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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyarázatot vár a hírszerzés vezetőjétől a parlamenti felügyelőbizottság 
Iohannis uszítása miatt  
2020. május 5. – maszol.ro, Webrádió 

A jövő hétre jelentést kell tennie a Román Hírszerző Szolgálatnak (SRI) arról, hogy 

tájékoztatta-e Klaus Iohannist olyan információkról, amelyek alapján az államfő Székelyföld 

automómistatútmának törvénytervezete kapcsán azt mondta, hogy a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) „az RMDSZ-szel kötött titkos egyezség” alapján, illetve Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök „ígéretéért cserében odaadta Erdélyt a magyaroknak”. A SRI azt követően kell 

kifejtse álláspontját e kérdésben, hogy a szenátus és a képviselőház közös felügyelőbizottsága 

így döntött kedd délutáni ülésén. Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő, a 

szakbizottság titkárának javaslatára pedig a május 15-ét követő héten Eduard Hellvig SRI-

igazgatónak is meg kell jelennie a testület előtt, hogy magyarázatot adjon arra, átadott-e erre 

vonatkozó információkat Iohannisnak, amire az elnök „ezt a súlyos kijelentését alapozta” – 

nyilatkozta a Kolozs megyei törvényhozó a Maszolnak.  

 

Tizenhat év elteltével utasította el a szenátus a személyi elvű autonómiáról 
szóló törvénytervezetet 
2020. május 5. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Ma7.sk 

Elutasította a bukaresti szenátus kedden a kisebbségek személyi elvű autonómiájáról szóló 

kerettörvénynek, illetve a magyar közösség személyi elvű autonómiastatútumának tervezetét, 

amelyet 16 évvel ezelőtt terjesztett be az RMDSZ több képviselője. A 2004 júniusában 

benyújtott tervezeteket a képviselőházban még abban az évben leszavazták, de a végső döntés 

meghozatalára hivatott szenátusban azóta sem tűzték napirendre. A keddi szenátusi 

szavazáson mindkét tervezetet 121-9 arányban vetették el, azokat csak az RMDSZ támogatta. 

A törvényjavaslatokat kidolgozó – most már az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető 

elnöki tisztségét betöltő – Toró T. Tibor az MTI-nek azt mondta: a román kormánypárt 

feltehetően azért fújta le a port a rég elfektetett tervezetekről, hogy Klaus Iohannis 

államfőnek az Erdélyt fenyegető „magyar veszéllyel” kapcsolatos doktrínáját igazolja. 

  

Az EMNT és az SZNT feljelentette Iohannist a legfelsőbb bíróságnál  
2020. május 5. – MTI, Magyar Hírlap, Híradó, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a 

Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéken jelentette fel Klaus Iohannis államfőt az április 29-én tett 

nyilatkozata miatt, amelyben „Erdély magyaroknak adásáról” beszélt a Szociáldemokrata Párt 

(PSD), az RMDSZ és a magyar kormány „titkos egyezsége” nyomán. Az EMNT és az SZNT 

közös közleménye szerint a két egyesület jogi hátterét biztosító marosvásárhelyi Siculitas 

Egyesület Kincses Előd ügyvédi irodáját kérte fel a feljelentés megfogalmazására. A beadvány 

szerint az államelnök a szóban forgó – belpolitikai vihart és román–magyar 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126274-magyarazatot-var-a-hirszerzes-vezet-jet-l-a-parlamenti-felugyel-bizottsag-iohannis-uszitasa-miatt
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nyilatkozatháborút gerjesztett – beszédében elkövette a törvény által büntetendő gyűlöletre 

és diszkriminációra való uszítást. 

 

Hogyan éljük meg? – Felmérik a járvány és a válság hatásait a Kárpát-medencei 
magyarság körében 
2020. május 5. – Krónika 

A teljes Kárpát-medencét felölelő kutatás indult, melyben azt vizsgálják, milyen hatással van 

a koronavírus-járvány és az ennek nyomán kibontakozó válsághelyzet a külhoni magyarságra, 

összehasonlításban a magyarországi magyarokkal, valamint a befogadó országok többségi 

társadalmainak tagjaival. A közhasznú, nem profitorientált, hiánypótló kezdeményezést 

kérdőíves felmérés formájában valósítja meg önkéntes alapon a magyarországi Market 

Insight Kft. 

 

A képviselőház jogi bizottsága elutasította a közigazgatási törvénykönyvet 
módosító RMDSZ-tervezetet  
2020. május 5. – transindex.ro 

Elutasította kedden a képviselőház jogi bizottsága a közigazgatási törvénykönyvet módosító 

RMDSZ-tervezetet - közölte Cristina Trăilă nemzeti liberális párti képviselő. A törvényhozó 

egy Facebook-bejegyzésben azt írja, a PNL igénylésére tűzték a szakbizottság ülésének 

napirendjére az "alkotmányellenes" tervezetet, amely - állítja Trăilă - bizonyos településeken 

kötelezővé teszi a magyar nyelv hivatalos nyelvként való használatát, valamint a magyar és a 

székely zászló kitűzését. A képviselő hangsúlyozza, a Szociáldemokrata Párt (PSD) a 

szenátusban "nyíltan támogatta" az RMDSZ által újraírt közigazgatási törvénykönyvet, ami 

azt bizonyítja, hogy a székelyföldi autonómiastatútum tervezetének képviselőházi 

hallgatólagos elfogadása nem volt véletlen. "A PNL elutasít minden olyan tervezetet, amely 

Románia szuverenitására tör, függetlenül attól, hogy hány titkos egyezség köttetik ezek 

támogatására" - nyomatékosítja. 

 

Elkezdték a madéfalvi napköziotthon bővítését  
2020. május 5. – maszol.ro 

Bővül a madéfalvi oktatási hálózat infrastruktúrája: elkezdődtek a napközi épületének 

bővítési munkálatai, amelynek keretében a jelenlegi épület tetőterének átépítésével három 

óvodai terem, két illemhely és egy raktárhelyiség épül. A magyar kormány a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program keretében nyújt támogatást a beruházásra, melynek teljes értéke 3 

800 000 lej. Mádéfalva polgármesteri hivatala közölte: az elmúlt harminc év adatai azt 

mutatják, hogy Madéfalván folyamatosan 5-6 óvodai csoport működött. A mostani 

épületbővítés lehetővé teszi, hogy az óvodai csoportok ne szétszórtan legyenek a település 

különböző részein, hanem egy épületben, nagy udvarral. Ez a szülőknek is segítség, hiszen 

egy helyre vihetik óvodás és iskoláskorú gyermekeiket – olvasható a közleményben.  
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Tiltakoznak az EMNP Hargita megyei önkormányzati képviselői Borboly Csaba 
vezetői gyakorlata ellen 
2020. május 5. – szekelyhon.ro 

„Az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei önkormányzati képviselőiként tiltakozunk 

Borboly Csaba megyei tanácselnök azon gyakorlata ellen, ahogyan a megyei tanácsüléseket – 

akár rendes, akár rendkívüli ülésekként – összehívja” – adnak hangot elégedetlenségüknek az 

Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei önkormányzati képviselői.  

 

Tekintélyes német lap bírálja a magyarok ellen uszító Klaus Iohannist  
2020. május 5. – maszol.ro 

Egy díjazott agitátor címmel jelent meg írás hétfőn a Der Spiegelben Klaus Iohannisnak az 

Erdély „kiárusításáról” szóló kijelentéseiről. A tekintélyes német napilap szerint sötét időket 

idéz a román államfő megnyilvánulása. A cikk emlékeztet, hogy Iohannist a múlt év végén 

Nagy Károly-díjjal tüntették ki. A kitüntetést Aachen városa adományozza minden évben egy-

egy olyan személyiségnek, aki az európai értékek védelmével tűnik ki. „Ám a díjazott a 

romániai magyar kisebbség ellen uszított. Ez sötét időket idéz” – írja a szerző.  

 

Pénzbírságot kapott magyarellenességért Bukarest alpolgármestere  
2020. május 5. – transindex.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2000 lejes bírságot szabott ki Bukarest 

alpolgármestere, Aurelian Bădulescu számára, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése 

alapján. Az elöljáró, több más meghívottal, a Realitatea televízió egyik adásában 

mérhetetlenül szapulta a magyar közösséget. A Realitatea TV 2019. március 8-i, Cozmin Gușă 

által vezetett România 2019 című adását a magyarellenesség, a súlyos diszkriminatív 

kijelentések jellemezték. A műsor fő témája a Kovászna, Hargita és Maros megyei magyarok 

helyzete volt és az RMDSZ, mint politikai párt gyalázása. A meghívottak között volt a 

magyarellenességéről jól ismert Dan Tănasă, Ilie Șandru, Aurelian Bădulescu, Octavian 

Hoandră és Petrișor Peiu.  

 

Megoldódhat a TV2 elsötétítésének ügye 
2020. május 6. – Krónika 

Az M4Sport korábbi geokódolásához hasonló jelenség bosszantja egy ideje a romániai magyar 

tévénézők egy részét. A UPC felvásárlásával az egyik legnagyobb hazai kábelszolgáltató 

társasággá előlépett Vodafone kínálatában elérhető magyarországi TV2 műsorainak 

túlnyomó többsége néhány hete elérhetetlenné vált. Az elsötétített képernyőn két – román és 

magyar – nyelven arról tájékoztatják a nézőket, hogy „Ez a program nem elérhető Románia 

területén”. Mindazonáltal néhány program, elsősorban a hírműsorok, például a Tények 

esetében feloldják a kódolást, és nézhető. Hasonló a helyzet a Vodafone műsorrácsába 

nemrég beiktatott Super TV2 műsoraival, ezek helyett is csak a két felirat fut a képernyőn. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/126240-tekintelyes-nemet-lap-biralja-a-magyarok-ellen-uszito-klaus-iohannist
https://itthon.transindex.ro/?hir=59758&penzbirsagot_kapott_magyarellenessegert_bukarest_alpolgarmestere
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Johannis, aki Iohannis 
2020. május 6. – Demokrata – Szentesi Zöldi László 

Herczeg Ferenc – akiről mindenkinek van véleménye mostanában, de akit szinte senki nem 

olvas – 1902-ben könyvet állított össze négy újságcikkéből Német nemzetiségi kérdés címmel. 

Más, figyelemreméltó megállapításai mellett összehasonlítja a bánsági svábokat és az erdélyi 

szászokat, és úgy találja, hogy az előzőek minden külső és belső nyomás ellenére határozottan 

magyarbarátok, míg az utóbbiak a német birodalmi eszme hívei, elzárkózó, telepes 

mentalitású emberek. Amikor Klaus Iohannis minapi kifakadását vesszük górcső alá, 

mindenekelőtt a fenti állításunkra kell figyelmeztetnünk. 

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. május 6-i számában.) 

 
Majdnem sikerült  
2020. május 6. – Demokrata –Ágoston Balázs 

Mint ismeretes, az európai polgári kezdeményezés intézményét 2011-ben hozta létre az 

Európai Bizottság. Ha Brüsszel kilenc más, folyamatban lévő európai polgári kezdeményezés 

szervezőinek kérésével együtt elfogadja az SZNT javaslatát a tavaly májusban elindított és 

idén május 7-én lejáró időtartam kitolására, akkor van esély összegyűjteni a Kohéziós politika 

a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári 

kezdeményezéshez szükséges mennyiségű támogatást. Sajnos azonban lapzártakor, május 4-

én az online összegyűjtött szignók száma mindösszesen 800 ezer volt. 

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. május 6-i számában.) 

 

A román elnök nekiment az alkotmánybíróságnak is 
2020. május 6. – Magyar Hírlap – Veczán Zoltán 

Újra vagdalkozni kezdett Iohannis, miután Strasbourg elmarasztalta Codruța Kövesi 

ügyébenRomániát, Brüsszel viszont hallgat a magyarellenes kirohanások ügyében. Nem 

aprózza el az utóbbi időben a támadásokat Klaus Iohannis román államfő: miután keményen 

a magyaroknak és a szociáldemokratáknak rontott, diplomáciai botrányt szított Bukarest és 

Budapest között, most egy elmarasztaló strasbourgi ítélet miatt az alkotmánybíróságot is 

élesen bírálta. Emlékezetes: múlt szerdán Klaus Iohannis elnök azzal vádolta meg a 

szociáldemokrata pártot (PSD), hogy „eladta a magyaroknak Erdélyt”, valamint magyarul 

köszöntve a párt elnökét arról érdeklődött, vajon „mit ígért Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök cserébe a megegyezésért?” 

 

Huszonöt éve nem volt ennyi magyar kiselsős Pozsonyban 
2020. május 5. – Ma7.sk 

A pozsonyi és a Szenci járásban lévő magyar iskolák közül a Duna utcai Magyar Tannyelvű 

Alapiskolába és a Szenczi Molnár Albert Alapiskolába íratták be az idén a legtöbb kiselsőst. 

Morvay Katalin, a pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 

igazgatónője örömmel értesített arról, hogy az idén 35 kiselsőst írattak intézményükbe. Így 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200506-a-roman-elnok-nekiment-az-alkotmanybirosagnak-is
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szeptemberben két magyar osztály nyílhat meg a Duna utcai alapiskolában. Morvay Katalin 

kiemelte, 25 éve nem volt ennyi kiselsős iskolájukban (összehasonlításképp tavaly 29, 

tavalyelőtt 22 gyermeket írattak a Duna utcai alapiskolába). Mindez egyrészt annak 

köszönhető, hogy több gyermek született. Másrészt a Duna utcai alapiskola végig aktívan 

dolgozott az iskola népszerűsítésében. Habár a koronavírus-járvány alatt elmaradt a suliles, 

ennek ellenére minden nap illusztrációs képekkel, apró információkkal szólítottak meg a 

szülőket az interneten keresztül. 

 

Csóti György: Tragikus a felvidéki magyarság helyzete, létkérdés megállítani a 
széthullást 
2020. május 5. – Ma7.sk 

Idén online formában rendezi meg hagyományos nyári egyetemét a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet. Csóti Györgyöt, az intézet igazgatóját Klaus Iohannis magyarellenes kirohanásáról és 

a felvidéki magyarság helyzetéről is kérdezték. „A Kisebbségi Jogvédő Intézet, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézettel közösen, 2020-ban immár kilencedik alkalommal rendezi 

meg a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, idén rendhagyó módon online 

formában. Azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat és ügyvédeket, 

valamint civil jogvédőket hívjuk az egyetemre, akik az egész magyar nemzet sorsa iránt 

kellően elhivatottak, és jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni 

magyarok jog- és érdeksérelmeivel foglalkozni.” 

 

Ma dönt a parlament a rendkívüli állapot eltörléséről 
2020. május 6. – Pannon RTV 

A döntés csak a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lép hatályba, vagyis ma 18 órától 

holnap reggel 5-ig még lesz kijárási tilalom. Ma kerül napirendre a rendkívüli állapot 

eltörléséről szóló határozati javaslat a szerbiai parlamentben. Ez lesz a köztársasági 

képviselőház második ülése a szükségállapot idején. Miután várhatóan eltörlik a rendkívüli 

állapotot Szerbiában, a döntés csak a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lép 

hatályba, vagyis ma 18 órától holnap reggel 5-ig még biztos lesz kijárási tilalom. A szerb 

parlament ülése 10 órakor kezdődik. 

 

Maradj otthon, alkoss otthon! 
2020. május 5. – Magyar Szó  

Rendkívüli állapot ide vagy oda, az idei Középiskolások Művészeti Vetélkedője nem maradt 

el, csak átalakult. A szervezők leleményes munkájának köszönhetően a KMV átkerült az 

online térbe. Március végén, április elején olyan vajdasági művészek buzdították a fiatalokat a 

jelentkezésre, akik egykor maguk is próbára tették magukat a vetélkedőn. Az online KMV 

rengeteg embert mozgatott meg. A Facebookon bárki végig követhette az eseményeket, 

megtekinthette a versenyzők videóit, szavazhatott a slam poetry kategória indulóira, és 

meghallgathatta a zsűri értékelését. A részletekről Virág Kiss Anita szervezőt kérdeztük. 
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https://ma7.sk/hethatar/csoti-gyorgy-tragikus-a-felvideki-magyarsag-helyzete-letkerdes-megallitani-a-szethullast
https://ma7.sk/hethatar/csoti-gyorgy-tragikus-a-felvideki-magyarsag-helyzete-letkerdes-megallitani-a-szethullast
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ma-dont-parlament-rendkivuli-allapot-eltorleserol
https://www.magyarszo.rs/hu/4291/kultura/219386/Maradj-otthon-alkoss-otthon!.htm
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Választásokra vonatkozó törvénymódosítási javaslat 
2020. május 5. – Pannon RTV  

A szerb kormány ma elfogadta a parlamenti képviselők megválasztásáról, valamint a helyi 

választásokról szóló törvénymódosítás javaslatát. A javasolt változtatások előlátják, hogy 

minden városban és önkormányzatban a választási listákat támogató aláírások hitelesítését a 

közjegyzők mellett a városi, illetve önkormányzati közigazgatási hivatalok is elvégezhetik. 

Ennek célja a választási folyamatban részt vevő meghatalmazott hitelesítők számának 

növelése, ami megakadályozhatná az aláírók és az aktivisták tömeges gyülekezését egyszerre, 

egy helyen. 

 

Sikeres családi vállalkozás Székelykevén 
2020. május 5. – Pannon RTV 

A Papp magánvágóhíd és húsfeldolgozó üzem '65 óta működik. Kezdetben szerény 

körülmények között dolgoztak, Papp Péter mészárszékként váltak ismertté. A székelykevei 

Papp magánvágóhíd és húsfeldolgozó üzem elsősorban sertés és szarvasmarha vágásával és 

feldolgozással foglalkozik. A Papp vágóhíd elsőrendű gépekkel felszerelt és az európai piac 

által diktált technológiát alkalmazza, ennek köszönhetően minőségi termékeket kínál a 

vásárlóknak. A családi vállalkozás azonban nem ül a már megszerzett babérokon, igyekeznek 

gazdag kínálatukat új termékekkel bővíteni. 

 

Rendkívüli ülést hívott össze a megyei tanács 
2020. május 5. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Soron kívüli plenáris ülést tartott a Kárpátaljai Megyei Tanács május 5-én, amelynek 

napirenden szereplő pontjai elsősorban a koronavírus-járvány megfékezésére és leküzdésére, 

valamint az elmúlt héten a megye számos településén végigsöprő vihar okozta károkra 

irányultak. Barta József, a megyei tanács első elnökhelyettese a TV21 Ungvár stábjának adott 

interjúban elmondta, az ülés összehívását a költségvetés módosítása tette szükségessé. „Pénzt 

kell előirányozni a koronavírus elleni küzdelemre, konkrétan egy harmadik laboratórium 

beüzemeltetésére, hiszen a meglévő kettő nem érkezik időben elvégezni a szükséges teszteket 

annak megállapítására, hogy a személy fertőzött-e a Covid–19 koronavírussal vagy sem, 

illetve emellett azon medikusok támogatására, akik a vírus elleni küzdelemben végzik 

munkájukat” – húzta alá Barta József. 

 

Beszámoló a KMKSZ és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány koronavírus-
járvánnyal kapcsolatban meghirdetett gyűjtési akciójáról 
2020. május 5. – Kárpátalja 

A bő egy hónapig tartó gyűjtési akció keretében Kárpátalja 104 magyarlakta településén 152 

urnát helyeztünk ki az önkéntes adományok begyűjtésére. A beregszászi körzetből 35, az 

ungváriból 29, a nagyszőlősiből 25, a Felső-Tisza-vidékről 8, a munkácsi körzetből 7 település 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/valasztasokra-vonatkozo-torvenymodositasi-javaslat
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/sikeres-csaladi-vallalkozas-szekelykeven
https://karpataljalap.net/2020/05/05/rendkivuli-ulest-hivott-ossze-megyei-tanacs
https://karpataljalap.net/2020/05/05/beszamolo-kmksz-es-kmksz-jotekonysagi-alapitvany-koronavirus-jarvannyal-kapcsolatban
https://karpataljalap.net/2020/05/05/beszamolo-kmksz-es-kmksz-jotekonysagi-alapitvany-koronavirus-jarvannyal-kapcsolatban
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vett részt a gyűjtésben. Az akció keretében egészében 251 811,50 hrivnya gyűlt össze. A 

gyűjtés körzetenként az alábbi eredménnyel zárult. 

 

Online versenyt indított a KMDFKSZ 
2020. május 5. – karpat.in.ua 

Május elseje jeles nap a néphagyományunkban, a májusfa állításának ünnepe. A fiúk éjszaka 

vágták ki a fát, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak megfelelően vagy minden lányos 

ház elé együttesen vagy mindenki a maga kedvese háza elé. A KMDFKSZ a hagyomány 

fontosságát célul kitűzve online versenyt indított. A legtöbb lájkot elérő májusfa vagy kosár 

tulajdonosa egy 500 hr. értékű romantikus vacsorát kapott ajándékba. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. május 5. – Kossuth Rádió  

 

Június 21-én tartják a választásokat Szerbiában. Az eredetileg április 26-ára tervezett 

választás kampánya járványhelyzet miatt 12 nap után félbeszakadt. Ez idő alatt kilenc párt 

gyűjtötte össze a szükséges számú aláírást, és adta át a választási listát a Köztársasági 

Választási Bizottságnak.  

 

Romániában Klaus Johannis államelnök múlt heti kirohanása után, most azzal vádolta meg 

az ellenzéket, hogy olyan közigazgatási törvénykönyv elfogadását támogatja, amely kötelezővé 

teszi a magyar nyelvet Erdély egyes területein, és ami a Székelyföld autonómiájához vezet. De 

lássuk miről is van szó? Az új közigazgatási törvénykönyv elfogadása és ezt követően annak 

megcsorbítása másfél éves történet.  

 

Sem az, hogy választási év van, sem az, hogy az ő pártja rosszul áll nem lehet mentség arra 

amit Klaus Johannis művel. Így reagált a román államfő magyar közösség elleni újabb 

támadására Kelemen Hunor.  

 

Május 15-től a szükségállapotot készenléti helyzet váltja fel Romániában. A korábbi, 

megszokott élet azonban nem egyből tér vissza a hétköznapokba, a szigorításokon 
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fokozatosan enyhítenek. Közben már vitatják, hogy alkotmányos-e bizonyos korlátozásokat 

érvényben tartani.  

 

Felvidéken - a magyar iskolák újranyitásának 70. évében, nem csökkent az iskolába iratkozók 

száma a rozsnyói járásban. Bár vannak települések, ahol a romló demográfiai környezetben a 

beiskolázási mutatók gyengébbek, mint tavaly ilyenkor. Ám az igazi rekorder a rozsnyói 

református alapiskola, ahol az iskola történetében először tervezhetnek két első osztályt.  

 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon gond nélkül folyik az online oktatás és 

ugyanilyen módon szervezték meg a felvételi előkészítőt is az érettségizőknek, de minden jel 

arra mutat, hogy a járványhelyzet csillapodásával hamarosan visszatérnek a hallgatók a 

tantermekbe.  

 

Szlovákiában sem írásbeli, sem szóbeli vizsgát nem kell tenniük a gimnáziumok végzős 

diákjainak. Megoszlanak a vélemények, a diákok nagy része örül, a tanárok szerint egy fontos 

dolog kimarad az életükből. Idén a bizonyítványi jegyek alapján számítják ki az érettségi 

osztályzatot, s csak annak kell elmennie szóbeli vizsgára, aki nem fogadja el az így 

megajánlott érettségi jegyet. De vannak diákok, akiknek az életébe más módon is beleszólt a 

koronavírus-járvány. Példa erre Csenger Orsolya, a galántai Kodály Zoltán Gimnázium  

végzős diákja. 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének a koronavírus-járvány miatt 

a tömegrendezvényeiket ugyan le kellett mondaniuk, de másképpen teszik hasznossá 

magukat. Online programokat szerveznek, és az egészségügyi intézmények védőeszközökkel 

való ellátásában is közreműködnek.  

 

 

 


