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ÖSSZEFOGLALÓK 

A kormányközeli média azt állítja Szabó Tímea ellenzéki képviselőről, hogy nem ember, hanem egy „a 
magyar társadalmat megmérgező organizmus”, Kövér László szerint pedig az „ellenzék nem a magyar nemzet része, 
hanem a világ elitjeinek szolgája”. A Magyar Nemzet által használt megfogalmazás széleskörű felháborodást váltott 
ki, de csak az ellenzék köreiben. Az ellenzéki pártok közös közleményben fejezték ki szolidaritásukat Szabó iránt. A 
Párbeszéd Magyarországért politikusa egy korábbi parlamenti felszólalása alkalmával azzal vádolta a magyar 
kormányt, hogy politikai okokból küld védőmaszkokat Horvátországba, Észak-Macedóniába és Romániába, 
miközben Magyarországon hiányzik ez a védőfelszerelés. A képviselő nem tudta befejezni felszólalását, mivel Kövér 
László kikapcsolta mikrofonját, a Fidesz képviselői pedig tapssal nyomták el a hangját. A magyar kormány nagy 
hangsúlyt fektet a határon túl élő magyarok  megsegítésére, ideológiai álláspontja szerint ugyanis ők ugyanúgy 
magyar állampolgárok, mint az itt élők, az első világháború igazságtalansága miatt azonban Magyarország határain 
kívül találták magukat. A Pesti Srácok „trianoni boszorkánynak” nevezte Szabót. A 888 hírportál úgy fogalmazott, 
hogy „magyart magyar ellen uszítani ennyire aljas szinten utoljára Gyurcsány Ferenc volt képes”. Az őt ért 
támadások kapcsán Szabó a Financial Timesnak elmondta, első alkalommal fordul elő, hogy félti életét. Pár nappal 
később Kövér László házelnök Bayer Zsolt újságírónak úgy fogalmazott, hogy „nincs annál elszomorítóbb, amikor 
egy gyűlölettől eltorzult női arcot lát az ember férfi létére”. 

Gazeta Wyborcza: Węgry: Posłanka opozycji boi się o swoje życie, odkąd zapytała, dlaczego rząd wysyła maski 
za granicę 
2020. április 29., Michał Kokot (online) 

 
Az Adevărul, az Evenimentul Zilei és a Jurnalul National is beszámolt Klaus Johannis nyilatkozatáról, amely 

szerint miközben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alkotta kormány a világjárvánnyal küzd, a PSD „a parlament titkos 
irodáiban azért harcol, hogy a magyaroknak adja Erdélyt”. Az államfő az ellenzéki párt elnökének címezte kérdését: 
„vajon mit ígért a budapesti vezető, Orbán Viktor ezért a megegyezésért cserébe?”. 

Adevărul: Iohannis: PSD vrea să dea Ardealul ungurilor. Ciolacu, ce ţi-a promis Viktor Orban? 
2020. április 29., Sebastian Zachmann (online) 

 
Az Adevărul véleményrovatában Marian Oancea feltette a kérdést: „van-e kapcsolat Székelyföld 

autonómiája  és a rossz Orbán között?”. A szerző hangsúlyozta, hogy szerinte az autonómiatervezet nem más, mint 
az RMDSZ egyik szárnyának kísérlete, hogy politikai tőkét kovácsoljon magának Orbán Viktor és a Fidesz felé. 
Oancea amellett érvelt, hogy nincs szükség az autonómiára, mert minden olyan jog, amelyet a tervezet biztosítana, 
már elérhető a magyarok számára, ezért leszögezte, hogy ez egy politikai téma. Úgy folytatta, hogy Orbán Viktornak 
két nagy célja van: egyesíteni a magyarokat és megnyerni a 2020-as választásokat, ehhez pedig szüksége van a 
határokon kívül élő „nacionalisták” szavazataira. A szerző ezt követően részletezte, hogy Orbán Viktor százezreknek 
adott magyar állampolgárságot, ez pedig egy új szavazóbázist jelent számára. Arról is írt a szerző, hogy Budapest 
jelentős összegeket pumpál Székelyföldre „a magyarok támogatására", ennek egyik első konkrét eredménye a Sepsi 
SIC futballcsapat, amely a magyar források miatt jutott be az első osztályba. A térség lakói azt mondják, hogy sok 
támogatást kapnak a Budapest által finanszírozott szervezetektől, de ez nem újdonság, Magyarország 1990 óta 
„ezeket a technikákat alkalmazza Kárpátalján is”. Szerinte egy ilyen autonómiával csak Orbán Viktor nyerne, mivel 
még erősebb kapcsolatai lehetnének Székelyfölddel és az itt élő szavazókkal, valamint a régió diverzifikálná a 
finanszírozási forrásait. Végül elítélte az egész tervezetet és leszögezte, hogy a határozott fellépés nélkül ez 
megismétlődhet. 

Adevărul: Există vreo legătură între Orban „cel rău“ şi legea autonomiei Ţinutului Secuiesc? 
2020. április 29., Marian Oancea (online) 

 
Az Evenimentul Zilei és az Adevărul „Magyarország külügyminisztere a neonácikkal egy kupacban” címmel 

egy kolozsvári napilap cikke alapján egy Szijjártó Pétert és Toroczkai Lászlót ábrázoló képet közölt. A kép a verőcei 
Magyar Szigeten készült 2004-ben és a Jobbik egyik képviselője is szerepel rajta. A cikkben arról írtak, hogy a tábort 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) szervezte és az esemény célja az, hogy „egy helyre gyűjtsék a 
Nagy-Magyarországért harcolókat, hogy a Trianon okozta problémákra megoldást találjanak”. Hozzátették: a 
táborban Adolf Hitler és Horthy Miklós portrékat, valamint Wass Albert könyveket is lehetett vásárolni. 
Megjegyezték, hogy Szijjártó Péter akkoriban a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöke volt. 

Evenimentul Zilei: Ministrul de Externe al Ungariei, la masă cu neonaziști! 
2020. április 29., Radu Novac (online) 
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Az Evenimentul Zilei, az Adevărul és a Jurnalul National is ismertette Szijjártó Péter üzenetének román 
fordítását, kiemelve, hogy a külügyminiszter több tiszteletet kért a magyaroknak és emlékeztetett arra, hogy Klaus 
Johannist a magyarok is megszavazták az elnökválasztáson. Szijjártó Péter megállapította: az elmúlt napokban a 
román állam képviselői sorra olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek szerinte kifejezetten nehezítik a jószomszédi 
kapcsolatok fenntartását, szerdán pedig Klaus Johannis „egy kifejezetten civilizálatlan és gyűlöletkeltésre alkalmas” 
nyilatkozatot tett. „Johannis elnök úrnak tisztában kellene lennie azzal, hogy az Erdélyben és Székelyföldön élő 
magyarság  döntő többsége őrá szavazott a román elnökválasztáson, ez mindenki számára világos kell, hogy legyen. 
Ezért kérésünk, üzenetünk és felhívásunk Románia elnöke felé egyszerű: több tiszteletet a magyaroknak!” – üzente a 
magyar külügyminiszter a román államfőnek. 

Evenimentul Zilei: Ungaria îi răspunde lui Iohannis: „Mai mult respect pentru maghiari!” 
2020. április 29., Adrian Patrusca (online) 

 
A Jurnalul National a román külügyminisztérium közleményét ismertette, amelyben kifejtették, hogy 

Szijjártó Péter „teljességgel sajnálatos módon” kiforgatta Klaus Johannis szavait. Emlékeztették a budapesti 
politikust arra, hogy „az úgynevezett Székelyföld”  autonómiastatútumának „alkotmányellenes” tervezetének 
elbírálása Románia belügye, Magyarország nem foglalhat állást ebben a kérdésben. „Provokatívnak és helytelennek” 
nevezték Szijjártó Péter Klaus Johanissal kapcsolatos állításait és hangsúlyozták, hogy „a magyar félnek felül kellene 
vizsgálnia hozzáállását és lépéseit, amelyek Romániával és a román vezetőkkel szembeni tisztelet hiányáról 
tanúskodnak”. A bukaresti külügy hangsúlyozza, hogy a román állam a nemzetiségükre való tekintet nélkül betartja 
a polgáraival szembeni alkotmányos kötelezettségeit. Rámutattak 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" – a közlemény végén visszafogottságra szólította fel 
Budapestet, hangsúlyozva azt a törekvését, hogy a román-magyar államközi kapcsolatokat jellemezze a 
jószomszédsági viszony és „valódi stratégiai partnerség”. 

Jurnalul National: MAE român reclamă manifestări provocatoare: Șeful diplomației ungare deturnează 
afirmațiile lui Iohannis! 
2020. április 29. (online) 

 
A Jutarnji.hr Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert idézte, aki Klaus Johanis román 

elnököt arra szólította fel, hogy mutasson több tiszteletet a magyarokkal szemben, miután az politikai ellenfeleit 
azzal vádolta meg, hogy Erdélyt át akarják engedni Magyarországnak. Johanis azt sérelmezte, hogy a 
szociáldemokraták jóváhagyták és a szenátusnak küldték tovább a Székelyföld autonómiájáról szóló törvényt, ami a 
román elnök szerint felveti a kérdést, hogy Orbán Viktor ezért mit ajánlott nekik cserébe. Szijjártó végül elmondta, 
Magyarországnak érdeke, hogy jó viszonyt ápoljon Romániával. 

Jutarnji.hr: MAĐARSKI MINISTAR OBRUŠIO SE NA RUMUNJSKOG PREDSJEDNIKA 'Takve izjave su necivilizirane, 
morate pokazati više poštovanja prema Mađarima' 
2020. április 29. (online) 

 
A román parlament alsóháza megszavazta Székelyföld autonómiájáról szóló törvényt. Székelyföldön közel 

700 000 magyar nemzetiségű kisebbség él. Az autonóm régióhoz tartozna Kovászna és Hargita megye, valamint 
Marosvásárhely is. Az autonómiát vezető elnököt négy évre választanák meg. Az autonóm régióban a magyar nyelv 
válik hivatalossá, többek között a területen működű állami intézményekben is, valamint megengedik a magyar 
nemzeti szimbólumok használatát is. A hírről beszámolt az Unian.ua is. 

Zerkalo Nyegyeli: Румыния создает венгерскую автономию в Секейськом крае 
2020. április 29. (online) 

 
A román szenátus elutasította Székelyföld  autonómiájáról szóló törvénytervezet – számolt be az ukrán lap. 

Kétórás vita után a jelenlévő 135 szenátor közül 126 szavazott mellette: csak a Romániai Magyar Demokratikus 
Szövetség képviselői támogatták a törvényjavaslatot. A hírről beszámolt az Unian.ua is. 

Zerkalo Nyegyeli: Сенат Румынии отклонил проект о венгерской автономии 
2020. április 29. (online) 

 
A román parlament felső háza elutasította a Székelyföld  autonómiájáról szóló törvénytervezet. A román 

parlament alsó háza korábban megkezdte Székelyföld autonómiájának megadására irányuló eljárást. Az autonómia 
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létrehozásának célja a magyar nemzeti identitás védelme, ugyanakkor a román hatóságok ellenzik az autonómia 
biztosítását a székelyek számára. 

Rg.ru: Сенат Румынии отказал в автономии области, где проживают венгры 
2020. április 29., Konsztantin Volkov (online) 

 
A Politico hétfő reggeli hírösszefoglalója beszámolt róla, hogy diplomáciai vita van kialakulóban Románia 

és Magyarország között, amiért a magyar kormány védőfelszerelést küld a koronavírus elleni küzdelemhez az 
erdélyi magyarok  számára. Szijjártó Péter megtámadta a magyarországi román nagykövetet a Facebookon 
keresztül, amiért az a magyar ellenzéki képviselő Szabó Tímea pártjára állt, aki megkérdőjelezte, hogy a magyar 
kormány miért küld felszerelést a más uniós országokban élő magyar közösségek számára. A román nagykövet, 
Marius Lazurca levélben fejezte ki szolidaritását Szabóval, amit egy WhatsApp csoportban osztott meg más 
budapesti nagykövetekkel. Szijjártó erre úgy reagált, hogy „ennél feltehetően nincs lejjebb” és hozzátette, hogy „a 
határon túl élő magyarok részei a magyar nemzetnek”.  

Politico.eu: POLITICO Brussels Playbook: Managing disaster — Borrell in the spotlight — Guide to German 
presidency 
2020. április 27., Florian Eder (online) 

 
Az Adevărul blogrovatában „a hungarovírus veszélyezteti a régiót” címmel Dan Dungaciu írását közölték. A 

szerző a Román Akadémia kiberhadviselési intézetének (LARICS) igazgatója és gyakorlatilag az RMDSZ Kós Károlyról 
elnevezett gazdaságfejlesztési tervéről írt olyan kontextusban, hogy az a magyar kormány stratégiája és ezzel 
alapozza meg a kulturális, gazdasági és társadalmi jelenlétét Erdélyben. Az írásban a szerző változatos kritikákkal 
illette a magyar kormányt, tulajdonképpen Erdély virtuális visszaszerzésének a stratégiájaként mutatva be a Kós 
Károly Tervet. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a terve kidolgozóinak és támogatóinak – így az RMDSZ-nek és a 
magyar kormánynak – a román állam erdélyi fennhatóságának csökkentése és a Kós Károly nevével fémjelzett 
transzilvanizmus ideológiájának felélesztése a célja. Magáról Kós Károlyról is írt Dungaciu, román- és 
zsidóellenesnek mutatta őt be és azt az állítást bizonygatta, hogy az általa a két világháború között felvázolt 
transzilvanizmus stratégiája tulajdonképpen a magyar állam érdekeinek erdélyi érvényesítését jelentette és annak a 
törekvésnek az összefoglaló elnevezése, hogy Erdély Romániával való egyesülését a magyarok nem akarják 
elfogadni. A továbbiakban a szerző a gazdaságfejlesztési terv kapcsán fogalmazta meg, hogy az azt kidolgozó és 
menedzselő RMDSZ a magyar kormány meghosszabbított karja, általa a budapesti kormány közvetlenül tud 
megvalósításokat elérni Erdélyben és tulajdonképpen ezáltal kiterjesztette a szuverenitását Románia egy része fölé. 
A szövegben az is megjelent, hogy a magyar kormány az oroszokkal működik együtt, ezért Bukarestnek gyorsan 
lépnie kellene és nem szabadna engednie, hogy az RMDSZ-en keresztül gazdaságfejlesztő programot futtasson. 

Adevărul: Dan Dungaciu: „Epidemia de hungaro-virus ameninţă regiunea. Un document al guvernului ungar, 
«decorat» de... Miklós Horthy” 
2020. április 27., Dan Dungaciu (online) 

 
Az Adevărul véleményrovatában Razvan Munteanu azzal vádolta Magyarországot, hogy Románia 

belügyeibe avatkozott. A szerző a magyar kormány által finanszírozott, az RMDSZ által életbe ültetett 
gazdaságfejlesztő programot hozta fel példaként, amely kapcsán azt rótta fel, hogy Budapest előzetesen nem kérte 
ki Bukarest, Kijev, Belgrád vagy Pozsony beleegyezését. Munteanu ismertette a Kós Károly nevével fémjelzett 
gazdaságfejlesztő programot, majd Marius Lazurca budapesti román nagykövet ezzel kapcsolatos kritikáira tért ki. 
Azt is részletezte, hogy Semjén Zsolt korábban a magyar és a román kormány közötti szóbeli egyezséget említett, 
mint ami ennek a programnak az alapját képezi. Ennek kapcsán leszögezte, hogy valóban létezhetett egy ilyen 
informális egyezség Liviu Dragnea korábbi PSD-elnök és a magyar kormány között, de ez nem helyettesít egy írásos 
megállapodást. Razvan Munteanu Magyarországnak arról a törekvéséről írt, hogy társ-szuverenitást akar kiépíteni 
Erdélyben és felrója neki, hogy a programjai, köztük a Kós Károly Terv is kizárólag a magyaroknak szólnak és 
többször hivatkoznak benne Székelyföldre, ami közigazgatásilag nem létezik. Munteanu megjegyezte: „nem 
utasíthatod a diplomatáidat, hogy ne ünnepeljék Románia nemzeti ünnepét, majd utána a tőke szabad áramlására 
hivatkozva gazdasági programokat futtass Erdélyben mindenféle előzetes egyezség nélkül a bukaresti kormánnyal, 
miközben te egy illiberális kormány vagy, aki csak akkor tartja be az EU szabályait, ha neki tetszik”. A szerző arról is 
írt, hogy Magyarország NGO-kon keresztül futtatja a Kárpát-medencei programjait, miközben a Magyarországon 
működő NGO-k működését korlátozásokkal sújtja, azaz olyan eszközökkel él a Kárpát-medencében, amelyeket 
fenyegetésnek vél Magyarországon. Munteanu az egész magyar nemzetpolitikát revizionistának és „Trianon-
szindrómától szenvedőnek” értékelte, bírálva a kettős állampolgárságot lehetővé tevő törvényt is. Végül 
megnevezte a Kós Károly Terv kidolgozásában résztvevő RMDSZ-tisztségviselőket, közülük többen hivatalos 
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tisztségeket töltenek be a román állami intézmények élén és feltette a kérdést, hogy melyik állam érdekeit 
szolgálják ezek az emberek. 

Adevărul: Ingerinţa Ungariei în afacerile interne ale României. Cauze, efecte şi întrebări. 
2020. április 27., Razvan Munteanu (online) 

 
A Jurnalul National és az Evenimentul Zilei Vasile Puscasnak, Románia korábbi EU-csatlakozási 

főtárgyalójának véleményét ismertette, aki szerint Marius Lazurca fellépése teljesen megalapozott volt, Szijjártó 
Péter reakciója pedig a diplomáciai szokásokkal ellentétes. Puscas szerint a budapesti román nagykövet „informálta 
a budapesti diplomáciai közösséget egy ellenzéki képviselő felszólalásáról, amely a magyar kormánynak egy olyan 
intézkedésével foglalkozott, amely etnikai alapon diszkriminálja a román állampolgárokat ”. „A nagykövet tehát 
nem tett mást, mint védte a román állam és annak polgárainak érdekeit” - tette hozzá, majd leszögezte, hogy az 
ilyen informális tájékoztatások megszokottak a diplomáciai életben. Az egyetemi tanár ezért úgy gondolja, hogy 
Szijjártó Péter reakciója „ellentétes a diplomáciai szokásokkal, pártpolitikai hangsúllyal született és sértő Romániára 
nézve”. Hozzátette: a magyar állami képviselők körében megszokottá vált, hogy nem hivatalos látogatásokat 
tesznek Romániában - általában a magyar nemzetiségűek által lakott területeken - és ott a román történelem, 
kultúra és állam vonatkozásában sértő kijelentéseket tesznek. Puscas arról is beszélt, hogy ezek a nyilatkozatok 
általában válasz nélkül maradnak a román hatóságok és politikusok részéről, ami „szánalmas érzést kelt a román 
állampolgárok körében”. Szerinte a magyar-román kapcsolatok kiválóak kellene legyenek, de úgy tűnik, hogy a 
magyar külügyminiszter a feszült kétoldalú kapcsolatokban érdekelt.   

Jurnalul National: Vasile Puşcaş: Demersul ambasadorului României în Ungaria a fost în perfectă legalitate! 
2020. április 26. (online) 

 
Az Adevărul, a Jurnalul National és az Evenimentul Zilei is hírt adott róla, hogy Szijjártó Péter „keményen 

nekiment” a budapesti román nagykövetnek. Ismertették a külügyminiszter Facebook-bejegyzését, amelyben arról 
írt, hogy Marius Lazurca nagykövet egy zárt Whatsapp-csoportban vett védelmébe Szabó Tímea ellenzéki 
képviselőt. Tette ezt amiatt, mert állítása szerint Szabót fenyegetések és inzultusok sora érte a magyarlakta 
romániai településekre  küldött maszkokról szóló parlamenti felszólalása miatt. Ezért ő levelet küldött az ellenzéki 
képviselőnek, amelyben kifejezi szolidaritását és reméli, hogy Szabó Tímea sértetlen maradt az őt ért inzultusok 
után. Részletezték Szijjártó Péter bejegyzését is, amelyben a tárcavezető leszögezte: „Szabó Tímea szerint tehát baj, 
hogy az erdélyi és székelyföldi magyarok maszkokat és védőruhákat kaptak az anyaországtól. A román 
nagykövetnek pedig tetszik, hogy vannak pártok a magyar országgyűlésben, amelyek így gondolkodnak. 
Megdöbbentő a román nagykövet nyilvánvalóan hazug hisztériakeltése, de ennél sokkal szégyenteljesebb az, hogy 
a magyar ellenzék és a román nagykövet közös platformra kerültek a határon túli magyarokkal szemben”. A magyar 
külügyminiszter arról biztosította követőit, hogy „a határon túl élő magyarok a magyar nemzet részét képezik, ezért 
mi a jövőben is pontosan úgy fogjuk őket segíteni, mint ahogy tettük eddig is”.  

Adevărul: Ministrul ungar de Externe, atac la ambasadorul României la Budapesta: Este şocantă isteria 
mincinoasă. Probabil de aici nu se poate coborî mai jos 
2020. április 25. (online) 

 
 „Orbán vészhelyzeti hatásköre érinti az ellenzéki finanszírozást" címmel közölt véleménycikket a Financial 

Times. Balogh Csaba, Göd polgármestere, aki a Momentum párt tagja, ősszel került hivatalába az ellenzéki hullám 
során. A kormány a múlt hónap óta Göd éves költségvetésének egyharmadát vette el és olyan megyei tisztviselők 
kezébe adta át a helyi kontrollt, melyek lojálisak a Fideszhez. Balogh elmondta, hogy arra számított, nem kapnak 
majd kormányzati támogatást, de most „elveszik a költségvetést és a lehetőséget a kontrollra". Karácsony Gergely, a 
Párbeszéd tagja úgy nyilatkozott a Gödöt érintő döntés után, hogy még nem volt olyan hét, amikor a kormány ne 
próbálta volna meg megölni az önkormányzatokat. Mráz Ágoston ugyanakkor hozzátette, hogy Magyarország 
nagyvárosainak több, mint a felét Fideszes polgármesterek vezetik és a pártnak sok választója van az ellenzéki 
városokban is. Orbán tehát nem akarná elidegeníteni támogatóit azzal, hogy megbünteti az ellenzék által vezetett 
városokat – így Mráz. Orbán első rendeletében ingyenessé tette a parkolást, majd minden politikai párt esetében 
megszüntette a támogatást júniustól az év végéig, a pénzt pedig átirányította a veszélyhelyzeti alapba. A 
gépjárműadót, ami az önkormányzatok bevétele, szintén átirányították az alapba. Egy másik rendelet megadta a 
jogot a kormánynak, hogy speciális gazdasági zónákat jelöljön ki, amelynek illetékessége átkerült az 
önkormányzatoktól a megyei hivatalokhoz, melyeknek vezetői szinte mind lojálisak a Fideszhez. A kormány ezután 
ilyen speciális zónának jelölte ki a Gödön lévő Samsung gyárat, ezáltal a várostól elvették a vállalattól érkező éves 
adót, ami 1,5 milliárd forint. Szijjártó Péter szerint a lépés szükséges volt, mert a Samsung befektetése „példátlan" és 
a tárgyalásokat egy ilyen fontos vállalattal nem lehet egy „nem túl nagy" önkormányzatra bízni. Kritikusok szerint 
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azonban az egészet arra találták ki, hogy célkeresztbe vegyék a politikai ellenzéket. Csáky Zselyke, a Freedom House 
tagja szerint a gödi lépés belepasszol abba a hosszú távú trendbe, amely során a kormány jelentős hatalmat vesz el 
a helyi hatóságoktól. Ami újdonság most, hogy ez egy olyan válsággal történik egyidőben, mely jelentős cselekvést 
tesz szükségessé helyi szinten – így Csáky. Mráz szerint a hatalmi harc a 2022-es választásokról szól, szerinte ez egy 
folyamatos harc lesz. „(A koronavírus-válság) az egyetlen út az ellenzék számára, hogy megmutassa, mennyire képes 
kormányozni, és az egyetlen lehetőség a kormány számára, hogy megmutassa, mennyire limitáltak az ellenzék 
képességei" – nyilatkozta Mráz. Szabó Tímea azt mondta, az ellenzéki vita leállítása miatt aggódik, mert miután 
feltett egy kérdést hétfőn a parlamentben azzal kapcsolatban, hogy a kormány védőfelszerelést küldött 
Romániába , miközben a készlet továbbra is szűkös Magyarországon, a Fideszes képviselők tapsoltak, hogy ne 
hallhassák hangját. Ezt követően pedig többek közt „árulónak" és „parazitának” bélyegezték meg a kormánybarát 
médiában, amiért most fél az utcákon. Balogh szerint Gödöt részben az ő fiatal kora miatt támadják, de ő nem fogja 
feladni, mint mondja, „jó példát akarok adni a gyerekeimnek, hogy kiálljanak álmaikért és jövőjükért”.  

Financial Times: Orban’s emergency powers hit opposition funding 
2020. április 24., Valerie Hopkins (online) 

 
Szerbia és Magyarország megegyeztek abban, hogy újranyitnak három határátkelőhelyet csütörtök 

reggeltől, hogy lehetővé tegyék az ingázó dolgozók határátkelését, mondta el Szijjártó Péter – írta meg a Reuters. 
Szijjártó elmondta, hogy az intézkedés lehetővé teszi, hogy az Észak-Szerbiában élő magyar kisebbség  tagjai 
újrakezdjék munkájukat Magyarországon, miután a Szerbia által elrendelt lezárás hatalmas problémákat okozott a 
régió magyar vállalatai számára. A megállapodás egy Ausztriával kötött megegyezést követ, mely megengedte az 
ingázó dolgozóknak, hogy egy újranyitott határátkelőn lépjék át a határt, lecsökkentve ezzel a várakozási időt.  

Reuters.com: Serbia reopens border crossings for Hungarian commuters 
2020. április 23., Gergely Szakacs (online) 

 
A Jurnalul National a Reuters tudósítása alapján ismertette Szijjártó Péter Facebook-bejegyzését, amely 

szerint Magyarország és Szerbia között három határátkelőhelyen teszik lehetővé az ingázást. Kiemelték: a 
külügyminiszter szerint ezzel a Szerbia északi felében élő magyarok  számára teszik lehetővé, hogy újra 
dolgozhassanak Magyarországon, mivel a határ lezárása nagy problémákat okozott a magyar vállalatoknak. 
Megjegyezték, hogy Magyarország Ausztriával is hasonló egyezményt kötött.  

Jurnalul National: Serbia și Ungaria au redeschis trei puncte de trecere a frontierei 
2020. április 23. (online) 

 
Az Ukrajna és Magyarország közötti nemzetközi együttműködés keretében Kárpátalja  17 kórháza orvosi 

eszközöket tartalmazó humanitárius szállítmányt kapott. „Komoly munkával teli hetek, koordináció és a legfelsőbb 
szintű kormányzati támogatás, kifogástalan tervezés és végrehajtás. Az eredmény – humanitárius szállítmány a 
magyarországi partnerektől a COVID-19 elleni küzdelemhez” – írta Ihor Sinkarjuk, a Kárpátaljai Megyei Állami 
Adminisztráció helyettes vezetője. Sinkarjuk köszönetét fejezte ki a magyar partnereknek a segítségért. 

Day.kyiv.ua: Лікарні Закарпаття отримали гуманітарний вантаж медзасобів від Угорщини 
2020. április 18. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei „Magyarország és az RMDSZ nyíltan csinálják” címmel hírt adott róla, hogy 

Magyarország az RMDSZ kérésére eszközadományt küldött Erdélybe.  Ezzel kapcsolatban Borboly Csabát, Hargita 
megye tanácsának elnökét idézték, aki kifejtette: „az adományt az RMDSZ kérte, mert a román egészségügyi 
intézmények felszereltsége elégtelen”. A politikus hozzátette: „újra azt éreztük, amit az elmúlt években mindig, 
hogy Magyarországnak erős és gondoskodó kormánya van, és minden magyar számíthat minden magyarra”. 

Evenimentul Zilei: Alertă! Budapesta şi UDMR au făcut-o la vedere: „Ungaria are un guvern grijuliu.” 
2020. április 16., Daniel Teodoreanu (online) 

 
A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség  (VMSZ) elnökét idézte, aki elmondta, nem reális 

arra számítani, hogy május elején feloldhatják a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat. 
Tanjug.rs: Pastor: Ne očekujem početkom maja olakšanje mera 
2020. április 14. (online) 

 
A Tanjug.rs hírül adta, hogy az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola az elkövetkező három napban magyar 

tananyagot vesz fel az online oktatáshoz. A projektben két másik vajdasági magyar általános iskola  is részt vesz. 
Tanjug.rs: Škole u Bečeju učestvuju u snimanju časova na mađarskom 
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2020. április 14. (online) 
 
Az Adevărul „Egyesült Arab Emírségek – lecke méltóságból Magyarországnak és Kelemen Hunornak” 

címmel írt róla, hogy a Romániába érkező magyar segélyszállítmányok csak az országban élő magyaroknak  
szólnak. A cikkben részletezték, hogy Szijjártó Péter és Kelemen Hunor bejelentése szerint az eszközöket egyrészt a 
magyaroknak küldték, másrészt csak Erdély hat megyéjében lesznek elérhetőek. Az írás szerint ez egy teljesen 
helytelen hozzáállás, mert a vírus nem ismer vallást, fajt, nemet, etnikumot vagy állampolgárságot. A szerző, Ionel 
Grigorescu leszögezte: Szijjártó Péter és Kelemen Hunor nyilatkozatai ezért populisták és szerencsétlenek, 
ellentétben állnak azzal, ahogyan kisgyerekként az érdek nélküli segíteni akarást megtanulta mindenki. „Nem 
mondhatod azt, hogy a termékeidet vagy Kína termékeit etnikai alapon osztod el” – írta a szerző, majd hozzátette: 
ez a második világháború időszakára emlékezteti őt. „Szijjártó Péter hozzászokott a nemzetiszocialista 
kirohanásokhoz, amelyekben sajnos, egy XXI. századi vezetőhöz méltatlan módon őszintén hisz” – folytatta 
Grigorescu. Szerinte egy ilyen ügynek az elpolitizálása „a legnagyobb cinizmus és az emberség teljes hiánya”. Arról 
is írt, hogy biztos benne: az ötlet nem Kelemen Hunortól, hanem Szijjártó Pétertől eredt, aki meg akarta mutatni a 
Magyarország körül élő magyaroknak, hogy honnan érkezik a segítség. Végül ismertette, hogy az Egyesült Arab 
Emírségek az elmúlt napokban százszor több orvosi felszerelést adományozott Romániának, mint Magyarország, ezt 
pedig a román külügyminiszter, Bogdan Aurescu jelentette be. Ezt az adományt pedig a román hatóságokra bízták, 
nem kötötték ki, hogy hová kellene eljuttatni, „de ezt Szijjártó és Kelemen nem értette meg vagy nem akarta 
megérteni” – zárta sorait a szerző. 

Adevărul: Emiratele Arabe Unite – lecţie de demnitate dată Ungariei şi lui Kelemen Hunor! 
2020. április 13., Ionel Grigorescu (online) 
 

A Le Monde a schengeni határok újranyitásánál adódó nehézségekről számolt be. Kitért rá, hogy a bolgárok 
és románok hosszas tárgyalásokat folytattak Magyarországgal, hogy nyugati munkavállalóik visszatérhessenek 
munkahelyeikre. Ezt követően Magyarország is tárgyalást folytatott Szlovákiával, hogy az ott élő magyar kisebbség  
továbbra is szabadon átléphesse a Dunát.  

Le Monde: « L’Europe ne laissera pas la porte ouverte pendant qu’elle sécurise la maison » 
2020. április 11., Jean-Pierre Stroobants (print, 7. oldal) 
 

A Jurnalul National és az Evenimentul Zilei is ismertette Kelemen Hunor nyilatkozatát, amelyben az RMDSZ 
elnöke kifejtette: Magyarország maszkokat, kesztyűket és gyógyszert küld Erdélybe. Kelemen Hunor leszögezte, 
Magyarország az RMDSZ kérésére megszüntette a hidroxiklorokin exportjának tilalmát és a román állami Unifarm 
vállalat fogja kiosztani a 1,2 millió tablettát az országban. Hozzátette, a Magyarországról érkező gyorssegélyt – 
maszkokat, kesztyűket, védőruhákat, fertőtlenítőszereket – az erdélyi magyarok lakta megyékbe juttatják el 
azokhoz, akik az élvonalban küzdenek a járvánnyal. Kelemen Hunor megköszönte a szállítmányt a magyar 
kormánynak, valamint Szijjártó Péternek. 

Jurnalul National: UDMR: Ungaria a trimis în Transilvania măști, mănuși și hiroxiclorochină 
2020. április 10. (online) 

 
A Jutarnji.hr hírül adta, hogy a magyar kormány védőfelszereléseket adományozott az eszéki kórháznak. Az 

adomány többek között tízezer maszkot és ugyanennyi védőkesztyűt tartalmaz. Jankovics Róbert, a magyar 
kisebbség  parlamenti képviselője elmondta, a magyar kormányfő hivatalához fordult, ahol készségesen a 
segítségére voltak, és többek között ennek eredménye a segítség. 

Jutarnji.hr: MAĐARSKA VLADA U OSIJEK POSLALA MEDICINSKU I ZAŠTITNU OPREMU 'Vrlo brzo su nam 
odgovorili da su voljni pomoći i da imaju što poslati' 
2020. április 10. (online) 
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