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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kelemen Hunor etnikai gyűlöletszítással vádolta a román államfőt, leszavazták 
az RMDSZ tervezetét 
2020. május 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Álhírnek, összeesküvés-elméletnek, színtiszta idegengyűlöletnek és gyűlöletszításnak 

minősítette Kelemen Hunor Klaus Iohannis román államfő azon hétfői kijelentését, miszerint 

az RMDSZ „párhuzamos közigazgatási törvénykönyve” kötelezővé tenné a magyar nyelvet 

Erdély egyes területein. Szerdán a bukaresti képviselőház elvetette az RMDSZ kisebbségi 

anyanyelvhasználatról is szóló törvénytervezetét. A tulipános szövetség elnöke a 

kezdeményezők nevében szólalt fel a bukaresti képviselőház szerdai ülésén, a – kisebbségi 

anyanyelvhasználatot is szabályozó – közigazgatásikódex-tervezetnek a vitáján. A tervezetet 

tavaly ősszel terjesztette az RMDSZ a parlament elé. A napokban Klaus Iohannis államfő 

hevesen bírálta, ugyanis a szenátus korábban hallgatólagosan elfogadottnak nyilvánította, 

mivel kifutott a megvitatására előirányzott határidőből.  A végső döntést meghozó 

képviselőházban a szerdai szavazáson 287-21 arányban vetették el az RMDSZ tervezetét, 

három törvényhozó tartózkodott.  

 

Összegyűlt az egymillió aláírás, de nem dőlhetnek hátra a székelyek és 
kisebbségben élő magyar honfitársaink 
2020. május 7. – PestiSrcáok, hirado.hu, Mandiner, HVG, Krónika, 444, Alfahír 

Az írdalá.hu bejelentette, hogy összegyűlt az egymillió aláírás a Székely Nemzeti Tanács által 

indított polgári kezdeményezés során, melynek tétje többek között az, hogy az Európai Unió 

saját erőforrásokat biztosítson Európa őshonos nemzeti régiói számára. A 220 ezer 

papíralapú mellett 800 ezernél is több online aláírás érkezett, azonban egyrészt több 

érvénytelen szavazat is várható, másrészt nem csak hazánkon múlik a petíció sikere. Még egy 

napja van Magyarországnak és Európának, hogy a kontinens őshonos kisebbségei, köztük a 

több milliós lélekszámú határon túli magyarság újabb sikert érhessen el.  

 

ITM-államtitkár: az aláírásgyűjtés célja, hogy a nemzeti kisebbségek által lakott 
régiók közvetlenül pályázhassanak a kohéziós forrásokra 
2020. május 7. – MTI  

Ritkán van lehetőség arra, hogy az egyes nemzetek polgárai valóban befolyásolhassák az 

uniós folyamatokat, most azonban mindenkinek lehetősége van erre: az aláírásával 

támogathatja azt a kezdeményezést, amelynek az a célja, hogy a nemzeti kisebbségek által 

lakott régiók közvetlenül pályázhassanak közösségi, kohéziós forrásokra - mondta az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára 

csütörtökön az MTI-nek nyilatkozva. Schanda Tamás szerint mindez magyarul azt jelenti, "ne 

legyenek kiszolgáltatva, önállóan tudják fejleszteni például a saját településeiket, 

intézményeiket". Az uniós források felhasználásának koordinálásáért is felelős államtitkár 
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arról is beszélt, hogy a kezdeményezést a Székely Nemzeti Tanács indította, de a javasolt 

változtatással több őshonos nemzeti kisebbség előtt is újabb lehetőségek nyílnának. 

 

Félreértés vagy félremagyarázás? Így látja a román sajtó Orbán Viktor 
Facebook-posztját 
2020. május 6. – maszol.ro 

A román hírportálok egy része – például a Hotnews és a G4Media – „kiszúrta” magának 

Orbán Viktor szerdai Facebook-bejegyzését, azt állítván, hogy a képen szereplő földgömbön 

kivehető Nagy-Magyarország-térképpel a magyar miniszterelnök Klaus Iohannis Erdély 

„kiárusítására" vonatkozó kijelentésére reagált. A magyar kormányfő a szerdai történelem 

érettségin résztvevőknek kívánt sok sikert a közösségi oldalán. A román sajtóban úgy tálalják 

Orbán bejegyzését, hogy az „válasz” Klaus Iohannis román államfő múlt heti nyilatkozatára, 

amikor is a Szociáldemokrata Pártot (PSD) Erdély magyaroknak történő „kiárusításával”, az 

RMDSZ-szel és Orbán Viktorral kötött „titkos egyezséggel” vádolta meg.  

 

Itt vannak az első közösségi konzultáció eredményei: sokan hiányolják a magyar 
képviseletet, de a kormányváltással elégedettek 
2020. május 6. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Április 30-án lezárult a Magyar Közösség Pártja által kezdeményezett első közösségi 

konzultáció. Az online kérdőívre adott válaszokat Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának 

elnöke értékelte. A konzultáció újabb kérdéssorral folytatódik, a válaszadók ezúttal a múlt 

héten elfogadott kormányprogramot véleményezhetik. Őry Péter április elején mutatta be a 

frissen induló konzultacio.sk oldalt. Mint elmondta, a kezdeményezés célja, hogy a felvidéki 

magyar polgárok első kézből szólhassanak hozzá az aktuális politikai kérdésekhez. Őry 

hangsúlyozta, az MKP ezzel a kezdeményezéssel is szeretne elmozdulni a közvetlen 

demokrácia irányába, jobban bevonva a választókat a politikai döntéshozatalba. A 

konzultációs oldal többek között lehetővé teszi, hogy nemcsak országos kérdésekben kérjék ki 

a választók véleményét, hanem regionális témákban is megszólítsák a környéken élőket, tehát 

csak azokat, akiket az adott kérdés közvetlenül érint – tette hozzá az MKP OT elnöke. 

 

A jogállamiság furcsa követelményei az Európai Unióban 
2020. május 7. – Szili Katalin – Magyar Nemzet 

„Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem 

veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, 

amikor a magad szemében gerenda van? Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját 

szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből!” Máté 

evangéliumának eme sorai az EU-s intézményrendszer legutóbbi időkben folytatott 

kommunikációjáról jutottak eszembe. Európában is úgy kezdődött ez a tavasz, hogy a világ itt 

is kizökkent megszokott medréből. Olyan új kihívással nézünk szembe, amire nem volt még 

példa, s egyelőre a következményei is beláthatatlanok. Polgárai védelmére az államnak 
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pillanatok alatt új stratégiát kellett építenie, mégpedig úgy, hogy közben a működőképesség is 

megmaradjon, s lehetőleg ne a pártpolitika sípjai szóljanak. 

(A teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2020. május 7-i számában olvasható) 

 

Volt alkotmánybíró: alaptörvény-ellenes a PSD „nemzetállamféltő” házszabály-
módosító javaslata 
2020. május 6. – Krónika, transindex.ro 

Messzemenően alkotmányellenes a két házelnök javaslata, amely értelmében úgy 

módosítanák a képviselőház és a szenátus házszabályát, hogy ne lehessen az ország nemzeti, 

független, egységes és oszthatatlan jellegét érintő törvénytervezeteket benyújtani – jelentette 

ki a Krónikának Puskás Bálint volt alkotmánybíró. Marcel Ciolacu képviselőházi és Robert 

Cazanciuc ügyvivő szenátusi elnök szerdán bejelentett tervezete kapcsán kifejtette: abban a 

kérdésben, hogy milyen témakörben lehet törvénytervezetet benyújtani, csakis 

alkotmánymódosítással lehet megváltoztatni a gyakorlatot. 

 

Elég olcsón megúszta Banciu, hogy tavalyelőtt magyarelleneskedett és álhíreket 
terjesztett  
2020. május 6. – transindex.ro  

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács idei döntése értelmében, Radu Banciu újabb 2000 lej büntetést kapott egy 2018-as 

adás magyarellenes hangvételéért. A szolgálat közleménye szerint a B1 televízió 

műsorvezetője a 2018. december 7-i adásban végig magyarellenes hangulatot keltve, olyan 

kijelentések tett miszerint a szóban forgó év végére az ország viszonylag egyben marad, 

azonban elvesztette az uralmat Kovászna és Hargita megye fölött, hiszen azok már nem 

román megyék. Kihangsúlyozta, a románok ki vannak zárva ezekről a területekről, nincs, mit 

ott keressenek. Banciu az adás teljes ideje alatt a tőle megszokott stílusban bizonygatta igazát, 

és közölt hamis információkat a nézőkkel.  

 

A PSD szeretné, ha a Románia nemzetállam jellegét érintő tervezeteket meg se 
lehetne vitatni  
2020. május 6. – maszol.ro 

A képviselőház és a szenátus házszabályának módosítását javasolja a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) úgy, hogy az elkövetkezőkben ne terjesszék elő megvitatásra az olyan 

törvénytervezeteket, amelyek Románia független, egységes és oszthatatlan nemzetállam 

jellegét, illetve az ország területi integritását érintik. Marcel Ciolacu képviselőházi elnök a 

közigazgatási törvénykönyvet módosító RMDSZ-tervezet képviselőházi vitáján jelentette be, 

hogy Robert Cazanciuc szenátusi elnökkel kezdeményezték a két ház szabályzatának 

módosítását.  
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Izsák Balázs: határidőig az interneten is összegyűlhet az egymillió aláírás a 
nemzeti régiókról 
2020. május 6. – maszol.ro, Erdély Ma, hirado.hu, szekelyhon.ro, Krónika 

Izsák Balázs szerint a csütörtök éjfélkor lejáró határidőig az interneten is összegyűlhet az 

egymillió aláírás a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés támogatására. A 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke elmondta: az aláírások területi kritériumait az 

aláírásgyűjtés időtartamának remélt meghosszabbításában kívánják teljesíteni. Izsák Balázs 

szerda délben, mintegy 36 órával a határidő lejárta előtt nyilatkozott az MTI-nek, amikor az 

online aláírások száma túllépte a 700 ezret. Megjegyezte: további 220 ezer papíron 

összegyűjtött aláírás már a kezükben van, de nagyon sok helyen nem sikerült még begyűjteni 

az aláírási íveket. Hozzátette: kéréssel fordultak az Európai Bizottsághoz (EB) a határidő 

kitolása érdekében, hiszen a koronavírus-járvány miatt március óta lehetetlenné vált a papír 

alapú gyűjtés, a meglévő aláírásokat sem sikerült összeszedni, és bizonyos uniós országokban 

azért maradt el a gyűjtés utolsó hulláma, mert nem tudtak odamenni.  

 

SZNT: sokan szoftverhiba miatt nem tudták aláírni a kezdeményezést 
2020. május 6. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című 

polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési időszaka utolsó napjaiban nagy örömmel és 

megelégedéssel tapasztaljuk, hogy a hajrában soha nem látott összefogás alakult ki – írja az 

aláírásgyűjtésről a kezdeményező Székely Nemzeti Tanács. 

 

Benedek Zakariás: érdemi vita nélkül utasították el a kisebbségi jogokat 
biztosító közigazgatási törvénytervezetet  
2020. május 6. – maszol.ro 

Pusztán magyarellenességből, érdemi vita nélkül utasította el a képviselőház szerdán a 

közigazgatási jogszabályok összességét magába foglaló törvénykönyv RMDSZ által 

kezdeményezett módosítását – jelentette ki Benedek Zakariás, a magyar érdekvédelmi 

szövetség alsóházi frakcióvezetője a Maszolnak a szerda délutáni szavazás után. A politikus 

szerint a Klaus Iohannis államfő által felkorbácsolt magyarellenes indulatok, a székelyföldi 

autonómiatervezet kapcsán Erdély magyaroknak való „kiárusítására” tett múlt heti 

nyilatkozata, majd a közigazgatási törvénykönyv tervezett módosításának tárgyában a magyar 

nyelv hivatalossá tételével való hétfői riogatása vezetett ehhez az eredményhez.  

 

Online oktatást: ezt kéri állásfoglalásában a székely nagycsaládosok egyesülete  
2020. május 6. – maszol.ro 

Az online oktatással kapcsolatosan megfogalmazta kéréseit, ajánlásait a kovásznai központú 

Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete. Az állásfoglalásban arra kérik a 

döntéshozókat, legyenek tekintettel a koronavírus-járvány időszakban a többgyerekes 

családok különleges terheire és gondjaira.  
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Kevés az iskola a romántudáshoz? 
2020. május 7. – Krónika 

Jó hatással van ugyan a magyar gyerekek románnyelv-tanulására, de önmagában nem tanítja 

meg őket románul kommunikálni hétköznapi helyzetekben az alternatív román tanterv, 

tankönyv – derült ki több száz pedagógus visszajelzése alapján. A 8 éve zajló folyamatot, 

melyből még további négy hátravan, Magyari Tivadar szociológus, az RMDSZ oktatási 

ügyvezető alelnöke összegezte a 10. Szociológus Napokon. 

 

Kulcsár-Terza József háromszéki parlamenti képviselő szerint Klaus Iohannis 
tudatosan esett neki a magyarságnak 
2020. május 7. – Krónika 

Klaus Iohannis államfő magyarellenes kirohanása óta a székelyföldi autonómiastatútumot 

másodszor benyújtó Kulcsár-Terza József háromszéki képviselőt a román közösségi 

oldalakon súlyos fenyegetések érik. Az MPP színeiben és az RMDSZ képviselőházi 

frakciójában dolgozó politikussal az autonómiatervezet eddigi göröngyös útját vették számba. 

 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke a magyarellenes 
politikai munkaversenyről 
2020. május 7. – Krónika 

A román hatalom a kétezres évek elején tárgyalt autonómiatervezeteket is újra elővesz és 

elutasít a törvényhozásban, csakhogy szélsőséges hangulatot keltsen az erdélyi magyarság 

ellen. Toró T. Tiborral, az EMNP ügyvezető elnökével a szenátusban 16 év után előbányászott 

autonómiatervezetéről beszélgettek. 

 

Nincs sok időnk arra, hogy megtaláljuk a kiutat 
2020. május 7. – Mandiner – Ádám Rebeka Nóra 

„Nekünk nem elegendő a status quo, eddig kivívott jogaink megtartása. Láttuk, mire volt elég: 

húsz év alatt eltűnt a magyarság ötöde” – figyelmeztet Mózes Szabolcs. A felvidéki magyar 

politikának új lendületet adó Összefogás alapítóját kérdeztük a szlovákiai választás 

tanulságairól. „A választás magyar eredménye egyértelmű: véget kell vetni a 

szétszakítottságnak, összefogásra van szükség. Emellett pedig nemzedékváltásra, megújulásra 

kell törekedni személyi és tartalmi szinten egyaránt. A magyarok a rendszerváltástól nemcsak 

a demokratizálódást, hanem a kisebbségi társadalom helyzetének javulását is várták” – 

nyilatkozta Mózes Szabolcs. 

(A teljes terjedelmében a Mandiner 2020. május 7-i számában olvasható.) 

 

Az MKP kéri a szlovák és a magyar külügyminisztert a határátlépési gyakorlat 
enyhítésére 
2020. május 6. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 
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A Magyar Közösség Pártja levélben fordult a Szlovák Köztársaság és Magyarország 

külügyminisztereihez. Ivan Korčok szlovák- és  Szíjjártó Péter magyar külügyminisztert arra 

kérik, hogy amennyiben a járványügyi mutatók lehetővé teszik, lazítsanak a szigorú 

határátlépési gyakorlaton, mivel a szlovákiai magyarság tagjai közül számosan dolgoznak 

Magyarországon, számos családtagot vágott el egymástól a koronavírus miatti intézkedés, 

számos magyarországon tanuló diák már hosszú hetek óta nem tudta meglátogatni szüleit, 

nagyszüleit, rokonait. Az MKP javaslata értelmében a párt a határátlépés engedélyezését kéri 

a meghívólevéllel rendelkező polgárok számára a határtól számított például 80 kilométeres 

távolságon belül.  

 

Kisebbségi kormánybiztos: elfogadja a kormányfő elképzelését, és nem keres 
magyar jelöltet az SaS 
2020. május 6. – Ma7.sk 

A Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt nem keres Milan Pilip ruszin nemzetiségű aktivista 

helyett új jelöltet a kormányhivatal mellett működő nemzeti kisebbségek biztosa személyére. 

Milan Pilip a kormányfőhöz közelálló forrás szerint azért nem jöhet számításba e poszt 

betöltésénél, mert Igor Matovič miniszterelnök elképzelése szerint a kisebbségi biztosnak a 

szlovákiai magyar közösség soraiból kell kikerülnie. Ahogy azt Richard Sulík SaS-pártelnök 

minisztériumi szóvivője, Katarína Svrčeková a ma7-nek elmondta, a párt vezetője bár 

továbbra is megfelelő felkészültséggel rendelkező jelöltnek tartja Milan Pilipet, elfogadja a 

kormányfőnek a kisebbségi biztos nemzetiségére vonatkozó elképzelését, és pártja nem fog új, 

immár magyar nemzetiségű jelöltet állítani a poszt a betöltésére. 

 

Böjte Csaba a felvidéki magyar ügyekért imádkozott 
2020. május 6. – Ma7.sk 

Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes atya tartott élő online szentmisét a felvidéki magyarok 

lelki üdvéért és Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlva Déváról. Az 

igehirdetésre az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont hagyományos első szerdai 

alkalmának keretén belül került sor. A Déváról élőben tartott misét a magnificant.ro 

weboldalon keresztül sugározták május 6-án, a hónap első szerdáján. A szentmisét 

megelőzően sor került az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont online 

bebarangolására egy drónnal elkészített kisfilm segítségével. A nézőket elsőként Böjte Csaba 

üdvözölte, majd Molnár Imre, Esterházy János életrajzának kutatója, a zarándokközpont 

munkatársa jelentkezett be és mutatta be röviden a zoboralji hagyományokat, népdalkincset 

és magát a központot a nézőknek. 
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Elfogadta a szerbiai parlament a rendkívüli állapot megszüntetéséről szóló 
javaslatot 
2020. május 7. – Pannon RTV 

Ez azt jelenti, hogy holnaptól a kijárási tilalom is megszűnik az országban a döntés Hivatalos 

Közlönyben való megjelenése után. Bizonyos korlátozások azonban továbbra is életben 

maradnak. A jelenlévő képviselők közül 155-en szavaztak a javaslat mellett, ellene senki, egy 

személy tartózkodott. A döntéssel 11 olyan szabályt töröltek el, amely a rendkívüli állapot 

idején a munkaszervezésre, az adózásokra, a büntetőeljárásokra vonatkozott. Az illetékes 

választási bizottság május 11-én dönt a választások folytatásának végrehajtásáról. Az olyan 

sokfős rendezvények, mint a lakodalmak, a keresztelők, a születésnapok június 15-től lesznek 

megengedettek. 

 

„Cselekvés helyett semmitmondó megnyilatkozások” 
2020. május 6. – Pannon RTV 

Ez jellemezte a mai Európai Néppárt EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozót - írta közösségi 

oldalán Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy fogalmazott, nagy 

várakozással tekintett a videokonferencia elé, de végül azt kellett megállapítania, hogy a 

kölcsönös érdekeken alapuló tárgyalások helyett ismét az üres lózungok domináltak brüsszeli 

oldalon. Az Európai Unió bővítésének konkrét lépései vagy a térség országainak a 

koronavírus-járvány utáni időszakban történő megsegítése érdemben nem kerültek szóba, 

üres ígérgetésekből azonban nem volt hiány - írja Pásztor István. 

 

Csaknem háromezer gyermek kezd hétfőtől ismét óvodába, bölcsődébe járni 
Újvidéken 
2020. május 7. – Pannon RTV  

Az újvidéki óvodák és bölcsődék hétfőtől, május 11-től fogadják újra a gyerekeket. A város 70 

iskoláskor előtti intézményéből egyelőre 62-t nyitnak meg. Eddig 2.960 gyerekkel 

kapcsolatban jelezték, hogy hétfőtől újra beadnák őket az óvodákba. Csak a munkaviszonyban 

lévő szülők gyerekeit fogadják. Mikor a szülők megérkeznek a gyerekekkel, az óvoda 

alkalmazottai fogják őket bevárni, védőfelszerelésben. Megmérik a szülő és a gyerek 

testhőmérsékletét, fertőtlenítőszerrel befújják a kezüket, és át kell menniük a fertőtlenítő 

gáton. 

 

Zenta: Hétfőtől a Margaréta épületben fogadják az óvodásokat 
2020. május 6. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Hófehérke Óvoda Margaréta épülete a legalkalmasabb a csoportok elkülönítésére 

Hétfőtől a Hófehérke Óvoda Ohridi utcai Margaréta épületben fogadják az óvodásokat 

Zentán, jelentették be az önkormányzat és az intézmény illetékesei mai sajtótájékoztatójukon, 

ahol elmondták, a szükséges előkészületek már megtörténtek, így hétfőtől a biztonsági 

előírások betartásával várják majd a gyermekeket. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elfogadta-szerbiai-parlament-rendkivuli-allapot-megszunteteserol-szolo
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elfogadta-szerbiai-parlament-rendkivuli-allapot-megszunteteserol-szolo
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/csaknem-haromezer-gyermek-kezd-hetfotol-ismet-ovodaba-bolcsodebe-jarni
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/csaknem-haromezer-gyermek-kezd-hetfotol-ismet-ovodaba-bolcsodebe-jarni
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25076/Zenta-Hetfotol-a-Margareta-epuletben-fogadjak-az-ovodasokat.html
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Sajtóértesülés: az ukrán elnök még a héten Kárpátaljára látogat 
2020. május 6. – karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Volodimir Zelenszkij május 8-án és 9-én kétnapos látogatást tesz a nyugat-ukrajnai régióban, 

ennek keretében Kárpátaljára is ellátogat az államfő – közölte szerdán saját forrásaira 

hivatkozva az általában jól értesült Vitalij Glagola . A szabadúszó újságíró értesülései szerint 

az ukrán elnök gépe vérhatóan még pénteken az esti órákban landol majd Ungváron. 

Volodimir Zelenszkij a megyeszékhelyen tölti az éjszakát, másnapi hivatalos programjairól 

egyelőre nincs pontos információ. Glagola azt állítja, az elnök látogatását már elkezdték 

előkészíteni. A zsurnaliszta szerint ugyanakkor egy államfő esetében van benne kockázat, 

hogy bármikor megváltozhat a tervek. 

 

Soron kívüli plenáris ülést hívott össze a megyei tanács 
2020. május 6. – karpat.in.ua 

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. 

 

A pedagógiai szaktanácsadás a távoktatásban 
2020. május 6. – Népújság  

A távoktatás megkezdésével az Oktatási Intézet munkatársai is otthonról kezdtek dolgozni, 

hamar felismerve, hogy az energiájukat most elsősorban a pedagógusok támogatására, 

segítésére kell irányítani, így a többi folyó munka háttérbe szorul. Pisnjak Mária, az Oktatási 

Intézet magyar nyelvi szaktanácsadója osztotta meg tapasztalait a megváltozott pedagógiai 

gyakorlatról. 

 

Folytatni kell a sikeres működést 
2020. május 6. – Népújság  

nyugd alek1820A Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének márciusi tisztújító közgyűlésén Varga 

Aleksander került a községben a legtöbb tagot tömörítő egyesület élére, amely idén 
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https://kiszo.net/2020/05/06/sajtoertesules-az-ukran-elnok-meg-a-heten-karpataljara-latogat/
http://politic.karpat.in.ua/?p=5299&lang=hu
https://nepujsag.net/muravidek/8808-a-pedag%C3%B3giai-szaktan%C3%A1csad%C3%A1s-a-t%C3%A1voktat%C3%A1sban.html
https://nepujsag.net/muravidek/8814-folytatni-kell-a-sikeres-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9st.html
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októberben ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. Az elnökkel beszélgettünk az egyesület 

jelenlegi helyzetéről és terveikről. 

 

A goricskói nemzetiségi önkormányzatok is terveznek 
2020. május 6. – Népújság  

A járvány ideje alatt a nemzetiségi politikában is lelassult az élet, elmaradtak az események. 

Tervek szerencsére vannak, és ha a korlátozások tovább enyhülnek, akkor folytatni lehet az 

elkezdett munkát. A sali, a maráci és a hodosi magyar nemzetiségi önkormányzatok háza 

táján „jártunk”. A nagyobb, hagyományos rendezvények megtartásáról, mint az aratás és 

cséplés Domonkosfán, a Kapornaki Találkozó vagy a bográcsfőző verseny Kisfaluban idén 

sajnos nagy valószínűséggel le kell mondani. De az elnökök látnak esélyt arra, hogy legalább a 

saját településeiken, saját körzeteikben a kisebb események megvalósuljanak. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. május 6. – Kossuth Rádió 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács bűnvádi feljelentést tett 

Klaus Iohannis román államfő ellen, az április 29-i magyarellenes, uszító televíziós 

nyilatkozata miatt. Kincses Előd ügyvéddel, az EMNT és az SZNT jogi képviselőjével készült a 

beszélgetés. 

 

A Román Hírszerző Szolgálat, a SRI tevékenységét felügyelő parlamenti bizottság írásos 

beszámolót kért a szolgálattól Klaus Iohannis államfőnek azon kijelentéseivel kapcsolatban, 

amelyek szerint az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) „Erdély kiárusításáról" kötött titkos 

megállapodásokat. A bizottság RMDSZ-es titkára, Csoma Botond javaslatára a hírszerzés 

igazgatójának is meg kell jelennie a testület előtt, és beszámolnia arról, hogy vannak-e olyan 

információik, amelyekre Iohannis a romániai magyarokat és a magyar kormányt is sértő 

vádjait alapozta. Csoma Botond parlamenti képviselő számolt be a keddi ülésről 

műsorunknak. 

 

A román szenátus kedden elutasította a kisebbségek személyi elvű autonómiájáról szóló 

kerettörvénynek, illetve a magyar közösség személyi elvű autonómia statútumának tervezetét, 

amelyet 16 évvel ezelőtt terjesztett be az RMDSZ több képviselője. A képviselőház akkor 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/8807-a-goricsk%C3%B3i-nemzetis%C3%A9gi-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok-is-terveznek.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-06_18-02-00&enddate=2020-05-06_18-40-00&ch=mr1
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gyorsan leszavazta, azóta a felsőházban volt, de mindeddig nem tűzték napirendre. Mi is 

ezeknek a törvényjavaslatoknak a lényege, milyen kisebbségi jogokat biztosítottak volna, és 

mi az oka mostani felbukkanásuknak, hosszú idő után ? – erről kérdeztük a jogszabályok 

kidolgozóját, Toró T.  Tibort. 

 

Lezárult a Magyar Közösség Pártja által indított első közösségi konzultáció. Az online 

felmérés célja, hogy tájékozódjanak a parlamenti képviselet nélkül maradt felvidéki 

magyarokat foglalkoztató kérdésekről.  Sokan hiányolják a magyar képviseletet, de a 

kormányváltással elégedettek - mondta a felmérés eredményeit ismertető Őry Péter, az MKP 

ügyvezető testületének tagja. 

 

Kárpátalján is megkezdődött a beiskolázás a 2020/2021-es tanévre. A Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a beiratkozáshoz szükséges kérvényben 

nincs arra lehetőség, hogy a szülők jelezzék, milyen tannyelvű osztályba íratnák gyermeküket. 

Ezért a szülőknek kell kiegészíteniük a dokumentumot azzal, hogy magyar tannyelvű osztályt 

szeretnének.  

 

Szlovákiában enyhítenek a korlátozásokon. Szerdától a hívek újra részt vehetnek az miséken 

és istentiszteleteken a templomokban. A közel két hónapos karantén érzékenyen érintette az 

egyházak közösségi alkalmait, a beruházásokat és az idősgondozást.  

 

A járványhelyzet miatt az Országos Széchényi Könyvtár termei is zárva vannak, ám a 

munkatársak úgy gondolták, hogy Trianon 100. évfordulója kapcsán izgalmas, a témához 

kapcsolódó tartalommal szolgálnak online „látogatóiknak”.  A virtuális tárlat  alapjául a 

munkatársak otthonában fellelhető forrásanyagok szolgáltak. Így született a  történelmünk 

tragikus sorsú művészeti alkotásait bemutató sorozatuk, amely a könyvtár blog oldalán 

olvasható, minden kedden és csütörtökön bővülő új tartalommal. 

 

A május 5-én indult új sorozat első része a milleniumi emlékművekről szól, amelyek 

megalkotásában a kor legnagyobb szobrászai: Fadrusz János, Stróbl Alajos, Zala György 

vettek részt. Elbe Istvánt, az OSZK információszolgáltatási igazgatóját kérdeztük a 

részletekről. 

 

 

 

 


