormány által hozott járványügyi intézkedések értékelése kapja a legnagyobb teret. A 

jelenlegi helyzetben ez érthető. Az már kevésbé, hogy az időközben megírt terjedelmes 

kormányprogramból épp a járványt követő időszakra vonatkozó konkrét elképzelések 

hiányoznak.” 
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Zenta: A korlátozások enyhítése ellenére marad az óvatosság 
2020. április 29. – Vajdaság MA 

A szigorú korlátozások enyhítése után is nagyon fontos az egészségügyi óvintézkedések 

betartása, a védekezés, - hívta fel a figyelmet a zentai rendkívüli helyzetek törzskara legújabb 

felhívásában, - ugyanis a vajdasági régió kollektív immunitása (nyájimmunitás) gyenge. Kérik 

a polgárokat, hogy a maguk és családjuk egészségének megőrzése érdekében kerüljék a 

nagyobb rendezvényeket, a baráti összejöveteleket és ebben a helyzetben mellőzzék a 

társasági életet. 

 

Az Európa Kollégium mindennapjai a járvány kitörése óta 
2020. április 29. – Pannon RTV 

Márciusban mintegy 400 kollégistának kellett néhány nap alatt kiköltöznie az újvidéki 

Európa Kollégiumból. Az intézmény dolgozóinak többsége azóta a feladatok legnagyobb 

részét otthonról végzi. A rendkívüli állapot bevezetését követően a kollégisták azonnal 

elhagyták az újvidéki Európa Kollégium épületét. A tevékenységek azonban az intézmény 

körül nem álltak le, a dolgozók most főleg a karbantartási munkálatokra összpontosítanak. 

Párnák, paplanok mosása, takarítás, adminisztrációs tevékenységek – feladatok, amiket a 

rendkívüli állapot ideje alatt is el kell végezni. A gondnok, a takarítószolgálat és a portások 

továbbra is rendszeresen dolgoznak, míg a többi alkalmazott csak akkor jön el az épületbe, ha 

nem tudják otthonról megoldani a feladatokat. 

 

Közel kétszáz elsős várható 
2020. április 30. – Magyar Szó  

Az oktatási és technológiai minisztérium utasítása értelmében Zentán is végzik a leendő első 

osztályosok elektronikus úton történő regisztrációját. Perpauer Attila, a zentai községi tanács 

oktatással és művelődéssel megbízott tagja elmondta, hogy a minisztérium még nem döntött 

az iskolai iratkozás dátumáról, azt azonban egy online felmérés előzi meg. A szülők április 

elsejétől regisztrálhattak az e-uprava weboldalra, ahol kinyilváníthatták, melyik iskolába 

szeretnék íratni gyermeküket. 

 

Beregszászba látogatott az új kormányzó 
2020. április 29. – Kárpáti Igaz Szó 

Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás frissen kinevezett elnöke szerdai 

munkalátogatása során megtekintette a Vérke-parti város központját, a járási kórházat, és a 

félbehagyott elkerülőt – számolt be Babják Zoltán Beregszász polgármestere közösségi 

oldalán. “Bemutattam neki városunk központi részét, röviden beszéltem Beregszász 

történelméről, sajátosságairól. Felkerestük a járási kórházat, ahol Olekszij Petrov ellenőrizte, 

mennyire áll készen az egészségügyi intézmény a COVID-19 betegek fogadására. Emellett 

megmutattam neki a Beregszászt elkerülő út részeként félig elkészült hidat, aláhúztam, hogy 

fontos lenne, hogy mielőbb megépüljön ez az út, amely városunk infrastruktúrájának 
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egységét szolgálná, s komoly gazdasági hasznot hozna az egész megyének is. A látogatás során 

emellett megvitattunk más, városunk polgárai számára fontos projekteket. Remélem, hogy 

eredményes, gyümölcsöző lesz együttműködésünk a megye új vezetőjével!” – írta Facebook-

oldalán Beregszász polgármestere. 

 

A KMKSZ által hirdetett gyűjtésből két megyei egészségügyi intézmény kapott 
védőfelszereléseket 
2020. április 29. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

(JA) által meghirdetett gyűjtés második hónapja tart. Szerdán, április 29-én a szervezet 

vezetői két megyei egészségügyi intézménybe juttattak el az akció során befolyt összegből 

vásárolt egészségügyi védőeszközöket Ungváron. Délelőtt az ungvári szülészet részesült 

támogatásban, amit Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első 

elnökhelyettese és Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, az 

Ungvári Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője adott át. 

 

A Felső-Tisza-vidék egészségügyi dolgozói is megkapták a KMKSZ gyűjtéséből 
megvásárolt védőfelszereléseket 
2020. április 29. – karpat.in.ua 

A Felső-Tisza-vidék egészségügyi dolgozói is megkapták a KMKSZ által szervezett gyűjtésből 

megvásárolt védőfelszereléseket. A gumikesztyűkből, maszkokból, védőruházatból és 

fertőtlenítőszerekből álló csomagokat több turnusban szállították a tíz egészségügyi 

intézménybe. Legutóbb Kőrösmezőn, Terebesfejérpatakon, Nagybocskón, valamint 

Gyertyánligeten vehették át az adományokat. 

 

A volóci kórház is részesült a KMKSZ gyűjtéséből vásárolt egészségügyi 
védőfelszerelésekből 
2020. április 29. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

(JA) által meghirdetett gyűjtésből vásárolt egészségügyi védőeszközöket adott át a Volóci 

Járási Kórház számára Korolyova Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke. A 

115 férőhellyel rendelkező kórház a járás egyetlen egészségügyi intézménye. Az itt dolgozó 

orvosok és ápolók nem csupán a körzethez tartozókat részesítik orvosi ellátásban. Alla 

Popelics, a kórház ügyvezető igazgatója elmondta, hogy gyakran fordulnak hozzájuk más 

térségekből, például az Ökörmezői járás közeli településeiről is. Ezért is fontos, hogy kellő 

mennyiségben rendelkezzenek a koronavírus elleni védekezéshez szükséges elengedhetetlen 

eszközökkel. 
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https://karpataljalap.net/2020/04/29/voloci-korhaz-reszesult-kmksz-gyujtesebol-vasarolt-egeszsegugyi-vedofelszerelesekbol
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Kezdés előtt két nagyobb beruházás 
2020. április 29. – Népújság  

A járványügyi helyzet miatt a községi magyar önkormányzatok berkeiben is némileg 

lelassultak a történések, rendezvények maradtak, illetve maradnak el, azonban a nagyobb 

beruházásokon, legalábbis tervezés szintjén továbbra is folyik a munka. A lendvai 

önkormányzat a völgyifalui tájház, míg a dobronaki a Dobronoki György-ház, illetve a 

Kézművességek Háza zárt pajtájának kialakításán dolgozik. A Lendva Községi Magyar 

Nemzeti Önkormányzati Közösségnek (LKMNÖK) talán az eddigi legnagyobb projektje a 

völgyifalui tájház létrehozása. Egy „élő” tájházat szeretnének létrehozni, amely elsődlegesen a 

faluban élő igen aktív magyar közösség számára szolgálna közösségi térként, de az 

önkormányzat ide tervezi áthelyezni kézműves foglalkozásait, képzéseit is. 

 

Június 1-jén írják az anyanyelvi esszét 
2020. április 29. – Népújság  

A hagyományos tanítás elkezdése bizonytalan, de az érettségi vizsgák időpontja már ismert. A 

Lendvai Kétnyelvű Középiskolában 63 diák készül a vizsgákra: közülük 16 az általános és 24 a 

szakmai érettségire, valamint 23 a záróvizsgára. Az általános érettségi vizsga esetében 

továbbra is az Országos Vizsgaközpont (RIC) oldalán közzétett érettségi naptár az érvényes, 

amely csak részben változott: az érettségi belső részének leadási határideje a naptár szerint 

legkésőbb május 4., az anyanyelvi esszé írása június 1-jén lesz. A szakmai érettségire szintén 

továbbra is az RIC oldalán közzétett érettségi naptár érvényes. Módosítások a negyedik 

tantárgyegységnél vannak, éspedig a záródolgozatok gyakorlati részénél. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 29. – Kossuth Rádió 

 

A román parlament hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómia statútumát. Nincs 

ebben semmi törvénytelen, ám, ami utána következett, az minden képzeletet felülmúlt. Az 

előterjesztő, Kulcsár Terza József  képviselőt, majd Tánczos Barna szenátor nyilatkozott.   
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/8776-kezd%C3%A9s-el%C5%91tt-k%C3%A9t-nagyobb-beruh%C3%A1z%C3%A1s.html
https://nepujsag.net/muravidek/8779-j%C3%BAnius-1-j%C3%A9n-%C3%ADrj%C3%A1k-az-anyanyelvi-essz%C3%A9t.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-29_18-02-00&enddate=2020-04-29_18-40-00&ch=mr1
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Klaus Iohannis , államfőhöz méltatlan,  hisztérikus és ideges nyilatkozatot tett, amely inkább 

a Nagyrománia Pártra jellemző. Az államfő elnézést kell, hogy kérjen ezért a súlyos 

félresiklásért." – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.   

  

Az Erdélystatot működtető kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület és a So-Di-So 

Research közvélemény-kutató felmérést készített a koronavírus-járvány hatásairól az erdélyi 

magyarok körében. Az április elején végzett felmérés távoktatásra vonatkozó része, melynek 

eredményeit hétfőn tették közzé, jelentős egyenlőtlenségeket tárt fel. Barna Gergő 

szociológus, az Erdélystat projektvezetője, a közvélemény-kutató ügyvezetője beszélt a 

felmérésről. 

  

Ahogy az az előbbi riportból is kiderült, a romániai magyar gyerekek többsége eszközhiány 

miatt nem tud bekapcsolódni a digitális oktatásba. Így érthető, hogy alig indították útjára, 

máris özönlenek a kérések a Magyar Szülők Szövetsége által közzétett Szeretetvonalhoz. A 

projekt célja az, hogy digitális eszközt biztosítson Erdélyben, az online oktatásban részt vevő, 

minden, magyarul tanuló gyereknek.  

  

Összefogtak a torontói magyarok is! Március 23.-a óta ételkiszállítással segítik helyi magyar 

szervezetek a diaszpóra idősebb generációját. Több ezer adag ételt juttattak el az önkéntesek 

az elmúlt hetekben az időseknek. A programról a KCSP-ösztöndíjas, Csibi Balázs számol be. 

  

A nagyváradi Fekete Dóra több mint egy évet dolgozott Olaszországban, vendéglátóiparban, 

de az elsők között érkezett haza március 13-án. A határról először karanténba, majd a 

nagyváradi járványkórházba vitték. 37 bezártságban töltött napról, a tőle levett 15 tesztről, 

gyógyulásának kálváriájáról munkatársunknak mesélt. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


