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legrosszabb

Orbán Viktor miniszterelnök értetlenséggel figyeli Klaus Johannis román államfő
nyilatkozatát, mert szerinte ilyen mondatokat „a legrosszabb antidemokratikus, zavaros
időszakokban sem hallottunk Romániából”. A kormányfő erről pénteken beszélt a Kossuth
rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a román
elnök személyében egy tiszteletreméltó embert ismert meg, aki kiáll az elvei mellett, így
Magyarország tiszteli Romániát és elnökét. A miniszterelnök elmondta, ezért is
értetlenséggel figyeli a történteket, mert ilyen mondatokat „a legrosszabb
antidemokratikus, zavaros időszakokban sem hallottunk Romániából”. „Várok egy kicsit,
hogy letisztuljon a helyzet, és megértsük, mi történt. (...) Ha persze rákényszerülünk, majd
felvesszük a kesztyűt, de most nem javaslom, hogy az elénk dobott kesztyűért lehajoljunk”
– idézte az MTI Orbán Viktort. A kormányfő jelezte: nem tudni, provokációról,
„balesetről” vagy egy hosszabb távú román nemzetstratégia első mozzanatairól van-e szó.
A miniszterelnök azt javasolta, várjunk, hogy ez kiderüljön, és Magyarország inkább
törekedjen a jószomszédi kapcsolatra, adja meg a tiszteletet a románoknak, de ugyanezt
elvárja a Romániában élő magyarok, a magyarországi magyarok és a magyar államiság
iránt is.

Magyarország

Orbán Viktor Johannis nyilatkozatáról: a
antidemokratikus időszakokban sem hallottunk ilyet

Szijjártó: kifejezetten civilizálatlan és gyűlöletkeltésre alkalmas
Johannis nyilatkozata
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint Klaus Johannis román államelnök
"kifejezetten civilizálatlan és gyűlöletkeltésre alkalmas" nyilatkozatot tett. 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. Johannisnak tisztában kellene lennie azzal, hogy az erdélyi és
székelyföldi választók többsége rászavazott az elnökválasztáson - mutatott rá Szijjártó.
"Ezért kérésünk, üzenetünk és felhívásunk Románia elnöke felé egyszerű: több tiszteletet a
magyaroknak!" - zárta nyilatkoztatát Szijjártó.
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Klaus Johannis román elnök kijelentései nemcsak rendkívül tiszteletlenek és arrogánsak,
de mélységesen sértőek mind a székelyföldi és erdélyi magyarságra, mind Magyarországra
és a magyar kormányra nézve – jelentette ki a PestiSrácok megkeresésére Potápi Árpád
János. A budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a portálnak
nyilatkozva úgy vélekedett, Johannisnak erdélyi szászként tudnia kellene, mit jelent a
kisebbségi lét, a romániai németség elmúlt száz évben végbement eltűnését nézve érdemes
lenne elgondolkodnia azon, hová vezet, ha egy nemzeti közösség teljesen elveszíti
identitását és önállóságát. Potápi Árpád János szerint a román államfő kijelentése
felháborító és elfogadhatatlan. „Egy magát európainak tartó állam vezetőjének látnia
kellene, hogy az általa ördögtől valónak tartott autonómia nem veszélyforrás, hanem a
megmaradás nemzeti közösségek sokasága számára szerte Európában. Ideje lenne, hogy a
jelenlegi, egész világot sújtó válsághelyzetben a gyűlöletkeltés és az etnikai ellentétek
szítása helyett végre az összefogásra és egymás kölcsönös segítésére koncentráljunk” –
állapította meg a PestiSrácoknak adott nyilatkozatában az államtitkár.

Magyarország

Potápi: Johannis kijelentése tiszteletlen, arrogáns és sértő az egész
magyarságra nézve

Szili: Egy perc is elég, hogy áldozzunk a nemzetért, a nemzeti
közösségekért

Klaus Johannis szerint a PSD a magyaroknak adná Erdélyt
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

Erdély

Egy perc is elég, hogy áldozzunk a nemzetért, a nemzeti közösségekért - mondta Szili
Katalin miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában, ahol
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) májusban a nemzeti régiók védelméért indította
aláírásgyűjtéséről beszélt. A kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió kiemelten
támogassa azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi
sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő területtől - tette hozzá. Az
aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult, és az idén május 7-ig egymillió szignó szükséges
legalább hét tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel, az
Európai Bizottság közmeghallgatást tartson a témában.
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Erdély

képviselőház – ahol az ellenzéknek többsége van – hallgatólagosan elfogadta nemrég Biró
Zsolt és Kulcsár-Terza József előterjesztését. Johannis szerint a PSD hathatós támogatást
nyújtott az RMDSZ-nek, hogy vita nélkül átmenjen az alsóházon a javaslat. „Hihetetlen,
kedves románok, hogy mi történik Románia parlamentjében. Hihetetlen, milyen
egyezségekre kerül sor a parlamentben. Miközben jómagam, a kormány és a többi hatóság
az emberek életéért küzdünk, azért harcolunk, hogy szabaduljunk meg ettől a járványtól, a
nagy PSD azért harcol a parlamenti titkos irodákban, hogy adja Erdélyt a magyaroknak. Jó
napot, Ciolacu, vajon mit ígért a budapesti vezető, Orbán Viktor ezért a megegyezésért
cserébe?” – intézett kérdést az államelnök Marcel Ciolacuhoz, a PSD elnökéhez.

Kelemen Hunor: példátlan Klaus Johannis államfő megnyilvánulása
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.

„Románia nem eladó!” – Leszavazta a szenátus a területi
autonómiát célzó törvénytervezetet
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. Többen a
telefonos bejelentkezéskor is kommentárt fűztek a döntésük alátámasztására, például
olyanokat, hogy „Románia nem eladó”. Mások alkotmányellenes, aberráns,
elrugaszkodott, szélsőséges kezdeményezésnek nevezték a törvénytervezetet. A román
szenátorok, valamint a parlamenti pártok vezérszónokok mindegyike elutasította a
Székelyföld számára területi önrendelkezést előíró törvénykezdeményezést.
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Provokatívnak és helytelennek tartja a bukaresti külügyminisztérium Szijjártó Péternek
azt a szerdai állásfoglalását, miszerint a román államfő gyűlöletkeltésre alkalmas
nyilatkozatott 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. A bukaresti külügy hangsúlyozza,
hogy a román állam a nemzetiségükre való tekintet nélkül betartja a polgáraival szembeni
alkotmányos kötelezettségeit. Rámutatnak arra is: a román fél a két ország kapcsolatai
iránti felelősségérzettől vezérelve tartózkodott attól, hogy reagáljon a magyar fél részéről
„sorozatosan” érkező provokációkra, mert el akarta kerülni az államközi viszony
„indokolatlan és mesterséges” megromlását. A bukaresti külügy – "különösen a
világjárvány kontextusában" – visszafogottságra szólítja fel Budapestet, hangsúlyozva azt a
törekvését, hogy a román-magyar államközi kapcsolatokat a jószomszédsági viszony és
„valódi stratégiai partnerség" jellemezze.

Erdély

A bukaresti külügy szerint Szijjártó Péter kiforgatta a román államfő
szavait

Külügyminiszter: saját kezdeményezésből vállalt szolidaritást Szabó
Tímeával a román nagykövet
A budapesti román nagykövet nem a bukaresti külügyminisztérium utasítására, nem
annak jóváhagyásával, hanem személyes kezdeményezésből, saját nevében vállalt
szolidaritást a magyar Országgyűlés egyik politikusával – szögezte le Bogdan Aurescu
román külügyminiszter a G4Media.ro hírportál által szombaton közölt interjúban Szabó
Tímeára, a Párbeszéd társelnökére utalva. A román diplomácia vezetője hozzátette:
szerinte Marius Lazurca üzenete tartalmában világossá tette, hogy gesztusa nem a magyar
belpolitikába való beavatkozási kísérlet. A román külügyminiszter kifejtette: neki úgy tűnt,
hogy Szijjártó Péter megjegyzéseinek volt egyfajta provokatív felhangja, Aurescu azonban
ezt akkor azért hagyta válasz nélkül, mert nem akart belépni a „nyilatkozat-játékba”. „Úgy
értékeltük, felelősséggel kell viszonyulnunk Románia és Magyarország, két EU- és NATOtagállam, szoros gazdasági kapcsolatokat ápoló stratégiai partner rendkívül fontos
kapcsolatához, ezért óvakodtunk válaszolni egy olyan üzenetre, amely elmérgesíthette
volna a két fél közti párbeszédet” – fejtette ki Aurescu.
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Múlt Hétfőn már zavartalan volt az ingázók határátkelése
A vajdasági munkavállalók problémamentesen átmehettek magyarországi munkahelyükre
és vissza is térhettek onnan. A VMSZ és a szerb kormány megoldást talált a helyzetre, a
rendszerhibákat kijavították. Az elmúlt napokban többen is panaszkodtak, hogy
visszatérésük gondokba ütközött pénteken, mert 28 napos karanténra kötelezték őket az
illetékesek. Nekik e-mailben kellett jelentkezniük, hogy hatályon kívül helyeztessék a
karantén elrendeléséről szóló végzést. Ehhez csatolniuk kellett a szóban forgó papírt, a
munkáltatói igazolást, amelyet nem kellett fordítani, és a szerbiai lakcímüket igazoló
dokumentumot. Erről tájékoztatta a közvéleményt múlt vasárnap délután közösségi
oldalán Pásztor István, a VMSZ elnöke. A jelentkezések alapján az illetékes szervek
hatályon kívül helyezték a karanténról szóló végzést.

Felvidék

A pozsonyi román nagykövetségnek küldött levélben fejezte ki tiltakozását a szlovákiai
Magyar Közösség Pártja (MKP) Klaus Iohannis román államfőnek a székelyföldi
autonómiatervezet kapcsán tett magyarellenes nyilatkozata miatt. A levélben az MKP
határozottan elítélte, cinikusnak, felelőtlennek és veszélyes manipulációnak minősítette a
román köztársasági elnök nyilatkozatát, amelyben Iohannis a Székelyföld
autonómiastatútumának hallgatólagos elfogadása miatt azzal vádolta a román ellenzéki
Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy az „odaadná Erdélyt a magyaroknak”. Az Őry Péter
ügyvivő elnök által jegyzett levélben az MKP szolidaritását fejezte ki „a romániai magyar
közösséggel, Románia minden felelős polgárával és politikai szereplőjével, illetve a
veszélyes manipulációba szintén bevont Magyarország kormányával”. Őry Péter
rámutatott: „Iohannis kirohanása a felvidéki magyarok számára a legrosszabb, meciari
időket idézi, amikor nemcsak egy nemzeti közösséget bélyegezett meg az állami vezetés,
hanem a velük szolidáris, demokratikus szlovák közszereplőket is”. Hozzátette: az MKP
bízik abban, hogy Szlovákiához hasonlatosan Romániában is kiszorulnak a közéletből
„azok a politikai kalandorok, akik önös érdekeiktől elvakulva nem képesek a társadalmi
béke megőrzésének minimális garantálására sem”.

Vajdaság

Az MKP is tiltakozik Iohannis magyarellenes nyilatkozata miatt

Szijjártó: mindkét félnek kedvez a magyar-szerb kapcsolatok
erősítése
Járványveszély idején különösen fontos a magyar-szerb együttműködés, hiszen a
kapcsolatok erősítése mindkét félnek kedvez - jelentette ki a külgazdasági és
külügyminiszter csütörtökön Budapesten, miután hivatalában fogadta Siniąa Mali szerb
pénzügyminisztert. Szijjártó Péter elmondta: az egymásra utaltság miatt Magyarország és
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A KMKSZ az ukrán–magyar kishatárforgalom helyreállítását sürgeti
Magyarország és szomszédai sorra enyhítenek a korábban a koronavírus leküzdése
céljából bevezetett szigorú határellenőrzési intézkedéseken. A KMKSZ Ukrajnát is szeretné
bevonni a folyamatba. Ennek érdekében Brenzovics László levélben fordult Dmitro
Kulebához és Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter ukrán
kollégájával, Dmitro Kulebával egyeztetve felvetette április 14-én, hogy a jelenleg egyetlen
– kizárólag a teherforgalom számára nyitva lévő – határátkelőhelyen, Záhonynál tegyék
lehetővé a határ mentén élők ingázását. Ez nagy segítséget jelentene a Kárpátalján és az
Északkelet-Magyarországon élőknek – tette hozzá. A magyar külügyek irányítójának
felvetésére egyelőre nem érkezett válasz az ukrán fél részéről, ezért Brenzovics László, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a napokban levélben fordult a két ország
külügyminiszteréhez a két ország közötti kishatárforgalom helyreállítását sürgetve.

Vajdaság
Kárpátalja

Szerbia kölcsönösen érdekeltek egymás gazdaságvédelmi sikereiben. Szerbia erősödése
kedvez Magyarországnak, és ez fordítva is igaz, miképp az is, hogy együttműködve
eredményesebb lehet a gazdasági újrakezdés, mint egyedül - tette hozzá. A miniszter
sikeresnek értékelte a vajdasági gazdaságfejlesztési programot, hiszen a 46 milliárd forint
támogatás összesen csaknem kétszer akkora értékű beruházáshoz járult hozzá. A gazdasági
támogatások nem értek véget, a délvidéki magyarok máskor is számíthatnak az anyaország
segítségére - tette hozzá.
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