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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar diplomácia minden külföldön rekedt magyarnak segít a hazajutásban 
2020. március 23. – MTI, Origo, Propeller 

Minden külföldön rekedt magyarnak segítenek a hazajutásban, legyen szó a világ bármely 

pontjáról. Folyamatosan nyomon követik a nagykövetségekhez beérkezett kéréseket, a 

munkacsoport a nap 24 órájában dolgozik - olvasható a Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videó fölött. A videón a koronavírus-

járvány következtében külföldön rekedt magyarok hazahozataláról egyeztet Szijjártó Péter és 

a tárca parlamenti államtitkára, Magyar Levente. A beszélgetésben elhangzik: a hétvégén 

mintegy 1500 magyarnak segítettek a hazatérésben, s még nagyjából ugyanennyien várnak 

segítséget. Magyar Levente elmondja, mindenkit - aki valamilyen formában a minisztérium 

segítséget kérte - személy szerint számon tartanak. 

 

KMKSZ-székház – Lengyelországban három és fél év börtönre ítélték a 
fővádlottat 
2020. március 23. – MTI, Webrádió, Index, karpat.in.ua, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A krakkói bíróság három és fél évi letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházának 2018-as felgyújtási kísérlete kapcsán 

elindított per fővádlottját, Michal P.-t, a két tettestársra is büntetéseket szabtak is. Az ítélet 

nem jogerős, a sajtó még nem számolt be a felek esetleges fellebbezési szándékáról. A bíróság 

terrorcselekménynek minősítette a tettet.A vádirat szerint a Falanga nevű neonáci 

szervezethez, valamint a Változás (Zmiana) nevű, parlamenten kívüli oroszbarát lengyel 

törpepárthoz közelálló Michal P. azzal bízta meg a másik két gyanúsítottat, Adrian M.-t és 

Tomasz Sz.-t, hogy gyújtsák fel a KMKSZ ungvári épületét. Az eset 2018. február 4-én történt, 

a férfiak Molotov-koktélt dobtak be a KMKSZ-székház egyik ablakán. Az irodában tűz ütött 

ki, de senki sem sérült meg. 

 

Meghosszabbította a beadási határidőt esszépályázatára a Kisebbségi Jogvédő 
Intézet 
2020. március 23. – Ma7.sk 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdetett külhoni és magyarországi egyetemi 

hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és 

kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak. Tekintettel a koronavírus 

járvány miatt kialakult helyzetre, a beadási határidőt meghosszabbították. Az új határidő 

május 1-e, eddig küldhetik be az érintettek a pályamunkáikat. Az esszépályázat kiírásával 

ösztönzik a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő 

külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését. A pályázat célja, hogy a 

külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a 

kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat. 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20200323-a-magyar-diplomacia-minden-kulfoldon-rekedt-magyarnak-segit-a-hazajutasban.html
http://podiji.karpat.in.ua/?p=7692&lang=hu
http://podiji.karpat.in.ua/?p=7692&lang=hu
https://ma7.sk/aktualis/meghosszabbitotta-a-beadasi-hataridot-esszepalyazatara-a-kisebbsegi-jogvedo-intezet
https://ma7.sk/aktualis/meghosszabbitotta-a-beadasi-hataridot-esszepalyazatara-a-kisebbsegi-jogvedo-intezet
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Megvannak a matektanárok, hamarosan indulhat a magyar iskolatévé 
2020. március 23. – szekelyhon.ro 

A román közszolgálati televízió (TVR) pénteki közleménye szerint a magyar kisebbségi 

érdekképviselet kérésére kiegészítették az oktatási szaktárcával kötött megállapodást, így a 

magyar tannyelvű osztályok diákjai számára is lesz iskolatévé. Mátéfi István 

matematikatanár, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója lesz az egyik 

pedagógus, akit láthatunk majd a televízió képernyőjén. 

 

Táncolni kell tanítani, a színpadi szerepeltetés másodlagos 
2020. március 23. – Krónika 

Nem szeretjük, hogy a kisgyerekek produkálják magukat, mi azt szoktuk mondani, hogy a 

kicsi tanuljon meg táncolni, és majd ha tényleg tud, akkor lépjen fel – mondta el a 

Krónikának Könczei Csongor, Erdély legrégebbi folyamatosan működő magyar gyerek- és 

ifjúsági néptáncegyüttesének, az alapításának 35. évfordulóját ünneplő kolozsvári 

Bogáncsnak a vezetője. 

 

Elindult a szomszedok.ro, a kolozsvári magyar időseket segítő platform  
2020. március 23. – transindex.ro 

Elindult a szomszedok.ro, koronavírus idejére létrehozott, a kolozsvári magyar időseket 

segítő platform. „A koronavírus járványra való tekintettel elindítjuk a „Házhoz megy a 

segítség” kezdeményezést, amely során segítséget nyújtunk azoknak az időskorúaknak, akik a 

leveszélyeztetebbek ebben az időszakban. Kolozsvár egy nagyváros, az elképzelés újszerűsége 

az, hogy a segítséget helyben, lokálisan, a szomszédolás felerősítésével kívánjuk elérni” - 

részletezte Talpas Botond, a kezdeményezés ötletgazdája.  

 

Közösségi ima az interneten: virtuális templomot építettek 
2020. március 23. – szekelyhon.ro 

Mostantól azok is bekapcsolódhatnak a szentmisék, istentiszteletek követésébe a templom.ro 

oldalon, akik nincsenek jelen a közösségi oldalakon. Az újabb lehetőségről Szőcs Csaba 

szászfenesi plébános,a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója videóüzenetében 

elmondja: munkatársaival virtuális templomot építettek, „ahol a járvány idején napi 

szentmisét, lelki útravalót, segítséget kínálunk az egyéni és az internetes összekapcsolódás 

által a virtuális közösségi imához”. 

 

RMDSZ: függesszék fel azon cégek adófizetését, amelyek nem bocsátanak el 
senkit 
2020. március 23. – maszol.ro, Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megvannak-a-matektanarok-hamarosan-indulhat-a-magyar-iskolateve
https://kronikaonline.ro/kultura/tancolni-kell-tanitani-a-szerepeltetes-masodlagos-konczei-csongor-a-35-evfordulojat-unneplo-kolozsvari-bogancs-vezetoje-a-ne
http://eletmod.transindex.ro/?hir=24462&elindult_a_szomszedok.ro_a_kolozsvari_magyar_idoseket_segito_platform
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozossegi-ima-az-interneten-virtualis-templomot-epitettek
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/123980-rmdsz-fuggesszek-fel-azon-cegek-adofizeteset-amelyek-nem-bocsatanak-el-senkit
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/123980-rmdsz-fuggesszek-fel-azon-cegek-adofizeteset-amelyek-nem-bocsatanak-el-senkit
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Azonnal függesszék fel az adóbefizetési kötelezettséget azon vállalkozások esetében, amelyek 

a koronavírus-járvány közepette nem bocsátanak el alkalmazottakat – többek között ez áll 

abban a javaslatcsomagban, amelyet az RMDSZ terjesztett a kormány elé. „A kis- és 

középvállalkozások jelentik a romániai gazdaság motorját. Akkor tudjuk a munkahelyeket 

megvédeni, ha a kkv-kat sikerül életben tartani” – idézte az RMDSZ közleménye Kelemen 

Hunor szövetségi elnököt, miután a tervezetet eljuttatták Ludovic Orban miniszterelnökhöz.  

 

Fekete március – Ábrám Zoltán az ifjúság szerepéről, a 30 éve történt véres 
események megalázó következményeiről 
2020. március 23. – Krónika 

Miközben Marosvásárhelyen egyre feszültebbé vált a hangulat, 1990. március 17–18-án első 

kongresszusát rendezte a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ). Közvetlenül a 

kétnapos fórum előtt már robbant néhány magyarellenes „bomba”, de az igazi pokol csak a 

kongresszust követően szabadult el. Az ifjúság – magyarok és románok egyaránt – viszont 

egészen más világot szeretett volna teremteni magának. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, a 

MISZSZ országos vezetőségi tagja, a Maros megyei Madisz alapító elnöke úgy véli, a véres 

események sok fiatalnak szertefoszlatták álmait, ugyanis a társadalom bizonyos fokú 

visszarendeződéséhez vezettek. 

 

Elmaradnak a Szent György Napok, újabb szigorításokat vezetnek be 
Sepsiszentgyörgyön 
2020. március 23. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön újabb szigorító intézkedéseket vezetnek be a koronavírus terjedésének 

megfékezése érdekében. Leáll a közszállítás, bezárják az orosz piacot és játszótereket, 

elkerítik a padokat, civil összefogással segítik az időseket, de a város legnagyobb ünnepe, a 

Szent György Napok is elmaradnak. 

 

Többletadót vetnek ki a Léda-házra? 
2020. március 24. – Krónika 

Többletadót vetne ki az önkormányzat leromlott állaga miatt a nagyváradi Léda-házra. Szabó 

Ödön, a tulajdonos Mecénás Alapítvány ügyvezető elnöke a Krónikának úgy vélte, a 

polgármesteri hivatal ezzel saját, gyatrán elvégzett munkáját büntetné.   

 

A koronavírus sok magyar rendezvény terveit hiúsította meg Pozsonyban 
2020. március 23. – Ma7.sk 

A koronavírus-járvány miatt számos pozsonyi rendezvény hiúsult meg, köztük a pozsonyi 

Csemadok programjai is. A témával kapcsolatban Jégh Izabellát, a Csemadok Pozsonyi Városi 

Választmányának elnökét kérdezték: „Mélységes sajnálatunkra ez a kellemetlen járvány 

nagyon beleszólt a tervezett rendezvények megvalósulásába. Valamennyi első félévre 

tervezett rendezvényünk kitolódik az év második felére, azaz őszre. Én nagyon remélem, hogy 
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https://kronikaonline.ro/kultura/fekete-marcius-n-abram-zoltan-az-ifjusag-szereperol-a-30-eve-tortent-veres-esemenyek-megalazo-kovetkezmenyeirol
https://kronikaonline.ro/kultura/fekete-marcius-n-abram-zoltan-az-ifjusag-szereperol-a-30-eve-tortent-veres-esemenyek-megalazo-kovetkezmenyeirol
https://szekelyhon.ro/aktualis/elmaradnak-a-szent-gyorgy-napok-ujabb-szigoritasokat-vezetnek-be-sepsiszentgyorgyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/elmaradnak-a-szent-gyorgy-napok-ujabb-szigoritasokat-vezetnek-be-sepsiszentgyorgyon
https://ma7.sk/tajaink/a-koronavirus-sok-magyar-rendezveny-terveit-hiusitotta-meg-pozsonyban
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a Teremtő is megszán bennünket és elveszi tőlünk ezt a rettenetet és akkor ősztől lassan 

visszahuppanhatunk az eredeti kerékvágásba.” 

 

Farkas Iván: Krízishelyzetben meg kell előzni a gazdaság összeomlását 
2020. március 23. – Ma7.sk 

A gazdaság lassuló, csökkenő fázisában veszi át Szlovákia kormányzását az új kormány. A 

koronavírus-járvány begyűrűzése előtt is ilyen pályára állt a hazai gazdaság, gondjait a 

járvány még inkább hatványozza. Közben növekedésnek indult a munkanélküliség, 

látványosan csökken a foglalkoztatottság. A piac és a tulajdonosok lassan elsorvasztják a 

galántai televíziógyárat, amelynek következtében ezrek munkahelye megszűnik. Ideiglenesen 

megszüntetik termelésüket a gépkocsigyárak, padlóra kerülhet az utaztatási társaságok és a 

vendéglátók jelentős része. Szombaton felállt az új kormány, tüstént hozzálátott az akut 

feladatok listázásához, fokozatos ellátásához, oldásához. Akut feladat akad bőven, hiszen 

szerencsétlen időszakban, a koronavírus-világjárvány begyűrűzésének idején vették át a 

hatalmat. 

 

Őry Péter: Megszellőztetett valóság? 
2020. március 23. – Felvidék Ma 

A napokban jelent meg Marian Viskupičnak, a parlament pénzügyi bizottsága elnökének 

közösségi oldalán az a 42 pontos intézkedéscsomag, mely a kormány gazdasági lépéseit vetíti 

előre. Bár nem találkoztam még elemzéssel, mely valószínűsítené az ország gazdasági 

teljesítményének visszaesését, az biztos, hogy óriási zuhanás előtt állunk. Érdekes és egyben 

tanulságos olvasmány a 42 pont, hiszen a javaslatok zöme a vállalkozók irányába tenne olyan 

intézkedéseket, melyek az adók, járulékok és illetékek befizetését halasztanák el. A javaslatok 

elolvasását követően teljesen meglepett, hogy egyetlen, azaz egyetlen intézkedési lehetőséget 

sem fogalmaz meg a közigazgatás szervei vagy az állam által fenntartott szervek felé! 

 

Két számlát nyitottak a vajdasági orvosok támogatására 
2020. március 23. – Vajdaság Ma 

A tartományi kormány két számlát nyitott a vajdasági egészségügyi dolgozók támogatására. A 

polgárok és a gazdasági társaságok adományozhatnak pénzt ezeken a számlákon keresztül, 

amennyiben módjukban áll és szeretnének. 

- Dinárszámla: 840-5048741-67  

- Devizaszámla: 840-324771-83 

A kritériumok alapján a pénzt a leginkább foglalkoztatott és legveszélyeztetettebb 

egészségügyi dolgozóknak utalják, akik az első fronton küzdenek a koronavírussal. A 

tartományi kormány fizette be az első 10 millió dinárt a számlára. 

 

Topolya: Megkezdődött a távfoglalkozás az óvodában 
2020. március 23. – Vajdaság Ma 
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https://ma7.sk/aktualis/farkas-ivan-krizishelyzetben-meg-kell-elozni-a-gazdasag-osszeomlasat
https://felvidek.ma/2020/03/ory-peter-megszelloztetett-valosag/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24896/Ket-szamlat-nyitottak-a-vajdasagi-orvosok-tamogatasara.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24895/Topolya-Megkezdodott-a-tavfoglalkozas-az-ovodaban.html
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Megkezdődött az online óvodai foglalkozás a topolyai Bambi óvodában. Az épületeket 

alaposan fertőtlenítették, majd lezárták. A topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 

minden objektumát fertőtlenítették a község területén. Fényszárosi Fekete Tímea, az 

intézmény igazgatónője elmondta, hogy az épületeket most lezárták, előtte azonban minden 

objektumot kívül belül alaposan fertőtlenítettek. 

 

Kárpátalján 5 iskolát, 5 óvodát és 37 orvosi rendelőt újítanak fel 
2020. március 23. – karpatalja.ma 

A „Nagy építkezés” kormányzati kezdeményezés keretében Kárpátalján 5 iskolát, 5 óvodát, 5 

sportkomplexumot és 37 orvosi rendelőt újítanak fel. 2020-ban a kárpátaljai utak felújítására 

1,3 milliárd UAH-t különítettek el. „A »Nagy építkezés« projekt keretében Kárpátalján 5 

iskolát, 5 óvodát, 5 sportkomplexumot és 37 orvosi rendelőt újítanak fel” – jelentette az 

Ukrinform a Kárpátaljai Közigazgatási hivatal sajtószolgálatára hivatkozva. 

 

Kárpátaljai képviselők is érintkezhettek koronavírusos beteggel  
2020. március 24. – karpat.in.ua 

Március 23-i déli adatok szerint Ukrajnában 73 laboratóriumilag beazonosított koronavírusos 

beteg van, közülük az egyik, Szerhij Sahov parlamenti képviselő, jelentette be az egészségügyi 

minisztérium még március 18-án. A tárca név nélkül közli a tényt, miszerint az egyik politikus 

megbetegedett, miután külföldön járt, de Sahov elismerte a sajtónak hogy fertőzött.    

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. március 23. – Kossuth Rádió 

 

A koronavírus-járvány mutatja meg igazán, hogy a Kárpát-medence és a nagyobb régió 

országai mennyire egymásra vannak utalva. Erről Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági 

és külügy-minisztere beszélt a kolozsvári sajtótájékoztatón, amit Kelemen Hunorral közösen 

tartottak március 20-án.  Az RMDSZ elnöke a határ menti övezetben a munkájuk miatt a 

határon át ingázók helyzetének megoldását tartotta fontosnak.  
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http://life.karpat.in.ua/?p=8693&lang=hu
http://podiji.karpat.in.ua/?p=7725&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-20_18-02-00&enddate=2020-03-20_18-40-00&ch=mr1
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Szerbiában a kormány nagyon szigorú intézkedéseket vezetett be a járvány megfékezése 

érdekében. Az élet azonban nem állt le. A Belgrádba érkezett kínai orvoscsoport szerint 

körülbelül egy hónapnak kell eltelnie a jelenlegi körülmények között ahhoz, hogy a 

fertőzöttek számának növekedése megálljon.  

  

A rendkívüli állapot bevezetése miatt a hét közepétől a magyar nyelvű oktatás is a világhálóra, 

illetve a tévé képernyőjére került Szerbiában. Juhász Attila zentai magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár az elsők között mutatkozhatott be az iskolatelevízióban.  

  

A muzslyai iskola diákjai ráhangolódtak az új tanulási módszerre, Molnár Attila igazgató 

információi szerint szorgalmasan gyakorolnak. A tanárokkal, tanítókkal állandó kapcsolatban 

vannak a gyerekek, és a szüleik is.  

  

Néhány partiumi pedagógus összefoglalta és videóra vette az I-IV osztályosok tananyagának 

egy részét, hogy a diákok ne maradjanak le annyira a tanulásban. Az alaptantárgyakkal 

kezdték, és ha lesz lehetőség folytatják a többi tantárggyal is.  

  

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen egyik napról a másikra, szinte 

zökkenőmentesen álltak át az online oktatásra. Ez a módszer rövid távon megoldást jelenthet, 

hosszú távon viszont nem helyettesíthető a személyes kontaktus – mondta el Magyari Sára, a 

nagyváradi egyetem docense. 

  

On-line folyik az oktatás a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karain 

is. Arról érdeklődtünk, hogy sikerült az új tanítási formának megfelelni.   

  

1995. má rcius 19-én  írta alá Horn Gyula magyar és Vladimír Meciar szlovák miniszterelnök 

a magyar-szlovák alapszerződést  Párizsban. Az évekig tartó egyeztetéseknek az akkori francia 

elnök Édouard Balladur adott lendületet, mert az ő javaslata volt, hogy a posztszocialista 

országok alapszerződésekben rögzítsék az egymáshoz fűződő viszonyukat még az uniós 

csatlakozás előtt. Ezzel akarta elkerülni, hogy a kelet-közép-európai államok az Európai 

Unióba is bevigyék az köztük fennálló feszültségeket. 


