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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Interneten is összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért indított európai 
polgári kezdeményezéshez 
2020. május 7. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata, 

HírTV, HVG, Ma7, Székelyhon, Krónika, Maszol, Kárpáti Igaz Szó 

Óriási hajrával az interneten is összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért indított 

európai polgári kezdeményezés támogatására. Az aláírásgyűjtés honlapján megjelenő adatok 

szerint csütörtök éjfélig, a határidő lejártáig 1 008 966-an írták alá az interneten a nemzeti 

régiókért elindított európai polgári kezdeményezést. Az egymilliomodik online aláírás a 

határidő lejárta előtti utolsó órában született. A kezdeményezők további 220 ezer papíron 

gyűjtött aláírásról tudnak, de emellett még aláírási ívek ezrei lehetnek az aláírásgyűjtőknél, 

amelyeket a koronavírus-járvány és az ezzel kapcsolatos kijárási korlátozások miatt 

mindeddig nem sikerült összesíteni. A számok azt jelzik, hogy sikerült teljesíteni az EU által 

támasztott első feltételt, a több mint egymillió aláírás összegyűjtését. 

 

Gulyás: soviniszta, a magyar nemzetiséget durván sértő kampányban vesz részt 
Iohannis 
2020. május 7. – Krónika 

Gulyás Gergely miniszter szerint a magyar kormánynak olyan mértékben kell 

konfrontálódnia a román politikusok részéről elhangzó nyilatkozatok ügyében, ami 

érdekében áll az Erdélyben élő magyaroknak. A budapesti Miniszterelnökséget vezető 

miniszter erről csütörtöki online sajtótájékoztatóján nyilatkozott. Gulyás Gergely Klaus 

Iohannis román elnök magyarokat támadó nyilatkozatairól elmondta: a magyar kormány 

abból indul ki, hogy a határon túli magyarokért is van a magyar államnak felelőssége, ezt az 

alaptörvény is rögzíti, és az elmúlt tíz év politikai döntései is ennek megfelelően születtek. 

Közölte, olyan mértékben kell konfrontálódni ebben az ügyben, ami érdekében áll az 

Erdélyben élő magyaroknak. 

 

Potápi Árpád János: Reméljük, hogy sikerül hozzájárulnunk a gazdasági válságot 
megsínylett szektorok talpra állásához 
2020. május 7. – MTI, Hír TV 

A koronavírus okozta járvány a külhoni magyarokat is sújtja. 2016 óta minden évben 

megrendezték a Kárpát-medencei vállalkozók találkozóját. Idén erre online formában kerül 

majd sor. A Magyarország élőben extra stúdiójában Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára volt Földi-Kovács Andrea vendége. „A koronavírus-

járvány az egész világot érinti, benne Közép-Európát és a Kárpát-medencét is. Úgy látjuk, 

hogy az ottani vállalkozók jó része érintett, hiszen olyan iparágakban, illetve gazdasági 

szektorban dolgozik, ami ki volt téve a járványnak idegenforgalomban, vendéglátásban, olyan 
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szolgáltatószektorban, ami sajnos jobban megsínylette ezt a gazdasági válságot.” Hozzátette: 

például a most hétvégén rendezendő – bár online módon megszervezett és lebonyolított- 

találkozónknak is köszönhetően reméljük azt, hogy sikerül hozzájárulnunk ahhoz, hogy minél 

előbb talpra tudjanak állni”. 

 

Pénteken kezdődik az első online vállalkozói találkozó 
2020. május 7. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

Pénteken kezdődik a Kárpát-medencei magyar vállalkozók I. online találkozója, amely 

szombaton fejeződik be Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének előadásával – 

értesült a Magyar Nemzet. A péntek reggeli megnyitón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár köszönti a résztvevőket. Ez a mostani rendezvény összességében már az 

ötödik vállalkozói találkozó, de az első, amelyet a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága és a Design Terminal idén a koronavírus-járvány miatt az online térben 

rendez meg. Az eseményen kétszáz vállalkozó vesz részt a Kárpát-medencéből: 77-en 

Erdélyből, 43-an a Felvidékről, 53-an a Vajdaságból, 27-en pedig Kárpátaljáról csatlakoznak 

be a programra. 

 

Varga Judit: hosszabbítsák meg az SZNT aláírásgyűjtésének lejáró határidejét! 
2020. május 7. – MTI, Hír TV, Index  

Ha az Európai Bizottságnak valóban fontos az európai polgárok véleménye, ha az intézmény 

valóban hasznos eszköznek tartja az európai polgári kezdeményezést a polgárok bevonására 

az európai uniós (EU-s) jogalkotásba, akkor nem tehet mást, mint hogy meghosszabbítja a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) aláírásgyűjtésének csütörtökön lejáró határidejét - vélekedett 

az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Varga Judit azt írta: ugyan a szükséges 

egymillió aláírás "az utolsó napok hihetetlen összefogásának köszönhetően bőven 

összegyűlik", de a másik kritérium - miszerint legalább hét tagállamban el kell érni az előírt 

számú szignót - teljesítése a határidőre a koronavírus-járvány miatti utazási és kijárási 

korlátozások miatt lehetetlenné vált. Közölte, úgy tudja, hogy a szervezők már hivatalosan is 

kérvényezték a határidő meghosszabbítását az Európai Bizottságnál vis maior helyzetre 

hivatkozva, és a hírek szerint jövő hétre várható döntés az ügyben. Úgy vélekedett, hogy a 

szituáció egyértelmű, és az utolsó napok lendületét látva "nem is fog gondot okozni a 

kezdeményezőknek, hogy egy pár hónappal kitolt határidő mellett sikerre vigyék a 

kezdeményezést". 

 

Ludovic Orban reagált Orbán Viktor Nagy-Magyarországot is ábrázoló 
földgömbfotójára 
2020. május 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem maradt visszhang nélkül román körökben, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy Nagy-

Magyarországot is feltüntető földgömbről készült fénykép kíséretében kívánt sok sikert az 

anyaországi érettségizőknek. A bukaresti sajtó élénken foglalkozott a magyar miniszterelnök 

bejegyzésével. A legtöbben Klaus Iohannis román elnök múlt heti, nagy visszhangot kiváltott 

magyarellenes nyilatkozatával hozták összefüggésbe, amelynek során az államfő azzal vádolta 
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meg az ellenzéki Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy oda akarják adni Erdélyt a 

magyaroknak. Szólást parafrazálva reagált a magyar kormányfő posztjára Ludovic Orban. 

„Éhes disznó makkal álmodik (szó szerinti fordításban: a veréb kukoricaliszttel álmodik)” – 

válaszolta a román miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján arra az újságírói kérdésre, 

miként kommentálja, hogy Orbán Viktor egy Erdélyt is magában foglaló Nagy-Magyarország-

képet tett közzé közösségi oldalán. Csütörtökön újfent megkérdezték Orbant, vajon előző napi 

kijelentése mennyire erős, méltó egy miniszterelnökhöz. „Nem vagyok kritikus, hogy irodalmi 

szempontból kielemezzem. Olyan reakció volt, amit egy adott kontextusban feltett kérdés 

alapján tettem” – jelentette ki a román kormányfő, hozzátéve: véleménye szerint Erdély 

„érinthetetlen”.  

 

Kevés az iskola a román nyelvtudáshoz?  
2020. május 7. – Krónika, maszol.ro 

Összességében jó hatása van az alternatív románnyelv-oktatás bevezetésének arra, hogy a 

magyar gyerekek elsajátítsák az állam nyelvét, de nem váltotta be hiánytalanul a hozzá fűzött 

reményeket – összegezte a 8 éve zajló folyamatot a pedagógusok visszajelzése alapján 

Magyari Tivadar. Az RMDSZ oktatási kérdésekért felelős ügyvezető alelnöki tisztségét is 

betöltő szociológus, egyetemi docens a 10. Szociológus Napok online kiadásának második 

napján számolt be a több mint 300 magyar oktató tapasztalata alapján levont 

következtetésekről. 

 

USR-s képviselő: összejátszott a PSD és az RMDSZ, hogy ne vizsgálják a magyar 
revizionistákat   
2020. május 7. –transindex.ro 

Lucian Stanciu Viziteu USR-s képviselő szerint a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) 

felügyelő parlamenti bizottság ülésén a testület RMDSZ-es és PSD-s tagjai összejátszottak 

annak érdekében, hogy leszavazzák az általa előterjesztett javaslatokat. A Bákó megyei 

képviselő a közleménye szerint azt szerette volna elérni, hogy a SRI válaszoljon hivatalosan 

arra a kérdésre, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), az Új Magyar 

Gárda, illetve a Betyársereg aktív-e még Románia területén. Továbbá azt is meg akarta volna 

tudakolni, hogy ezek a szervezetek kapnak-e direkt vagy indirekt módon támogatást 

valamelyik államtól, és hogy miféle revizionista célokat követnek. Mint kifejtette, nem járt 

sikerrel, mert a bizottságban többséget alkotó PSD-s és RMDSZ-es képviselők közös frontba 

tömörültek és leszavazták az indítványait.  

 

Kelemen Hunor: ma már nem lehet az országot becsapni azzal, hogy lopják a 
magyarok Erdélyt  
2020. május 7. – maszol.ro 

Ma már nem lehet egy egész országot becsapni azzal az olcsó trükkel, hogy lopják a magyarok 

Erdélyt, írta szerda este közzétett Facebook-posztjában Kelemen Hunor, az RMDSZ 
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szövetségi elnöke. Kelemen Klaus Iohannis államfőt idézi, aki 2014-ben egy televíziós 

műsorban azt nyilatkozta: „A választópolgárok előtt azt állítani, hogy valaki szét akarja 

szakítani Erdélyt, az nem politikai nyilatkozat, az kreténség.” Kelemen szerint a 

magyarellenesség a mai napig jelen van a román politikai életben, és az államfő legutóbbi 

megnyilvánulásai ebbe a kategóriába tartoznak. „Múlt héten az államelnöknek csekély két és 

fél perc alatt sikerült óriási károkat okoznia a racionális politikai párbeszédnek, sikerült 

kigúnyolni a magyar nyelvet, és megbélyegeznie egy közösséget, az erdélyi magyarokat.” 

 

Ózongenerátorokat vásárolnak a csíkszeredai iskoláknak   
2020. május 7. – maszol.ro, Erdély ma 

Ideiglenes zöldségpiacot alakítanak ki, testhőmérséklet ellenőrző távhőmérőkkel és 

ózongenerátorokkal szerelik fel az iskolákat Csíkszeredában – döntött csütörtöki ülésén a 

városi katasztrófavédelmi bizottság. A Csíkszeredai Hargita Megyei Sürgősségi Kórház 

fertőző betegségeket kezelő osztályán koronavírus miatt kezelt két csíki illetőségű személy 

közül az egyik meggyógyult és hazamehetett. Intézményes karanténban 54-en, otthoni 

elkülönítésben 28-an tartózkodnak – ismertette a legfontosabb csíkszeredai adatokat Ráduly 

Róbert. Mint a polgármester közölte: döntést hoztak arról, hogy az oktatási intézményeket a 

korábban elhatározott kézfertőtlenítő adagolók és fertőtlenítőszerek mellett ellátják a 

testhőmérséklet-mérésre szolgáló távhőmérőkkel, valamint ózongenerátorokkal.  

 

Antal Árpád: az új román nemzetépítési stratégia célja az asszimiláció 

felgyorsítása  
2020. május 7. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Románia katasztrofális helyzetét új nemzetépítési stratégiával, az asszimiláció 

felgyorsításával próbálják takargatni a román politikusok – véli Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere. A városvezető csütörtöki online sajtótájékoztatóján 

rámutatott, a román politikusokat nem érdekli az ország valós helyzete, azzal foglalkoznak, 

hogy Erdély képzelt elszakítását „visszaverjék”. Sötétség van az országban, a bukaresti 

politikusok fejében, az elmúlt héten mindenkinek elgurult a gyógyszere, ezt nem foghatjuk a 

járvány, a bezártság okozta a folyamatokra. Új román nemzetépítési stratégiával állunk 

szemben, fel szeretnék gyorsítani az asszimilációt – mondta a polgármester. 

 

Oktatási segédanyagokat készítenek a marosvásárhelyi színház színészei  
2020. május 7. – Krónika 

Oktatási segédanyagokat készítenek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 

Társulatának színészei azon diákok számára, akik online oktatásban kénytelenek részt venni 

a tanév végéig – közölte csütörtökön a teátrum. 
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A politika elfújja a szakembereket is. Távozik az első magyar határozatot fordító 

minisztériumi főigazgató 

2020. május 7. – Ma7.sk 

Távozik posztjáról Prékop Mária, az oktatási minisztérium főigazgatója. A szakembert 

döntésének okairól kérdezte a ma7.sk. Prékop Mária, az oktatási minisztérium főigazgatója 

nevéhez fűződik az első és a közvélemény előtt oly nagy szimpátiát kiváltott magyar nyelven is 

kiadott iskolaügyi határozat fordítása, négyéves minisztériumi ténykedését azonban számos 

más szakmai siker is jellemzi. Május 4-én kölcsönös megegyezéssel mégis szerződést bontott 

munkaadójával: „Vélhetően más elképzelése van az új államtitkár asszonynak, Filip 

Mónikának, így nem vártam meg, hogy végigjátsszuk az ilyenkor szokásos, szervezeti 

átalakítással, felmondási idővel járó hivatalos sorrendet” – mondta. 

 

Már magyarul is elérhető a koronavírus-portál  
2020. május 7. – Ma7.sk, Új Szó 

A korona.gov.sk portál, amely naponta jelentkezik aktuális információkkal a koronavírus-

pandémiával kapcsolatban, már öt nemzeti kisebbség nyelvén is elérhető. Erről csütörtökön 

tájékoztatott Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. „A weboldalon az alapinformációk 

mostantól nem csupán szlovákul és angolul, hanem magyar, roma, ruszin, ukrán és német 

nyelven is elérhetők” – pontosított a kormánybiztos. 

  

Szakemberrel erősödik az Oktatásügyi Minisztérium nemzetiségi főosztálya. 

Interjú Gajdács Mónikával  
2020. május 7. – Ma7.sk 

Szakemberként, gimnáziumi matektanárként érkezik az Oktatásügyi Minisztérium 

nemzetiségi főosztályához, hogy Filip Mónika (SaS) államtitkárral együtt új lendületet 

adjanak az elmúlt négy évben (politikai értelemben) leginkább tetszhalott állapotáról ismert 

szakterületnek.   Az ipolysági Gajdács Mónika először a Körképnek nyilatkozott 

elképzeléseiről, terveiről. Véleménye szerint „az egyik legnagyobb gond szerintem, amit már 

az államtitkár asszony is felvázolt, a szlovák nyelv tanításának a metódusa. Hogy a diákokkal 

megszerettessük ezt a tantárgyat.   Másik dolog, amit én nagyon szeretnék, hogy a 

nemzetiségi iskolák diákjai itthon egymás között és nemzetközi tantárgyköri olimpiákon is 

tudjanak a saját anyanyelvükön versenyezni, ami az iskola és a diákok fejlődését is segíti.” 

 

Hatályba lépett a rendkívüli állapot visszavonásáról szóló döntés 
2020. május 7. – Pannon RTV 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a szerbiai köztársasági parlament rendkívüli állapot 

visszavonásáról szóló döntése, ezáltal pedig hatályba is lépett. A rendkívüli állapot 

megszűnésével számos, az elmúlt 53 nap alatti intézkedés is megszűnt. Egyebek között 
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https://ma7.sk/oktatas/a-politika-elfujja-a-szakembereket-tavozik-az-elso-magyar-hatarozatot-fordito-miniszteriumi
https://ma7.sk/oktatas/a-politika-elfujja-a-szakembereket-tavozik-az-elso-magyar-hatarozatot-fordito-miniszteriumi
https://ujszo.com/kozelet/mar-magyarul-is-elerheto-a-koronavirus-portal
https://ujszo.com/kozelet/mar-magyarul-is-elerheto-a-koronavirus-portal
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/05/07/szakemberrel-erosodik-az-oktatasugyi-miniszterium-nemzetisegi-foosztalya-gajdacs-monikaval-beszelgettunk-interju/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/05/07/szakemberrel-erosodik-az-oktatasugyi-miniszterium-nemzetisegi-foosztalya-gajdacs-monikaval-beszelgettunk-interju/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hatalyba-lepett-rendkivuli-allapot-visszavonasarol-szolo-dontes
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például a védőfelszerelések maximális árának meghatározása vagy a bírósági eljárások 

hosszára vonatkozó rendelkezések. A rendkívüli állapot visszavonása érinti a munkajogi 

területet, valamint a szociális védelmi intézmények munkájának megszervezését is. 

 

Kik vihetik hétfőtől óvodába a gyereküket?  
2020. május 7. – Pannon RTV  

Jövő héten újra mehetnek a gyerekek óvodába, azonban csak azok vihetik gyerekeiket az 

iskoláskor előtti intézményekbe, akik dolgoznak és másként nem tudják megoldani a 

felügyeletüket. Eljuttatta utasításait a szerbiai óvodákba az oktatási és az egészségügyi 

minisztérium arra vonatkozóan, hogy milyen egészségügyi előírásokat kell betartaniuk az 

iskoláskor előtti intézményeknek, amelyekben május 11-én, hétfőn indul újra a munka. 

 

Gördülékeny és színvonalas a távoktatás 
2020. május 7. – Pannon RTV 

A rendkívüli állapot bevezetésekor, március közepén az iskolák is bezártak, az oktatás 

megszakadt. A kényszervakáció azonban csak néhány napig tartott a magyar diákoknak is, 

hisz a Magyar Nemzeti Tanács gyorsan reagált, s a rövid átállás után a tanítás zavartalanul 

folytatódott immár a világhálón, illetve a tévé képernyőjén. 

Módosították a vajdasági költségvetést 
2020. május 7. – Pannon RTV 

Ülésezett a tartományi parlament. A koronavírus miatt csökkent a gazdaság aktivitása, ezért 

módosítani kellett a költségvetést. A büdzsé 4,2 milliárd dinárral, vagyis 5,4 százalékkal 

csökkent. Számos kritika érte a költségmódosítási javaslatokat az ellenzék részéről. 

Elsősorban a mezőgazdaság és az erdészet terén megvalósuló csökkentéseket 

nehezményezték. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga nem támogatta a módosításokat. 

 

Zelenszkij ellátogat a csapi Tisza határátkelőre 
2020. május 7. – karpat.in.ua 

Mint arról hírportálunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ismét Kárpátaljára látogat. Az 

információk szerint érkezésének időpontja változott, az elnök május 9-én reggel száll le 

megyénkben. Az ukrán elnök ellátogat az ungvári Kálvária temetőben lévő Dicsőség Halma 

emlékműhöz, melyet a Vörös Hadsereg második világháború alatt elhunyt katonáinak 

állíttattak. Ezenkívül tiszteletét teszi a csapi Tisza határátkelőn is. A rövid látogatást követően 

Zelenszkij még aznap a fővárosba repül. 

 

Kárpátaljai magyar fiatalok, avagy a megmaradásunk zálogai 
2020. május 7. – Kárpátalja 

Kárpátalját – ahogy Ukrajna minden régióját – sem kerülte el a több éve tartó el- és 

kivándorlási hullám a lakosság részéről, a főleg más európai országokba: jobb 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24982/Temerin-Nem-csak-szocialis-lelki-tamogatas-is___.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25077/Gordulekeny-es-szinvonalas-a-tavoktatas.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/modositottak-vajdasagi-koltsegvetest
http://politic.karpat.in.ua/?p=5423&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/05/07/karpataljai-magyar-fiatalok-avagy-megmaradasunk-zalogai
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életkörülmények, magasabb munkabér, illetve a biztosabb megélhetés céljából. A fiatalok 

számára nem túl sok perspektívát tud nyújtani Ukrajna, mint a jövőjüket minden 

szempontból ‒ alkotmányos jogok, jogbiztonság, stabil munkahely, biztos anyagi háttér, 

viszonylag növekvő életszínvonal ‒ biztosító ország. Ezen tényezők következtében a 

kárpátaljai magyar fiatalok (nemcsak fiatalok) között is általánossá vált, hogy a magasabb 

fizetésért elhagyni kényszerültek/nek a szülőföldjüket ‒ sok esetben felsőoktatási diplomával 

‒, és helyezkednek el külföldön építőipari, gyári, üzemi műszakos munkásként, vagy éppen 

gyorséttermi felszolgálóként. 

 

A magyar nyelvű oktatásért – új kisbuszt kapott az eszéki magyar iskolaközpont 
2020. május 7. – Képes Újság 

A HMDK közbenjárására egy új mikrobusszal gyarapodott az Eszéken működő Horvátországi 

Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) buszflottája. Az új iskolabusz beszerzését 

a horvátországi magyarság fejlesztésére kidolgozott akcióterv alapján a magyar állam 

támogatta. 

 

Folytatódnak a nagyszabású építkezések, felújítások 
2020. május 7. – Képes Újság 

A koronavírus-járvány miatt az élet lelassult, egy ideje közösségi események, rendezvények 

sincsenek, a nagyszabású építkezések, felújítások viszont folytatódnak a HMDK jóvoltából. 

Tovább szépülnek a magyar közösségi terek, szervezeteink által használt épületek. 

 

Védőfelszerelés a tagoknak 
2020. május 7. – Képes Újság 

A HMDK bellyei alapszervezete az elmúlt napokban a koronavírus-járvány terjedésének 

lassítása érdekében szájmaszkokat és műanyagkesztyűket osztott szét tagsága körében. 

Többévnyi szűkös albérlet után tavaly tavasszal költözött be a bellyei médiaház földszinti 

helyiségébe a HMDK bellyei alapszervezetének tagsága. Az új, saját székhelyen számos 

összejövetelt tartottak tavaly. Az idei évre is számos tervük volt, erről márciusban döntöttek. 

A tervek viszont a kialakult helyzet miatt egyelőre csak tervek maradnak, a tagság nagy része 

a veszélyeztetett korosztályhoz tartozik. 
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https://kepesujsag.com/a-magyar-nyelvu-oktatasert-uj-kisbuszt-kapott-az-eszeki-magyar-iskolakozpont/
https://kepesujsag.com/folytatodnak-a-nagyszabasu-epitkezesek-felujitasok/
https://kepesujsag.com/vedofelszereles-a-tagoknak/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2020. május 8. – Kossuth Rádió 

 

Ma éjfélig lehet aláírni a Székely Nemzeti Tanács uniós polgári kezdeményezését az irdala.hu, 

vagy a nemzetirégiók.eu honlapon. A ma délutáni adatok alapján az online aláírások száma 

elérte az egymilliót.  Az Európai Bizottság viszont csak akkor tekinti érvényesnek az 

aláírásgyűjtést, ha az EU-tagállamok negyedében, hét tagországban sikerül teljesíteni az adott 

országra érvényes limitált aláírás-számot. Ám a területi reprezentativitási kritérium a 

hátralévő órákban már aligha teljesülhet, de remény van arra, hogy az Európai Bizottság – a 

járványügyi helyzetre való tekintettel – meghosszabbíthatja a május 7-i határidőt. Izsák 

Balázs SZNT elnök úgy fogalmazott stratégiai fontosságú, hogy ma éjfélig meglegyen az 

egymillió online aláírás. A támogatói aláírásgyűjtés csütörtök éjfélig tart, önök is 

csatlakozhatnak, ha eddig még nem tették meg a nemzetiregiok.eu, vagy az irdala.hu 

honlapon.  

 

 Meddig tartható fenn Romániában a magyarellenes hangulat? Mennyire vetette vissza a 

romániai kisebbségi jogok védelmét, hogy Klaus Iohannis államfő nyilvánosan bírálatát 

követően 287 : 21 arányban vetette el a parlamentben az RMDSZ anyanyelvhasználatról szóló 

tervezetét? Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kérdeztük.   

 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága online találkozót rendez a Kárpát-

medencei magyar vállalkozóknak. Tavaly negyedik alkalommal rendezték meg Mezőkövesden 

a Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozóját, amely idén sem marad el: csak online 

formában tartják meg, 200 külhoni vállalkozó részvételével.  A külhoni magyar vállalkozások 

több mint 90 százalékban magyar embereket foglalkoztatnak, így egy-egy mikro-vagy 

kisvállalkozás 4-5 vagy akár több magyar család megélhetéséhez járul hozzá. A pénteken 

kezdődő, kétnapos találkozó szakmai segítségnyújtás is a jelenlegi helyzetben – mondta 

Potápi Árpád János államtitkár.  

 

A legfontosabb, hogy önellátók legyünk, mondta a ma7 hírportálnak Patasi Ilona, a Szlovákiai 

Agrárkamara elnöke. Napjainkban az aszály és a mezőgazdaság korábbi években tapasztalt 

elhanyagolása komolyabb kárt okoz a gazdáknak, mint a koronavírus-járvány miatt 

bevezetett korlátozó intézkedések. A 2011-ben, 86 taggal létrejött kamara főleg a dél-
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szlovákiai gazdák érdekeit képviseli, e cél érdekében léptek ki az alapítók az addig 

monopolhelyzetben lévő Szlovákiai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamarából.  

 

A marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány az Agro-mania honlapján virtuális piacteret 

hozott létre, ahol már közel 50 kistermelő kínálja portékáit, többségük házhoz szállítást is 

vállal. A nemrég indult kezdeményezésről Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány 

igazgatója beszél. 

 

A kézműves termékek készítőit segíti az a weboldal, ahol a mestereknek lehetőségük van a 

virtuális térben népszerűsíteni termékeiket. Az oldal működtetői ingyenessé tették annak 

használatát tekintettel a koronavírus járványveszélyre. 

 

Üvegházakban, fóliasátorokban, és a szabadföld is serényen dolgoznak a Nagybecskerek 

melletti Császárkertben. 12 éve foglalkoznak primőrökkel, és konyhakerti növényekkel. és 

sikeresen gazdagítják a kínálatot, belföldre, külföldre is szállítják a termékeiket.  

 


