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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó Péter külügyminiszter gesztusokról, a kölcsönös érdekekről, a térség 
népeinek egymásrautaltságáról 
2020. március 25. – Krónika 

Közép-Európa népei nem ellenségei, hanem szövetségesei egymásnak, ha Magyarországnak 

jól megy, az jó Romániának is, és ugyanez fordítva is igaz – jelentette ki a Krónikának adott 

interjúban Szijjártó Péter. A napokban Kolozsváron járt külgazdasági és külügyminiszter úgy 

vélekedett: a koronavírus-járvány jelentette nehéz időszakban nyújtott gesztusok hosszú 

távon pozitívan fogják befolyásolni a kétoldalú kapcsolatokat. 

 

Nappalra is kiterjesztik a részleges kijárási tilalmat, otthon kell maradniuk az 
időseknek, a katonaságot is bevetik 
2020. március 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló, szekelyhon.ro 

Újabb korlátozásokat, szigorításokat jelentett be Klaus Johannis államfő kedden kora délután 

a koronavírus terjedésének megakadályozásáért folytatott küzdelemben. Újabb közlekedési 

korlátozásokat vezetnek be: ami eddig csak ajánlott volt, az kötelezővé válik. A részleges 

kijárási tilalom immár nappal is érvényes lesz, azaz a karantént kiterjesztik a 6 és 22 óra 

közötti időszakra is. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó intézkedés 

alapján csak abban az esetben hagyhatják el lakásukat az emberek, ha a munkahelyükre 

mennek, alapszükségleti cikkeket kell beszerezniük (beleértve a háziállatok szükségleteit is), 

továbbá ha munkájukhoz szükséges javakat kell beszerezniük, vagy ha orvosi ellátásra van 

szükségük. 

 

Ludovic Orban szerint meghatározott időszakban mégis kimozdulhatnak 
otthonról az idősek 
2020. március 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A 65 éven felüliek egy megszabott idősávban elhagyhatják otthonukat a kijárási tilalom ideje 

alatt is – jelentette be kedd este Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő cáfolta azt az 

információt, miszerint a kijárási tilalom ideje alatt a 65 éven felüliek egyáltalán nem 

hagyhatják el otthonukat. „Közismert tény, hogy az idős személyek, a nyugdíjasok vannak a 

leginkább kitéve a megbetegedés kockázatának. A lakhelyelhagyási tilalom egyetlen célja az, 

hogy védjük őket, de lesz egy megszabott időintervallum, amely alatt elhagyhatják 

otthonukat” – fogalmazott a kormányfő. Orban hozzátette, hogy ebben az idősávban „szinte 

kizárólag” csak az időseket fogják kiszolgálni az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban, 

hogy ne kerüljenek kapcsolatba másokkal. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/kotelezove-valik-a-reszleges-kijarasi-tilalom-otthon-kell-maradniuk-az-idoseknek-a-katonasagot-is-bevetik
https://kronikaonline.ro/belfold/kotelezove-valik-a-reszleges-kijarasi-tilalom-otthon-kell-maradniuk-az-idoseknek-a-katonasagot-is-bevetik
https://kronikaonline.ro/belfold/ludovic-orban-szerint-meghatarozott-idoszakban-megis-kimozdulhatnak-otthonrol-az-idosek
https://kronikaonline.ro/belfold/ludovic-orban-szerint-meghatarozott-idoszakban-megis-kimozdulhatnak-otthonrol-az-idosek
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Kelemen Hunor: Ami eddig ajánlás volt, szerdától kötelező lesz  
2020. március 24. – transindex.ro 

Ahogyan a koronavírus terjedése gyorsul, úgy kell a védekezésben is szigorúbb, határozottabb 

intézkedéseket bevezetni. A vírust megállítani nem tudjuk, lassítani azonban igen. Most ez a 

legfontosabb, mert így kevesebb beteg lesz, és el lehet kerülni az egészségügy összeomlását, 

vagyis azt a helyzetet, amikor már nincs elegendő kórházi ágy, elegendő orvos és elegendő 

felszerelés a betegek ellátására – közölte Kelemen Hunor, RMDSZ-elnök. A szövetség elnöke 

szerint ezért ami eddig ajánlás volt, holnaptól kötelező lesz: bevezetik a kijárási tilalmat. A 

lakást csak a legszükségesebb esetben szabad elhagyni, a 65 év felettiekre pedig külön 

szigorítások vonatkoznak majd. Példátlan intézkedések ezek békeidőben, de példa nélküli a 

helyzet is, amibe a világ más országaihoz hasonlóan Románia is került. A járvány terjedését 

csak mi, emberek tudjuk lassítani azzal, hogy a lehető legkevesebb esélyt adunk a fertőzésnek.  

 

Egyértelmű kérés: teszteljék le a fertőzött orvosokkal kapcsolatba került 
kismamákat 
2020. március 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

Átiratban kérik Kovászna megye prefektusától, hogy azonnali hatállyal tegye lehetővé a 

koronavírussal fertőzött orvosokkal kapcsolatba került, terhesgondozásban lévő kismamák 

tesztelését. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kedden este online 

sajtótájékoztatón mondta el, hogy Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel és András-

Nagy Róbert kórházigazgatóval fogalmazták meg az átiratot, mert a szükségállapotban a 

prefektusnak van jogköre ebben a kérdésben eljárni. „Prioritás kell legyen a kismamák és a 

kórházi alkalmazottak esetében a koronavírustesztre a mintavétel. Nem engedhetjük meg, 

hogy a kórház már a járvány kezdetén fertőző gócponttá váljon” – mondta Tamás Sándor. 

 

Az új oktatásügyi államtitkár: A magyar diáknak azért van problémája a szlovák 
nyelvvel, mert rossz a módszer 
2020. március 24. – Ma7.sk 

A most felálló Matovič-kormány első ülésén kinevezett jó néhány államtitkárt is, köztük Filip 

Mónikát, akit az iskolaügyi minisztérium államtitkárának jelöltek. A magyar nemzetiségű 

szakpolitikus beszámolt a ma7.sk-nak a minisztériumban töltött első napokról és a szlovákiai 

magyar oktatásügyet érintő egyes kérdésekről. „Meggyőződésem, hogy a szlovákiai magyarok 

egy részének nem azért vannak bizonyos problémái a szlovák nyelvvel, mert nem szeretnének 

megtanulni szlovákul, hanem azért, mert rossz a metodika, a módszer” – jegyezte meg. 

 

Varrjuk össze az Összetartozás zászlóját! 
2020. március 24. – Felvidék Ma 

A kalondai Pro Kalondiensis Polgári Társulás és társszervezetei ismét felhívással fordulnak 

nemcsak a palócokhoz, de az egész Kárpát-Hazához. Elkészítik az Összetartozás zászlóját. Ezt 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=59084&kelemen_hunor_ami_eddig_ajanlas_volt_szerdatol_kotelezo_lesz
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyertelmu-keres-teszteljek-le-a-fertozott-orvosokkal-kapcsolatba-kerult-kismamakat
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyertelmu-keres-teszteljek-le-a-fertozott-orvosokkal-kapcsolatba-kerult-kismamakat
https://ma7.sk/oktatas/az-uj-oktatasugyi-allamtitkar-a-magyar-diaknak-azert-van-problemaja-a-szlovak-nyelvvel-mert
https://ma7.sk/oktatas/az-uj-oktatasugyi-allamtitkar-a-magyar-diaknak-azert-van-problemaja-a-szlovak-nyelvvel-mert
https://felvidek.ma/2020/03/varrjuk-ossze-az-osszetartozas-zaszlojat/
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arra a zászlóoszlopra helyezik el, amely annál a határkőnél fog állni, ami már száz éve jelzi azt 

a pontot, ahonnan határfolyóvá lett az Ipoly 1920-ban. A kalondai Pro Kalondiensis Polgári 

Társulás és társszervezetei, valamint a megszámlálhatatlan önkéntes, 2018-ban elkészítette 

és felavatta a Palóc Határkeresztet az Ipolytarnóc – Kalonda határátkelőhely épülete mellett, 

majd 2019-ben a Palócok Élőlánca keretén belül már nem csak a Palócországból érkezőkkel, 

hanem a csehországi, svédországi diaszpórában élő magyarokkal együtt alkottak egy 

elszakíthatatlan emberláncot a határon, demonstrálva az összetartozásunkat. 

 

A párkányi Barta Gyula Galéria külső fala újabb gránit táblával gyarapodott 
2020. március 24. – Felvidék Ma 

A Szent István-díj Alapítványt támogató, magát megnevezni nem akaró, két nyugdíjas 

segítségével sikerült a Szent István-díj emlékéremmel kitüntetett Lábik Jánosnak emléktáblát 

állítani 87. születésnapja alkalmából. Örömmel tájékoztatta a Szent István-díjazottakat Bihari 

Antal, hogy a történelmi Magyarország első magyar nyelvű gránit emléktábláját elhelyezték 

Párkány legforgalmasabb részén. 

 

Vajdaság mind a hét körzetében van már koronavírus-fertőzött 
2020. március 25. – Pannon RTV  

A keddi adatok szerint 36 vajdasági fertőzött van, most az ő kapcsolataikat, és a kapcsolatok 

kapcsolatait is vizsgálják - mondta sajtótájékoztatón dr. Zoran Gojković tartományi 

egészségügyi titkár. Az első pozitív koronavírus-teszttel rendelkező vajdasági személyt, aki 

egyben Szerbiában is az első volt, március 6-án fedezték fel, ő az a topolyai férfi, aki először 

Szabadkára, a közkórházba került, majd onnan Újvidékre, a Vajdasági Klinikai Központba. 

Azóta összesen 276 vajdasági személyt teszteltek, és ebből 36 embernél igazolódott be, hogy 

koronavírus-fertőzött. 

 

A 65 évnél idősebb személyeknek segítenek a VMSZ aktivistái 
2020. március 24. – Pannon RTV 

A Vigyázzunk egymásra! elnevezésű program keretében az önkéntesek élelmiszert és 

gyógyszert vásárolnak a segítséget kérők számára. Annak ellenére, hogy az önkéntesek száma 

már meghaladja az ötszázat, továbbra is várják a jelentkezőket. Folyamatosan útra készen 

állnak az önkéntes segítők. A Vajdasági Magyar Szövetség Vigyázzunk egymásra! címmel 

indította el a jótékonysági akciót. Elsősorban a napi bevásárlás elvégzésében segítenek, 

élelmiszert és gyógyszert vásárolnak a 65 évnél idősebb városi és a 70 év feletti falusi 

polgároknak, akik nem hagyhatják el otthonaikat. 
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https://felvidek.ma/2020/03/a-parkanyi-barta-gyula-galeria-kulso-fala-ujabb-granit-tablaval-gyarapodott/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasag-mind-het-korzeteben-van-mar-koronavirus-fertozott
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/65-evnel-idosebb-szemelyeknek-segitenek-vmsz-aktivistai
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A karantén nem szünidő! – távoktatás a Rákóczi-főiskolán 
2020. március 24. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Mint ismeretes, Ukrajnában március 11-én döntés született a COVID-19 koronavírusos 

megbetegedések terjedésének megfékezése érdekében az egész országra kiterjedő karantén 

bevezetéséről, amely természetesen az oktatási intézményeket is érinti. A különböző 

tanintézmények ideiglenesen a távoktatásra tértek át. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (II. RF KMF) helyzetéről Rácz Béla rektorhelyettes adott interjút. Az 

intézményben eddig nem volt példa ilyen helyzetre, ezért ez kihívást jelent mind a 

tanároknak, mind a hallgatóknak – fogalmazott a rektorhelyettes, aki kiemelte: közvetlenül 

az állapot bevezetése után a főiskola vezetősége azonnal reagált, s írásban rögzítette, hogy az 

adott időszakra átáll távoktatásos rendszerre. Az erről szóló rendelet elérhető az intézmény 

honlapján is. 

 

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen is beindult a távoktatás 
2020. március 24. – karpat.in.ua 

Korábban a távoktatást ritkán alkalmazta az Ungvári Nemzeti Egyetem, most viszont, a 

karantén miatt mindennapos gyakorlattá vált. A diákoknak meg kellett szokniuk, hogy úgy 

vesznek részt az előadásokon, hogy közben nem hagyják el az otthonukat, ugyanis tanárokkal 

a közösségi hálón keresztül kommunikálnak. Az ungvári egyetemen is, akárcsak a világ 200 

másik országában is, 2014 óta a Moodle platformot használják a távoktatásra. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. március 24. – Kossuth Rádió 

 

Kötelező a szájmaszk viselése Szlovákiában, szerdától nappalra is kiterjeszti Romániában a 

kijárási tilalmat, Szerbiában csak a 65 év felettieknek van kijárási tilalom.  

 

Ez a mérleg egyik serpenyője, a másikban pedig: Felvidéken Otthon segítünk! Vajdaságban a 

Vigyázz magadra!, Kolozsváron a Szomszedok.ro platform, Nagyváradon a zöldszám csak egy 

pár azon az intézményes, civil, és egyházi segítségek közül, amelyek a napokban szerveződtek, 

vagy szervezőknek egész Kárpát-medence szerte, hogy segítség az elszigetelt főleg idős 

embereket. Ezekről a kezdeményezések, adunk hír mai műsorunkban.  
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Szerbiában a kormány nagyon szigorú intézkedéseket hozott a járvány terjedésének 

megakadályozása érdekében. Az összeállításból kiderül, hogy a mozgásukban leginkább 

korlátozott idősek ellátására már szerveződnek az önkéntes, vagy ahogy hallani fogjuk a 

volontör csapatok.  

  

Muzslyán a helyi tanács intézkedik a település idős lakosainak ellátásáról, ahogy 

Begaszentgyörgy községhez tartozó torontáltordai helyi közösség is.  

  

Több önkéntes kezdeményezés indult az idősebbek megsegítésére a Felvidéken. A Via Nova 

ifjúsági szervezet és az Esterházy Akadémia önkéntes növendékeinek a munkáját a Szövetség 

a Közös Célokért koordinálja. Az Otthon segítünk programról készült összeállításunk. 

  

A nagyváradi önkormányzat létrehozott egy zöld számot, amelyen azok az idős személyek 

kérhetnek támogatást, akiket az elkövetkező időszakban sem hozzátartozó, sem gondozó nem 

tud segíteni. Ez a zöld szám magyarul is hívható.  

  

Elindult a szomszedok.ro, a kolozsvári magyar időseket segítő platform. A „Házhoz megy a 

segítség” kezdeményezés újszerűsége az, hogy a segítséget helyben, a szomszédolás 

felerősítésével kívánják elérni. Talpas Botondot, a kezdeményezés ötletgazdáját kérdeztük. 

  

Romániában a legújabb intézkedések értelmében a 65 év felettiek szerdától semmilyen 

körülmények között nem hagyhatják el lakásukat. Temesváron is sok egyházi szervezet, 

gyülekezet ajánlott fel segítséget. A józsefvárosi plébánián pedig már a húsvéti ajándékozásra 

gyűjtenek, és a lelki támogatást is fontosnak tartják. GERÉB  

  

A védőfelszereléseket saját erőből pótolják a székelyudvarhelyi kórházban. Egyelőre hat 

lélegeztető géppel és tíz lélegeztető funkcióval is rendelkező altatógépe van a kórháznak, de 

további gépek beszerzését tervezik arra az esetre, amennyiben Udvarhelyszéken is megjelenik 

a koronavírusos fertőzés.  

  

Gyűjtést indított a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a kárpátaljai egészségügyi 

dolgozók és a lakosság számára elengedhetetlen védőeszközök vásárlására.  

 

 

 


