
Nagy-Küküllő
„ Nyelvében él a nemzet.” - Gróf Széchenyi István

XIV. ÉVFOLYAM
8. SZÁM
2020. AUGUSZTUS
MEGJELENIK
HAVONTA

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

A lap megjelenését 
támogatja:

C.I.Bratianu út 32 szám
Millennium-Ház

551003 Medgyes
Szeben megye

Tel/fax:0269 832 657
www.medgyes.ro

2. oldal

RMDSZ hírek

3. oldal
Bizalmatlansági 

indítvány

4. oldal 
IV. Károly magyar 

király

5. oldal 

IV. Károly magyar 
király

6. oldal 
Munkahelyvédelmi 

bértámogatás

7. oldal 

Önkormányzati 
választások

8. oldal  

Tünetes betegek - 
teendők

 Fizetett szabadnapokra jogosultak 
azok a szülők, akiknek gyermekük 
nem mehet iskolába, óvodába vagy 
bölcsődébe a koronavírus-járvány 
miatt – erről döntött csütörtök esti 
ülésén a kormány.
 Az iskolabezárás miatti kényszer-
vakáció idejére az egyik szülő az egy 
munkanapnak megfelelő fizetésének 
75 százalékát kapja meg.
 A fizetett szabadnapokat a 12 évnél 
kisebb, vagy a fogyatékos gyermek 
esetében a 26 évnél fiatalabb 
gyermeket nevelő szülők kérhetik, 
függetlenül attól, hogy az állami szek-

torban vagy a magánszférában dolgozik.
 A szabadnapot egyik szülő kérvényezheti munkaadójánál. A kérelemhez mellékelni kell a 
másik szülő felelősségvállalási nyilatkozatát arról, hogy nem igényelt ő is szabadnapokat e törvény 
alapján.

Forrás: mediafax.ro

 Határozatképtelennek bizonyult a 
kétkamarás parlament hétfői együttes 
ülése, így nem szavazhatott az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) által beter-
jesztett bizalmatlansági indítványról, 
amelyben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
kisebbségi kormányának leváltását 
kezdeményezték. Az ülést a PNL mellett 
a teljes jobboldal, a kisebbségi képvi-
selők és az RMDSZ is bojkottálta. A legna-
gyobb frakcióval rendelkező PSD-nek a 
papírforma szerint – két másik baloldali 
párttal együtt – elegendő törvényhozója 
lenne a kormánybuktatáshoz, de több 
képviselőjük és szenátoruk is hiányzott.

 A parlament együttes ülése a törvényhozók több mint felének – legalább 233 képviselőnek 
és szenátornak – részvétele esetén lett volna határozatképes. Hétfőn – a kora délutánról elha-
lasztott második összehíváson – mindössze 226-an voltak jelen. A PSD elnöki tisztségébe nemré-
giben megválasztott Marcel Ciolacu házelnök bejelentette: kezdeményezni fogja, hogy zárják ki a 
pártból azokat, akik beteget jelentettek, és távolmaradásukkal ellehetetlenítették a bizalmatlan-
sági indítvány megszavazását.            folytatás a 3. oldalon

Fizetett szabadnapokat 
kaphatnak a szülők, ha a járvány 

miatt bezárnak az iskolák

Határozatképtelenség miatt nem szavazott 
a parlament a kormány megbuktatásáról
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Augusztus 18-án kihirdette ugyanis Klaus Johannis államfő 
azt a parlament által jelentősen módosított 60-as számú 
sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó 2020/176-os számú 
törvényt, amely szintén jelentős lépésnek számít az európai 
alapokkal kapcsolatos decentralizáció irányába. A teljes 
képhez hozzátartozik, hogy az azóta már érvényben levő 
jogszabálynak tulajdonképpen három része van - magyarázta 
el megkeresésünkre Benedek Zakariás, az RMDSZ alsóházi 
frakciójának vezetője. A jogszabály első része még a 2007-
2014-es finanszírozási időszakból hátramaradt munkálatok 
befejezését teszi lehetővé (ez a marosvásárhelyi Azomureș 
melletti gyűjtőtó 30 hektáros területének régóta húzódó 
feljavítása szempontjából jó hír), a második része bizonyos 
gázhálózatok fejlesztésére vonatkozik, míg a - mi szempon-
tunkból legérdekesebb - harmadik része a fentebb bemuta-
tott 2020/354-es tervezethez nagyon hasonlóan azt írja le, 
hogy az Európai Alapok Minisztériumának fennhatósága alá 
tartozó Regionális Fejlesztési Ügynökséges (ARD-k) lekérhetik 
és lemenedzselhetik a 2014-2020-as időszakból fennmaradt 
uniós forrásokat, illetve pályázatokat.

Ahhoz ugyanakkor, hogy megva-
lósulhasson a megmaradt EU-s 
források lehívásának decentralizá-
ciója, a törvény bizonyos feltételeket 
is szab. Ezeknek a feltételeknek a 
lényege kissé leegyszerűsítve az, 
hogy a Regionális Fejlesztési Ügynök-
ségek átvilágításon esnek át, ami 
során megviszsgálják, hogy szakmai 
szempontból megfelelően felké-
szültek-e az EU-s források szétosztá-
sának lemenedzselésére. Amennyiben az Európai Unió által 
végzett átvilágítás nem jár pozitív eredménnyel, akkor az 
adott fejlesztési régió ügynöksége a továbbiakban is csak az 
eddigi közvetítői szerepben marad, az EU-s források szétosz-
tása pedig nem kerül ki a szakminisztériumok hatásköréből.

„Erről a jogszabályról véleményem szerint kijelenthetjük, hogy 
az első igazi gazdasági értelemben végrehajtott decentrali-
zálás, ami 1989 óta történt. A törvény több fázisban írja le, hogy 
a fejlesztési régiók bizonyos feltételek teljesítése esetén lekér-
hetik és lemendezselhetik az uniós pályázatokat” - mondta el 
Benedek Zakariás a múlt héten kihirdetett jogszabályról. „Ez 
tulajdonképpen egy lehetőség, amit nagyon jó volna kihasz-
nálni, hiszen sokkal közelebb hozza az önkormányzatokhoz és az 
emberekhez az uniós pénzeket. Ha például az Közép-Románia 
Fejlesztési Régió ügynöksége megkapja a szükséges jóváha-
gyást, az nagyon pozitív fejlemény lenne Kovászna, Hargita, 
Maros, Brassó, Szeben és Fehér megyék számára” - magyarázta 
Benedek, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a jogszabálynak 
köszönhetően az eddigiekkel ellentétben arra is adott lesz a 
lehetőség, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek közösen, 
egymással együttműködve is lehívhassanak EU-s forrásokat. 
Benedek Zakariás annak a jelentőségét is kiemelte, hogy 
a jogszabályt sikerült úgy módosítani, hogy a nálunk még 
gyerekcipőben járó integrált területi beruházásoknak (integ-
rated territorial investment, ITI) elnevezett programok is 
közvetlenül hívhatnak le EU-s forrásokat. Az ITI-k lényege, 
hogy amennyiben egy térségben több, egymással összefüggő, 
de ugyanazon finanszírozási programból nem támogatható 
beavatkozásra van szükség, akkor ezeket a beavatkozásokat 
nagyobb projektcsomagokba lehet szervezni, és a beruházás 

különböző elemeit párhuzamosan megvalósítani. Így elke-
rülhetőek lehetnek bizonyos anomáliák, például egy ipari 
park építése közben nem fordulhat elő, hogy a létesítmény 
bekötő útjára nem kerül lehívásra valamilyen pályázati pénz.

„Az utolsó pillanatban sikerült betenni a Hargita és Kovászna 
megyei integrált területi beruházásokért felelős szervezetet, 
illetve az ennek alárendelt Csomád-Bálványos Kistérségi 
Társulást és a Hargita Kistérségi Társulást. Nagyon fontos 
előrelépés, hogy a Hargita és Kovászna megyei integrált 
területi beruházásokért felelős szervezet a hozzá tartozó 
kistérségi társulásokon keresztül projekteket finanszí-
rozhat abból a korábban fel nem használt 2 milliárd euróból 
is, amit a Nagy Infrastruktúra Operatív Programból sikerült 
átmenteni” - magyarázta Benedek annak a módját, hogy az 
EU-s források lehívása és felhasználása helyi szintre kerüljön át.

Mi az oka az alkotmányossági óvásnak?
Szóval adott két decentralizációt elősegítő jogszabály, 

amelyek bár elsőre nagyon hason-
lónak tűnhet, érdemes lehet még 
egyszer kiemelni azt a fontos 
különbséget, hogy míg utóbbi (a 
2020/176-os törvény) a 2014-2020-as 
időszakban elérhető forrásokra, 
előbbi (2020/354-es tervezet) a 2021-
2027-es EU-s alapokra vonatkozik. 
Az is fontos eltérés a két jogszabály 
között, hogy az elmúlt időszakból 
fennmaradt források lehívására 
vontkozó, már kihirdetett törvénnyel 
ellentéteben az alkotmánybíróságon 

megtámadott jogszabály már arról rendelkezik, hogy a Regi-
onális Fejlesztési Ügynökségek közvetlenül is lehívhatnának 
EU-s forrásokat, a munkájukat nem koordinálná központi 
szakhatóság vagy szakminisztérium. Többek között ez is az 
egyik oka annak, hogy a jogszabályt a parlamenti jóváhagyást 
követően a kormány megtámadta az alkotmánybíráknál. A 
másik ok már sokkal technikaibb, és arra vonatkozik, hogy 
a jogszabály megszavazásánál a honatyák nem tarthatták 
tiszteletben a kétkamarás törvényhozás elvét: a képviselő-
házban olyan módosításokkal látták el a jogszabályt, amelyek 
a szenátus által elfogadott verzióban még nem szerepeltek. 
Az alkotmánybíróság szeptember 17-én tárgyalja az óvásokat. 

„Az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban két eshető-
séggel számolhatunk. Az alkormánybírák dönthetnek úgy, 
hogy teljesen elkaszálják a tervezetet, és akkor ahhoz, hogy 
a kövektező ciklusra is lehetővé tegyük ezt a fajta decentra-
lizációt, újabb törvénytervezetet kell végigvinni a törvényho-
záson. A második lehetőség, hogy az alkotmánybíróság nem 
kaszálja el a teljes tervezetet, hanem megmondja, hogy mi 
alkotmányellenes benne, és azokat módosítani kell” - vázolta 
fel a 2020/354-es tervezet gyakorlatba ültetésével kapcsolatos 
lehetőségeket Benedek Zakariás. A képviselő ugyanakkor nem 
volt túlzottan optimista, amikor arról kérdeztük, hogy a közelgő 
választások kontextusában mekkora esély lehet egy decentra-
lizációt elősegítő tervezet újbóli elfogadására. „Most jönnek 
a helyhatósági választások, mire odakerülnénk a parlamenti 
választásokhoz, mindenki büszkélkedhetne ezzel a törvénnyel. 
De véleményem szerint még így is nehéz lesz. Szeptember 17-én 
kiderül, hogy hányadán állunk” - mondta Benedek Zakariás.

Forrás: transindex.ro
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folytatás az első oldalról

Hiányoztak az ülésről a nemzeti kisebbségek csoportjának 
képviselői, valamint a Népi Mozgalom Párt (PMP) valamennyi 
törvényhozója. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, 
Benedek Zakariás közölte, hogy a szövetség egyetlen törvény-
hozója sincs jelen a teremben. „Ha lesz kvórum, mi is jelen 
leszünk, de nem szavazunk” – tette hozzá. A Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parla-
menti frakcióinak vezetői szintén bejelentették, hogy elhagyják 
az üléstermet. Az egyik frakcióhoz sem tartozó szenátorok közül 
csak Nicolae Marin, Călin Popescu-Tăriceanu, Adrian Ţuţuianu 
és Emilia Arcan volt jelen a teremben, a képviselők közül pedig 
Dumitru Lovin. A Pro Románia 21 törvényhozója viszont jelen 
volt az ülésen, a PSD-frakciókból pedig öten hiányoztak. Bár 
a bizalmatlansági indítvány megvitatásához nem volt szükség 
határozatképes létszámra, szavazni úgysem lehetett volna róla, 
ezért az ülést berekesztették. A kormánybuktatást a járvány-
helyzet rossz kezelésére, a gazdasági és egészségügyi „káoszra” 
hivatkozva, a PNL-kormányt korrupcióval vádolva a legnagyobb 
frakcióval rendelkező PSD kezdeményezte. Először fordult elő, 
hogy a parlament rendkívüli ülésszakán terjesszenek be bizal-
matlansági indítványt: ennek alkotmányosságát a PNL megkér-
dőjelezte, de óvásukat még nem bírálta el az alkotmánybíróság. 
Szeptember elsején megkezdődik a parlament rendes őszi 
ülésszaka, így további alkotmányossági vitákat szülhet az, hogy 
egyáltalán napirendre kerülhet-e még egy másik (rendkívüli) 
ülésszakon beterjesztett bizalmatlansági indítvány. Politikai 
elemzők szerint a PSD-t eddig ideiglenes elnökként vezető 
Ciolacu számára azért volt fontos a harcos, kormánybuktatástól 
sem visszariadó ellenzéki szerep, hogy erőt mutasson fel párt-
társai előtt a PSD augusztus 22-én lezajlott tisztújító kongresz-
szusa előtt. Egyelőre nem világos, hogyan próbál az ellenzéki 
vezető kihátrálni a mostani helyzetből: visszavonja, újra beter-
jeszti, vagy ismét napirendre próbálja tűzni az elnapolt bizal-
matlansági indítványt. Ciolacu azt ígérte: a PSD néhány napon 
belül dönt a folytatásról. Ciolacu: a PNL stratégiája az volt, hogy 
ne legyen kvórum A PNL stratégiája az volt, hogy ne legyen 
kvórum – jelentette ki Marcel Ciolacu, a PSD elnöke, miután 
elmaradt a bizalmatlansági indítvány vitája. A PSD elnöke 
kitartott amellett, hogy amennyiben szavaztak volna a bizalmat-
lansági indítványról, a PSD 250 támogató szavazatot gyűjtött 
volna be. Elmondta: megpróbáltak többséget szerezni az 
indítvány elfogadásához, de nem sikerült. Hozzátette: legtöbb 
két napon belül összeül a párt országos politikai tanácsa, amely 
eldönti, hogy mi legyen a következő lépés az indítvánnyal 
kapcsolatban, amelyet – szögezte le a pártelnök – nem vonnak 
vissza. „Továbbra is tárgyalásokat folytatunk, mert befejeződik 
a rendkívüli ülésszak és kezdődik a rendes szesszió, alkotmá-
nyos jogunk, hogy vagy szavazunk erről a bizalmatlansági indít-
ványról, vagy újat nyújtsunk be” – hangoztatta Ciolacu. PSD: a 
liberálisok a legpiszkosabb eszközöket is felhasználták A PNL 
kétségbeesetten védte hatalmi pozícióját; a politika legpiszko-
sabb eszközeit is felhasználta – írta közleményében a Szociál-
demokrata Párt, miután hétfőn kvórumhiány miatt elmaradt 
a bizalmatlansági indítvány vitája. A PSD szerint a liberálisok 
„megvették kilóra” az őket támogatni hajlandó képviselőket. 
„Ma mindenki meggyőződhetett arról, hogy ki támogatja az 
Orbán-kormányt, a korrupciót és a politikai vándorlást, és ki 
nem. A nyilvánosság előtt tett nyilatkozatokkal ellentétben, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) ma bizonyította, hogy együtt kormányoznak a 
PNL-vel, és így felelősek ennek minden döntéséért” – írták.

A szociáldemokraták megemlítik, hogy a PSD parlamenti képvi-

selői jelen voltak a teremben, kivéve ötöt, „akik a románok 
iránti kötelességük teljesítése helyett az árulást választották”. 
Alfred Simonis, a PSD alsóházi frakcióvezetője szintén a „vitéz” 
USR-re hívta fel a figyelmet, amely jóllehet korrupcióval, nepo-
tizmussal, és politikai kalandorsággal vádolja a PNL-t, ma bebi-
zonyította, hogy „tulajdonképpen kormányon van”. Véleménye 
szerint a PMP ugyanezt a „kettős játékot” űzi. A frakcióvezető 
szerint „nem lenne szerencsés”, hogy a rendkívüli parlamenti 
szesszióban benyújtott bizalmatlansági indítványt a rendes 
ülésszakban tárgyalnák meg. Hozzátette: amikor Marcel 
Ciolacu pártelnök arról beszélt, hogy 150 támogató szavazatot 
fog kapni az indítvány, valószínűleg beleszámította az RMDSZ 
szavazatait is. „Számítottunk az RMDSZ támogatására is, amely 
ma nem jelent meg a szavazáson, mert azt hittük, hogy azok 
után, ahogyan az államfő és a kormány viszonyult a magyar 
közösséghez, az RMDSZ sem fogja támogatni ezt az Orban-kabi-
netet” – fogalmazott. Barna: elkerültünk egy politikai válságot, 
de a többi probléma megmaradt A parlament egy egész 
napot töltött el azzal, hogy a felelőtlen PSD meggyőződjön 
arról, hogy a bizalmatlansági indítvány nevetséges kezdemé-
nyezés, és nem lehet megszavazni – fogalmazott Dan Barna, 
a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke. „Haszno-
sabban is eltölthettük volna ezt a napot: beszélhettünk volna 
az adók csökkentéséről, a szükségállapot és a veszélyhelyzet 
alatt leleplezett korrupciós bűncselekményekért járó büntetési 
tételek növeléséről, a családorvosi rendszer finanszírozásának 
bővítéséről, a kétnapos szavazás bevezetéséről. Végül, de nem 
utolsósorban megvitathattuk volna a megválasztott helyi tiszt-
viselők különnyugdíjának megszüntetését. Ezeket a pénzeket 
azoknak kell megkapniuk, akik valóban rá vannak szorulva” – 
írta Facebook-bejegyzésében Barna.

„Ma a parlamentnek 
sikerült elkerülnie egy 
politikai válságot, de 
az ország összes többi 
problémája megmaradt 
– vélte. Orban: köszönet 
azoknak, akik kiálltak 
mellettünk Köszönetet 
mondott Ludovic Orban 
miniszterelnök azoknak 
a politikai pártoknak, 

köztük az RMDSZ-nek, amelyek „kiálltak” a Nemzeti Liberális 
Párt mellett, és nem vettek részt a bizalmatlansági indítvány 
vitáján. „Szeretnék köszönetet mondani azoknak a politikai 
pártoknak, amelyek osztották a véleményünket, hogy alkot-
mányellenes a bizalmatlansági indítvány, és nem vettek részt 
az ülésen, így nem volt kvórum. A Mentsétek meg Romániát 
Szövetségről (USR), a Népi Mozgalom Pártról (PMP), az 
RMDSZ-ről és a nemzeti kisebbségi parlamenti csoportjáról van 
szó” – mondta. Orban köszönetet mondott azoknak a független 
parlamenti képviselőknek is, akik „megértették, hogy Románi-
ának kormányra van szüksége, és akik nem támogatták a PSD 
politikai kalandját”. 
A miniszterelnök szerint akkor sem lett volna kvórum, ha a 
PSD összes képviselője jelen lett volna: 226-an jelentek meg, 
öt szocialista hiányzott, viszont a döntéshez 233 törvényho-
zóra lett volna szükség. „Tehát volt egy többség, amely minket 
támogatott, amely megértette, hogy Romániának kormányra 
van szüksége, és nem kockáztatták, hogy káosz alakuljon ki az 
országban. Köszönöm nekik, hogy kiálltak mellettünk, és meg 
vagyok győződve arról, hogy továbbra is együttműködünk, 
ahogyan eddig is tettük” – hangoztatta Orban a Parlamentben. 

Forrás: maszol.ro
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 IV. (Boldog) Károly (Persenbeug, Ausztria, 1887. augusztus 
17. – Funchal, Madeira szigete, 1922. április 1.) teljes nevén 
Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Österreich, 
osztrák főherceg, a Habsburg–Lotaringiai-ház utolsó uralko-
dója, 1916 és 1918 között I. Károly néven az Osztrák Császárság 
utolsó császára és IV. Károly néven az utolsó magyar király. 
Kétévi uralkodása után Ausztriát és Magyarországot köztársa-
sággá kiáltották ki. Nem mondott le, de az új államformát elfo-
gadta, mely az eckartsaui nyilatkozatban olvasható. 1921-ben 
két alkalommal is megpróbált visszatérni a trónra, sikertelenül.

 Habsburg-Lotharingiai Károly Ferenc József 1887. 
augusztus 17-én született Persenbeug várában (Alsó-Ausztria), 
Ottó Ferenc főherceg és Mária Jozefa szász királyi hercegnő 
elsőszülött gyermekeként. Két nappal később keresztelte meg 
a várpalota kápolnává alakított dísztermében Johann Binder 
Sankt Pölten-i püspök, keresztapja Károly Lajos főherceg, I. 
Ferenc József magyar király öccse lett. Édesanyja révén szigorú, 
vallásos nevelést kapott, amely a későbbiekben már csak azért 
is fontossá vált, mert apja, Ottó főherceg életvidám termé-
szete és politikai kérdésekben való érdektelensége közismert 
volt. Károlyt vidám és szófogadó gyermekként ismerték, ezek 
mellett hamar megmutatkozott egész életét végigkísérő buzgó 
vallásossága (hitoktatója gyermekkorában Geggerle domonkos 
rendi szerzetes volt). Ugyancsak jól jelzi már gyermekkorában 
is meglévő szociális érzékenységét, hogy ünnepekre kapott 
ajándékait rendszeresen szétosztogatta a kastély körüli gyer-
mekeknek, egy alkalommal pedig a kastélypark főkertészénél 
munkát szeretett volna vállalni, azzal a céllal, hogy fizetését 
szegénysorú gyerekeknek adhassa.

 Ugyancsak Mária Jozefa hercegnőnek köszönhetően, a 
közhiedelemmel ellentétben neveltetése kiskorától kezdve 
trónörököshöz illő volt. Hároméves korától angol (ír szárma-
zású) nevelőnő foglalkozott vele, ennek köszönhetően német 
anyanyelve mellett hamar elsajátította az angol nyelvet. A 
magas színvonalú oktatás idejét szigorú napirend jellemezte: 
a főherceg minden nap hat órakor kelt és hideg vízben mosa-
kodott, első magánórája háromnegyed hétkor kezdődött, a 
tanulási idő pedig fél egyig tartott, a villásreggeli elfogyasztása 
után néhány órát a szabadban töltött, majd a kisebb uzsonna 
elfogyasztását követően ismét tanórákat vett. Hétéves korától 
írni és olvasni tanult, emellett megkezdte a francia, a cseh 
és a magyar nyelv elsajátítását. További tárgyakként pedig a 
lovaglás, a torna, a vívás, az ének és a zongora szerepelt órarend-
jében. További fontos változást jelentett számára, hogy nevelé-
sének irányítását Georg Wallis gróf vette át.

 Magyar nyelvismerete szempontjából szerencsés körül-
mény volt, hogy éppen ekkoriban (1894) nevezték ki apját a 
soproni huszárezred parancsnokává (így a család Sopronba 
költözött), továbbá az a tény, hogy az Osztrák–Magyar Monar-
chia egyik fő nyelveként ismerete elengedhetetlen volt a leendő 
trónörökös számára. Magyartanárjául Póda Endre soproni 
apátplébános javaslatára Tormássy Jánost, a soproni katolikus 
elemi iskola igazgatóját nevezték ki. Magyar nyelvi képzésén 
számottevő magyar irodalmi és történelmi műveltségre is szert 
tett, ez irányú műveltségét pedig később Tormássy János fia, 
Artúr segítségével fejlesztette tovább, aki a családdal együtt 
utazott vissza Bécsbe, amikor Ottó főherceget 1896-ban vezé-
rőrnaggyá léptették elő.

 Károly gyermekkorával kapcsolatban fontos megem-
líteni gyenge fizikumát, amely miatt több alkalommal is meg 
kellett szakítani szigorú nevelését. Egészségi állapota ezt 1895-

1896-ban indokolttá is tette, amelynek eredményeként elren-
delték, hogy a főherceg minél több időt töltsön testmozgással, 
lehetőleg a szabadban. Ezzel egyetértett Jozef Holzlechner is, 
aki Wallis gróf felügyelete alatt segédnevelőként a főherceg 
oktatását irányította. Az óvintézkedéseknek köszönhetően 
állapota hamar feljavult, legközelebb csupán 1903-ban romlott 
le rövidebb időre.

 Nevelésének a korban ritka momentuma volt, mikor 
többek közt Wallis gróf és Holzlechner javaslatára a gimnázium 
négy alsó osztályát nyilvános iskolában (1897-1901 között) a 
bécsi bencés gimnáziumban (Schottengymnasium) végezte el. 
„Tanárai nagyra értékelték szorgalmát és tehetségét, diáktársai 
pedig kedvelték páratlan közvetlenségéért és emberszerete-
téért. A fennhéjazásnak nyoma sem volt Károlyban, akit társai 
viszonzásul nem a hivatalos „királyi herceg” vagy „főherceg” 
titulussal illettek, helyette inkább előszeretettel „Főkárolynak” 
(„Erzkarl”) szólítottak. Nyíltsága, szelídsége, vallásos jámbor-
sága tiszteletet parancsolt, nem volt szükség udvari beavatko-
zásra, hamar meghódította környezetét, és megtalálta helyét 
az iskolában.” Középiskolai évei alatt, saját bevallása szerint, 
a magyar diákok vallásos és hazafias, Zászlónk nevű lapjának 
rendszeres olvasója volt. Tanulmányai végeztével az érettségi 
vizsga következett, amelyet az uralkodó felszólítására végül 
a nyilvánosság kizárásával tett le. Ennek oka az volt, hogy 
Károly herceg 1900-ban (Ferenc Ferdinánd gyermekeinek a 
trónigénytől való megfosztása révén) praesumptív trónörö-
kössé lépett elő. Az érettségihez hasonló polgári megméret-
tetés pedig a király szerint nem lett volna rangjához illő.

 A nyári időszakok jelentős részét utazással töltötte, 
1901-ben nevelőjével bejárták Magyarországot, Galíciát és 
Bukovinát. Emellett inkognitóban, egyszerű körülmények 
között hosszabb európai utazásokat is tettek (1902-1903 között 
Franciaországban, Németországban, Angliában és Svájcban 
jártak), amivel a főherceg világlátását és gyakorlati tapasztala-
tait kívánták fejleszteni.

 Károly főherceg 1905-ben, tizennyolc éves korában 
kezdte meg katonai szolgálatát. Október 1-jén az uralkodó a VII. 
gyalogezred hadnagyává nevezte ki, ezért Károly szolgálatté-
telre bevonult. Az általános fizikai és elméleti kiképzést kapta, 
kivételezés nélkül. Katonai kiképzése idején Tormássy felügye-
letével folytatódott magyar nyelvi oktatása is. 1906 őszén, 
alapkiképzését követően udvari parancsra Prágába költözött. 
A prágai német egyetem hallgatójaként két évig közjogi és 
egyházjogi tanulmányokat folytatott későbbi kabinetfőnöke, 
Arthur Polzer-Hoditz által kidolgozott tanmenet alapján. E 
sűrített tanterv mellett művészettörténetet és közgazdaság-
tant is hallgatott. Tanárai és életrajzírói egyetemi évei alatt is 
kiemelik szorgalmát és jó memóriáját.

 1906-ban Prágában érte a hír, hogy édesapja Ottó Ferenc 
főherceg hosszú szenvedés után november 1-jén Bécsben 
elhunyt. Károly gyámjává ekkor Ferenc Ferdinánd trónörököst 
nevezte ki a király, nem túl hosszú időre, hiszen 1907. augusztus 
17-én húszéves korában Károly főherceget nagykorúvá nyilvá-
nították. 1908-ban fejezte be egyetemi tanulmányait, ekkor 
német anyanyelve mellett magas szinten beszélte az angol, a 
francia, a magyar és a cseh nyelveket, de rendelkezett latin és 
görög nyelvismerettel is.

 Károly főherceg katonai szolgálatának évei alatt került 
közelebbi kapcsolatba Zita Bourbon-parmai hercegnővel. Bár 
távoli rokonságuk révén már gyermekkorukban több alkalommal 
is találkoztak, igazi ismeretséget csak 1909-ben kötöttek, ekkor 

IV. Károly magyar király
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Zita Mária Annunciáta főhercegnő társaságában Franzensbad 
fürdővárosában (ma Františkovy Lázně, Csehország) tartózko-
dott. Károly főherceg ezrede a közelben, Brandeisben állomá-
sozott, így gyakorta tiszteletét tette náluk, eleinte főként, hogy 
találkozzon Szixtusz parmai herceggel (Zita hercegnő legidő-
sebb édesbátyjával) akivel baráti kapcsolatban állt. A találkozás 
kedvezőnek bizonyult, nagy hatást tett a főhercegre, aki ettől 
kezdve mind gyakrabban kereste a parmai hercegnő társaságát. 
Zita hercegnő így emlékezett vissza: „nem tudnám megmon-
dani, hogy a két főhercegnő szándékosan vitt-e engem Fran-
zensbadba vagy sem, de annyi bizonyos, hogy Károly főherceg 
többször is meglátogatott bennünket, illetve Mária Annunciáta 
nénit. … Az érzelmeim lassan érlelődtek iránta a rá következő 
két esztendőben.”

 Károlynak a Monarchia trónörököseként, huszadik 
életévén túl már aktuálissá vált a házasság kérdése. 1910-től e 
dologban az uralkodó részéről is sürgető üzenetek érkeztek. Az 
előkelő Bourbon-parmai-ház teljesen megfelelt az udvari elvá-
rásoknak, Ferenc József királynak, aki engedélyezte a főherceg 
leánykérési szándékát. Károly főherceg és Zita hercegnő eljegy-
zésére 1911. június 13-án került sor, a Bourbon-ház parmai 
ágának családi rezidenciájában, a toszkánai Villa Borbone della 
Pianore kastélyban. Fontos megemlíteni, hogy Károly meny-
asszonyát szabadon választotta és köztük őszinte szerelmi 
viszony volt.

 Károly csak 1906-tól kapott komolyabb figyelmet az 
udvartól, amikor apja gégerákban meghalt. Mivel Ferenc József 
elsőszülött fia, Rudolf trónörökös 1889-ben meghalt, majd 
Ferenc József unokaöccse, Ferenc Ferdinánd főhercegnek mint 
következő trónörökösnek, rangon alul kötött házassága felté-
teleként le kellett mondania saját gyermekeinek trónigényéről, 
apja révén Károly főherceg szintén előrébb került a trónörö-
kösök listáján. Ferenc Ferdinánd 1914. június 28-án Szaraje-
vóban merénylet áldozatává vált, Ferenc József pedig 1916. 
november 21-én elhunyt, így a trón Károly főhercegre szállt.

 1916. december 2-án az új császár napiparancsban tudatta 
a birodalom népeivel, hogy maga veszi át az osztrák-magyar 
hadsereg szárazföldi és tengeri erőinek főparancsnokságát. A 
címmel együtt megkapta a tábornagyi rangot (Feldmarschall), 
a korábbi főparancsnok, Frigyes főherceg így kénytelen volt 
lemondani tisztségéről és visszavonulni.

 IV. Károlyt 1916. december 30-án koronázták meg Buda-
pesten. A koronázásra a Mátyás-templomban került sor, ahol 
– a koronázások történetében első ízben – a magyar himnuszt 
énekelték, nem a Gott erhalte kezdetű császári himnuszt. Vele 
együtt magyar királynévá koronázták feleségét, Zita császárnét.

Uralkodói címei

 Magyarország apostoli királya és Ausztria császára: Koro-
názási emlék-képeslap - 1916

„I. Károly Isten kegyelméből Ausztriai császár, Magyarország 
e néven IV., Apostoli Királya, Cseh, Dalmát, Horvát-Szlavonor-
szágok, Galicia, Lodoméria, Ráma, Szerb, Kún és Bolgárországok, 
úgy Illyria, Jeruzsálem stb. királya, Ausztria főhercege, Toscana 
és Krakkó nagyhercege, Lotaringia, Salzburg, Steyer, Korontán, 
Krajna és Bukovina hercege, Erdély nagyfejedelme, Morvai 
őrgróf, Fel- és Al-Szilézia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, 
Osviecim és Zátor, Teschen, Friaul, Raguza és Zára stb. hercege, 
Habsburg, Tyrol, Kyburg, Göre és Gradiska grófja, Trient és Brixen 
fejedelme, Fel- és Al-Luzsica s Isztria őrgrófja, Hohenembs, Feld-
kirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja, Trieszt, Kattaro és a Szláv 
őrgrófság ura”

 V. Károly egy társadalmilag, politikailag és katonailag is 
labilis országot örökölt, és egy egyre kilátástalanabb küzdelem, 
az első világháború közepébe csöppent. Már 1917 tavaszától 

különbékére törekedett, mivel a minisztertanács a januári 
ülésein elfogadta azt a minimális programot, miszerint kizá-
rólag a Monarchia területi integritását és a szerb uralkodóház 
leváltását tekintik a háború céljának. Az antantnak azonban 
nem volt érdeke a Monarchia kiválása a háborúból, mivel ez 
felborította volna a háború utánra már jóval korábban kidolgo-
zott terveiket, nevezetesen Ausztria-Magyarország felszámo-
lását és területeinek felosztását.

 1917-ben feleségének fivére, Szixtusz parmai herceg 
révén titokban felvette a kapcsolatot Clemenceau francia 
miniszterelnökkel. Beleegyezett abba, hogy a háború után 
Elzász és Lotaringia visszakerüljön Németországtól Franciaor-
szághoz.

 Amikor 1918 elején megfordult a hadiszerencse, Orosz-
ország összeroskadt és az olasz fronton is sikereket ért el a 
Monarchia, a franciák felajánlották a különbéke lehetőségét. 
Ám ekkor a birodalmi külügyminiszter, Czernin gróf nyilvános-
ságra hozta Clemeceau levelét, aki így kellemetlen, megalázó 
helyzetbe került. Ez volt az a pont, amikor Clemenceau elhatá-
rozta, hogy bosszút áll és szétrombolja a Monarchiát. Az eset 
után ráadásul II. Vilmos császár is magához hívatta Károlyt és 
dühösen kiabált vele.

 Ezután megszűnt minden lehetőség a Monarchia hábo-
rúból való kiugrására.

 Ha mindez nem lett volna elég, Károlynak és Czer-
ninnek is volt egy magánbeszélgetése, ahol Czernin, Vilmoshoz 
hasonlóan végül ordítozni kezdett és zsarolta a császárt, hogy 
mondjon le. Zita császárnétól tudjuk, hogy férje szívrohamot 
kapott az eset után és csak az ő győzködésének hála nem írta 
alá a lemondását. Végül Czernint menesztették pozíciójából, 
az azonban csak később derült ki, hogy a gróf összejátszott a 
németekkel.

 1918. november 11-én Ausztriában, 13-án eckartsaui 
nyilatkozatával Magyarországon lemondott uralkodói jogairól.

 Trónra lépve egyik első intézkedéseként lemondatta 
gróf Tisza István miniszterelnököt. Az összeomlás előtti utolsó 
pillanatokban Károly a választójog kiterjesztésével, a nemze-
tiségeknek adott engedményekkel próbálta egyben tartani 
a monarchiát, de ez a törekvése kudarcba fulladt. 1918 októ-
berében bejelentette, hogy a birodalmat egyenrangú államok 
szövetségévé (föderáció) fogja átszervezni. A magyar kormány 
követelésére meghátrált, és kinyilvánította, hogy az átalakítás 
a magyar korona országait nem érinti. Ajánlata így is elkésett: a 
nemzetiségek többsége az antant támogatását élvezve ekkor 
már ki akart szakadni a birodalomból.

 Károlyi Mihály kormányát még ő (pontosabban, az ő 
nevében József Ágost főherceg, magyar királyi herceg mint 
királyi főmegbízott, „homo regius”) nevezte ki.

 „Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy 
népeimet minél előbb a háború borzalmaitól megszabadítsam; 
amely háború keletkezésében semmi részem nem volt. Nem 
akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet 
szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől vagyok 
áthatva. Ennél fogva minden részvételről az államügyek vite-
lében visszavonulok és már eleve elismerem azt a döntést, mellyel 
Magyarország jövendő államformáját megállapítja.

Kelt: Eckartsau ezerkilencszáz tizennyolc, november hó tizenhar-
madikán. Károly”

– IV. Károly lemondó nyilatkozata a magyar államügyek intézé-
séről

Miután november 12-én Ausztriában, november 14-én Cseh-
szlovákiában, november 16-án pedig Magyarországon kikiál-
tották a köztársaságot, Svájcba költözött.
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Megjelent a Hivatalos Közlönyben a munkahely védelmét 
bértámogatással ösztönző sürgősségi rendelet, amely arra 
ösztönzi a koronavírus-járvány miatt bajba jutott cégeket, hogy 
leépítések helyett rövidített munkaidő bevezetésével tartsák 
meg alkalmazottaikat. Az úgynevezett “Kurzarbeit” romániai 
változatáról szóló jogszabályt kedden ismertette a Hotnews.

A rendelet lehetővé teszi, hogy a szükségállapot vagy készenléti 
állapot idején azok a cégek, amelyeknek a forgalma legalább 10 
százalékkal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest, 
a munkaidő legfeljebb 50 százalékkal történő csökkentését 
vezessék be, miután erről a szakszervezetet, vagy az érintett 
alkalmazottakat legalább öt munkanappal korábban értesí-
tették. Ha az intézkedés a munkavállalók legalább 10 száza-
lékát érinti, a rövidített munkaidőben történő foglalkoztatás 
idejére a munkavállalók kieső jövedelmének 75 százalékát – de 
nem többet, mint a bruttó átlagbér 75 százalékát – az állam 
átvállalja. Az adó- és járulékköteles támogatást a munkálta-
tónak utólag térítik meg a munkanélküli segélyalapból.

A sürgősségi kormányrendelet értelmében az idei évben az 
állam átvállalja a három hónapnál nem hosszabb határozott 
idejű munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalók bérkölt-
ségének 41,5 százalékát, vagyis a bér adó- és járulékterheit. 
Azoknak a napszámosoknak, akik a koronavírus-járvány miatt 
nem dolgozhattak az állam – legfeljebb 3 hónapos időszakra 
– kifizeti a munkabérük 35 százalékát. A járványhelyzet miatt 
távmunkára áttérő munkáltatók év végéig alkalmazottanként 
2500 lejes támogatásra pályázhatnak a szükséges számítás-
technikai eszközök beszerzése, vagy elszámolása érdekében.

Forrás: maszol.ro

Sürgősségi rendeletet fogadott el szerda esti ülésén a kormány 
az oktatási intézményekben bevezethető, a koronavírus-jár-
vány terjedésének megelőzését szolgáló intézkedésekről.

A 2011/1-es tanügyi törvényt módosító rendelet célja a 
tanulók, egyetemisták, valamint a tanügyben dolgozók tanu-

láshoz és egészséghez való jogának biztosítása – hangsúlyozza 
az oktatási minisztérium közleménye.

A sürgősségi rendelet többek között előírja, hogy a járvány-
helyzet alakulásának függvényében az iskolák vezetősége 
a szülői bizottsággal való egyeztetést követően javaslatot 
tehet az online oktatásra való áttérésre. Az iskola javaslatát 
előbb jóvá kell hagynia a tanfelügyelőségnek, majd a megyei 
vészhelyzeti bizottsághoz kerül, amely eldönti, hogy mekkora 
időszakra vonatkozik a rendelkezés, illetve hogy a járvány-
helyzet megkövetel-e további intézkedéseket is vagy sem. A 
megyei tanfelügyelőségeknek hetente jelentést kell tenniük 
az oktatási minisztériumnak a megyei vészhelyzeti bizottság 
által elrendelt intézkedésekről.

A fenti eljárással felfüggesztett oktatási tevékenység újra-
indításáról szintén a megyei vészhelyzeti bizottság hivatott 
dönteni, a megyei közegészségügyi igazgatóság jóváhagyá-
sával.

A jogszabály azt is előírja, hogy amennyiben az iskolákban 
rendelkezésre álló termek nem elégségesek az illetékes 
hatóságok által megszabott egészségvédelmi szabályok betar-
tásához, a megyei tanfelügyelőség a célnak megfelelő helyisé-
geket igényelhet a helyi önkormányzattól.

Amennyiben hatósági döntésre felfüggesztik vagy korlátozzák 
a tanulók fizikai jelenlétét feltételező oktatási tevékenységet, 
az oktatási minisztérium rendelettel módosíthatja a kerettan-
tervbe foglalt óraszámot – szögezi le a jogszabály.

A felsőoktatási intézmények esetében az egyetem szenátusa 
hozza meg a döntéseket a hallgatók fizikai jelenlétét feltéte-
lező tevékenységekkel kapcsolatban, az egészségügyi és az 
oktatási minisztérium közös rendeletében megszabott intéz-
kedések tiszteletben tartásával.

A szenátus határozhat úgy, hogy minden tevékenység a diákok 
fizikai jelenlétében zajlik, vagy csak ezek egy része, vagy 
egyetlen tevékenység sem.

A fenti eljárással felfüggesztett oktatási tevékenység újra-
indításáról szintén az egyetem szenátusa hivatott dönteni, a 
megyei közegészségügyi igazgatóság jóváhagyásával.

A sürgősségi rendelet értelmében a záróvizsgák, a magiszteri 
vizsgák és a doktori dolgozat védése is megtartható online.

Forrás: agerpres.ro

Bevezették a munkahelyvédelmi 
bértámogatást Romániában

A kormány elfogadta az iskolába 
járás járványügyi szabályait
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Együtt sikerülni fog!

 Befejeződött a jelöltállítási folyamat, iktattuk az RMDSZ 
Szeben megyei jelöltlistáit.

 Hét településen állítottunk jelölteket, Medgyesen, Erzsé-
betvároson, Kiskapuson, Vízaknán, Küküllőalmáson, Balázs-
telkén és Bürkösön.

 Ugyanakkor 40 jelöltet indítunk a megyei tanácsosi listán, 
amelyre több mint 2000 támogatói aláírás gyűlt össze.

 Fogjunk össze! Szeptember 27-én mutassuk meg hogy 
élni akaró magyar közösség vagyunk!

I ktattuk a medgyesi RMDSZ jelöltlistáját és a támogatói 
aláírásokat.
 
 A medgyesi magyar közösség jövője a tét, támogassa Ön 
is szeptember 27-én jelöltjeinket!

 A Szövetségi Képviselők Tanácsa múlt héten, augusztus 
27-én döntött az RMDSZ parlamenti jelöltállításának szabály-
zatáról. Eszerint a jelölési dossziékat szeptember 18-ig lehet 
iktatni a Szövetség megyei és területi szervezeteinek titkár-
ságán.

 Képviselő- vagy szenátorjelöltnek jelentkezhet az, aki 
tagja az RMDSZ-nek, felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az 
elmúlt négy évben nem indult a parlamenti, európai parlamenti, 
illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve szervezet 
színeiben. Egy személy csak egy tisztségre pályázhat.

A jelöltállítási szabályzat leszögezi: az RMDSZ nem fogadja 
el annak a személynek a jelentkezését, aki együttműködött 
a hírszerző szolgálatokkal, vagy akit a 2020-as helyhatósági 
választásokon polgármesteri vagy megyei tanácselnöki tiszt-
ségbe választottak.
További információkról, a jelölési dosszié tartalmáról, a 
képviselő- és a szenátorjelöltek rangsorolásának módjáról, 
bővebben a www.medgyes.ro honlapon lehet olvasni.

Támogatók - Partnerek

Önkormányzati választások Parlamenti jelöltállítás: szep-
tember 18-ig várja a jelentke-

zőket az RMDSZ
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