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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Újra lehetővé válik az ingázás a magyar–román határon 
2020. március 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen 

Újra lehetővé válik az ingázás a magyar–román határon azoknak, akik a határ másik oldalán 

dolgoznak – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-nek. A 

tárcavezető emlékeztetett: Magyarország és Románia – hasonlóan több más európai 

országhoz – korlátozó intézkedéseket léptetett életbe a határain. Ezek az intézkedések teljes 

mértékben legitimek, céljuk, hogy megvédjék a magyar és a román embereket a koronavírus-

fertőzés gyors terjedésétől – magyarázta. Közölte: ugyanakkor két ország határán élő 

közösségek élete szorosan összekapcsolódik egymással, sokan járnak munkába a határ 

túloldalára, és „nekünk az emberek egészségének megvédése mellett az is feladatunk, hogy a 

gazdaság működőképességét a lehető legjobban megvédjük”. 

 

A KMKSZ gyűjtést szervez orvosi eszközök beszerzésére 
2020. március 25. – Mandiner, karpat.in.ua 

A helyi egészségügyi viszonyok miatt a koronavírus-fertőzés elterjedése a kárpátaljai 

közösségre nézve nagyon nagy veszélyt jelent – írta a KMKSZ. 

Gyűjtést szervez a KMKSZ az egészségügyi dolgozók és a lakosság számára elengedhetetlen 

védőeszközök vásárlására – jelentette be Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. A Szövetség 

közleményében hangsúlyozta, hogy Ukrajna egészségügyi viszonyai mellett a koronavírus-

fertőzés elterjedése a kárpátaljai közösségre nézve nagyon nagy veszélyt jelent! Jelenleg az 

alapvető egészségügyi feltételek sem biztosítottak: nincs felszerelés, nincs gyógyszer, nincs 

maszk, s nincs elegendő lélegeztetőgép sem – írta a közlemény. 

 

„Egyik orvos sem szándékosan kapta el a fertőzést és nem szándékosan 
kockáztatta páciensei épségét”  
2020. március 25. – transindex.ro 

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház egészségügyi dolgozói 

közül többen névvel is vállalták a közösségi médiában, mások pedig telefonon értesítették a 

pácienseiket arról, hogy koronavírusos tesztjük pozitív vagy negatív lett. Összesen öt 

egészségügyi dolgozó tesztje lett pozitív az elmúlt napokban, ebből Dr. András Pál és dr. Kese 

Réka nőgyógyászok a Facebookon tudatták, hogy az övék pozitív lett. A Transindex 

megkeresésére a kórház menedzsere, András-Nagy Róbert reagált az utóbbi napok 

történéseire, és elmondta, a médiában sok minden elhangzott, megjelent, azonban nem 

szabad elfelejteni, hogy azok a személyek, akik az öt érintett egészségügyi dolgozó 
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valamelyikét választották, azért tették, mert tudták, hogy megbízható szakemberek, és most, 

amikor ezek az orvosok bajban vannak, akkor nem szép dolog ellenük fordulni. 

 

Hargita megyében továbbra sincs egyetlen igazoltan fertőzött személy sem 
2020. március 25. – transindex.ro 

Egyelőre egyetlen igazoltan fertőzött személy sincs Hargita megyében, számolt be erről 

sajtóközleményében a Hargita Megyei Tanács. A megyében jelenleg 25 személy van 

intézményes karanténban, a karanténközpontokban pedig jelenleg 350 ágy áll a fertőzöttek 

rendelkezésére. A megyében 2.025 személy van otthoni elkülönítés alatt, az elmúlt 24 órában 

pedig 22 Hargita megyei személy hagyhatta el azt. A prefektusi hivatal közleménye szerint 15 

Hargita megyei személyt büntettek meg összesen 21 ezer lejre az elmúlt egy napban, amiért 

nem tartották be az otthoni elkülönítésre vonatkozó szabályokat.  

 

Lélegeztetőgépre gyűjt a csíkszeredai és a szatmárnémeti Rotary Club is  
2020. március 25. – transindex.ro 

A Csíkszeredai Rotary Club és a Szatmárnémeti Rotary Club is közölte a Facebook-oldalán, 

hogy a jelenlegi helyzet miatt, és hogy az egészségügyi dolgozók minél hatékonyabban tudják 

végezni munkájukat, gyűjtésbe kezdenek, hogy hozzájáruljanak a betegek ellátásához. A 

csíkszeredai klub beszámolt arról, hogy egészségügyi szakemberektől kérdezték meg, mi 

lenne az az eszköz, berendezés, ami a leginkább tudná segíteni a betegek ellátását. 

Közleményük szerint a Hargita Megyei Sürgősségi Kórháznak és a Csíksomlyón működő 

Fertőző Osztálynak még a járvány csúcspontja előtt szüksége lenne lélegeztetőgépre és infra-

hőmérőkre, ezért úgy döntöttek, hogy civil szervezetekkel közösen összegyűjtik, és szükség 

esetén kiegészítik a beruházás költségeit az eszközök megvásárlására. Az igényelt beruházás 

becsült összege: 45.000 lej.  

 

Marosvásárhelyen is végeznek már koronavírus-tesztet, hamarosan újabb 
berendezést helyeznek üzembe 
2020. március 25. – transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 
Elkezdődtek a koronavírus (SARS-CoV-2) kimutatását célzó laboratóriumi vizsgálatok a 

marosvásárhelyi orvosi egyetem kutatóközpontjában - közölte az AGERPRES 

hírügynökséggel Leonard Azamfirei rektor. A rektor elmondta, a Maros megye területéről 

érkező biológiai minták tesztelésén jelenleg kilenc személy dolgozik, de számuk szükség 

esetén nőni fog. Nemsokára egy második tesztelő berendezést is üzembe helyeznek, ezt a 

Maros megyei klinika szerezte be, de szintén az egyetem kutatóközpontjában fog működni, 

hogy a képzett munkaerő egy helyen legyen - magyarázta Leonard Azamfirei.  

 

Jövő héten indul az Önkéntes Szereda 2020 akció  
2020. március 25. – maszol.ro 

Önkéntes programot indít az RMDSZ Csíkszeredai Városi Szervezete, Csíki Terület Ifjúsági 

Tanácsa és a Gyulafehérvári Caritas szociális ágazata. A kezdeményezés célja segítséget 
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nyújtani azoknak a családoknak, személyeknek, akik otthoni elkülönítés miatt nem 

mozdulhatnak ki, nem tudják beszerezni maguknak a legszükségesebbeket sem.  

 

Felfüggesztik a Marosvásárhely és Budapest közötti repülőgépjáratot 
2020. március 25. – szekelyhon.ro 

A WizzAir légitársaság bejelentette, hogy csütörtöktől felfüggeszti a Marosvásárhely–

Budapest–Marosvásárhely repülőgépjáratot. A hírt a marosvásárhelyi Transilvania reptér 

honlapján jelentették be. A szerdai járatok még menetrend szerint közlekednek, de 

csütörtöktől, jelen állás szerint május elsejéig nem lehet Marosvásárhelyről a magyar 

fővárosba repülni, sem onnan repülővel hazajönni. Az eddig naponta közlekedő járatokon az 

utaslétszám jelentősen lecsökkent, kedden már csak 19-en repültek Budapestről 

Marosvásárhelyre. 

 

Hallani sem akarnak a tanévismétlésről 
2020. március 25. – szekelyhon.ro 

Az oktatási miniszter szerint szóba sem jön a tanév megismétlése, és ezzel a Magyar Szülők 

Szövetsége is egyetért. Csíky Csengele, a szövetség elnöke úgy gondolja, az online oktatásban 

rejlik számos család pszichikai épségének záloga, hiszen ad egy napi rutint a gyereknek, aki 

így a fizikai elszigeteltség ellenére is szervezett kapcsolatban maradhat az osztálytársakkal, 

tanárokkal. A Maros Megyei Tanfelügyelőség megtiltja a tanároknak, hogy túl sok virtuális 

feladatot küldjenek a diákoknak. 

 

Segítenek a 65 évnél idősebb székelyudvarhelyieken 
2020. március 25. – szekelyhon.ro 

Több mint ötven 65 évnél idősebb székelyudvarhelyi szerepel már a városháza 

nyilvántartásában, aki segítségre szorul a szükségállapot idején. A szociális osztálynak ezt a 

tevékenységét összekapcsolták a civil kezdeményezésre létrejött, helybéli önkéntesek által 

működtetett segítünk.online platformmal. 

 

Drámai helyzet a háromszéki turizmusban: az áprilisi foglalások lenullázódtak, a 
nyári szezon bizonytalan 
2020. március 25. – szekelyhon.ro 

Háromszéken az év elején még a rendszerváltás utáni legmagasabb turistaforgalomra 

számítottak, ám a járvány miatt a helyzet egyik napról a másikra drámaivá vált, fejtette ki 

Grüman Róbert Kovászna Megye Tanácsának alelnöke.  

 

Újabb lélegeztetőgépeket vásárolnak a sepsiszentgyörgyi kórháznak  
2020. március 25. – szekelyhon.ro 

Kétmillió lejt különített el Kovászna Megye Tanácsa a sepsiszentgyörgyi kórháznak, hogy 

lélegeztetőgépeket és a koronavírus tesztelésére alkalmas berendezést (PCR) vásároljon. Ezt 
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az összeget kiegészítik a helyi vállalkozások és civilek folyamatosan érkező adományai – 

tájékoztatott Tamás Sándor tanácselnök online sajtótájékoztatón. 

 

Ifj. Gyimesi György: Le kell rombolnunk azt a mítoszt, hogy a Híd nélkül nem 
lesz béke 
2020. március 25. – Ma7.sk 

Azzal, hogy Jaroslav Naď lett az új védelmi miniszter, megnyílt az út a királyhelmeci, 39 éves, 

OĽaNO-s ifj. Gyimesi György előtt, hogy párttársa helyére pótképviselőként bekerüljön a 

pozsonyi parlamentbe. Rövid időn belül egy másik megbízást is kapott az OĽaNO párti 

képviselő, a parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága alelnökévé is megválasztották. 

Villáminterjúnkban erről is kérdezték a politikust. 

 

Verselő Kárpát-medence: indul az online szavalóverseny 
2020. március 25. – Ma7.sk 

Kulturális rendezvények, vers-és szavalóversenyek maradtak el a koronavírus járvány miatt 

Kárpát-medence szerte. A Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai most egy online összefogásra 

hívják fel a Kárpát-medence fiataljait és szervezik meg a Verselő Kárpát-medence online 

szavalóversenyt a költészet napjának apropóján. A Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai 

online szavalóversenyt hirdetnek a Magyar Költészet Napja (április 11.) alkalmából magyar 

óvodás és iskolás gyermekek részére. Nevezni magyar költők verseivel vagy versrészleteivel 

lehet, három korcsoportban. Az első kategóriába az 5-8 évesek, vagyis az óvodás, kisiskolás 

korosztály nevezhet. A második kategóriába a 9-13 évesek, míg a harmadik csoportba a 14-18 

évesek tartoznak. 

 

Reális, hogy a lakosság akár 40 százaléka is megfertőződhet? Beszélgetés Viola 
Miklós sebészorvossal 
2020. március 25. – Ma7.sk 

Vajon a gyakorló szakorvos hogyan látja az országos járványügyi helyzetet és mindez hogyan 

érinti a komáromi járásban élők mindennapjait? A SzóBeszéd stúdiójában Viola Miklóssal, a 

gútai magánklinika sebészorvosával, aki gútai városi és Nyitra megyei képviselőként is az 

egészségügyi bizottság elnöke, az egész világot érintő koronavírus-járványról beszélgettek. 

Stúdióvendégünk elmondta, bizakodva tekint a jövőbe, hiszen az eddig hiányzó 

segédeszközök is előreláthatólag napokon belül megérkeznek, hogy így is védjék az 

egészségügyi dolgozókat. A beszélgetésben kitértek arra is, mennyire látja reálisnak azt a 

feltevést, hogy a lakosság akár 40 százaléka is megfertőződhet a COVID-19 -el. 

 

A családi összetartozás és a szeretet ereje az Életmesékben 
2020. március 25. – Felvidék Ma 

Mindenkinek van családi története. Ha leírja, beküldi, mások számára is tanulságként, 

példaként szolgálhat. A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete az Életmese írói 
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pályázatot immár 12. éve hirdeti meg a Kárpát-medencében minden korcsoport számára. A 

zsűri által legjobbnak vélt írásokat kötetben is megjelentetik. Radnainé Filep Ildikó egyesületi 

elnökkel beszélgettek. 

 

Cserkészönkéntesként a koronavírus idején – elvek és tanácsok 
2020. március 25. – Felvidék Ma 

Az  Önkéntes Központok és Szervezetek Platformja a besztercebányai Önkéntes Központ 

nonprofit szervezettel együttműködve kidolgozta azokat az elveket és tanácsokat, amelyeket 

minden önkéntesnek érdemes figyelembe venni és betartani ezekben a nehéz időkben. Bazár 

György, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tagja jóvoltából immáron magyarul is 

olvasható az ajánlás. 

 

Cseh Péter (OĽaNO): Az MKP sajnos nem élt az együttműködési ajánlatunkkal. 
De számíthat ránk minden magyar 
2020. március 25. – Körkép 

„Édesanyám szlovák, édesapám magyar, a nevem cseh, én magyarnak érzem magam. A 

magyar szó, a magyar beszéd közelebb áll hozzám”, vallja az OĽaNO frissen megválasztott 

parlamenti képviselője. Az Albáron élő, civilben sikeres kerámiaművész, háromgyermekes 

családapa Cseh Péter Somorjától Párkányig egyedüli magyar politikusként képviselheti az 

elkövetkező években a felvidéki magyarságot. 

 

Zenta: Távoktatás és ingyenes óvodák 
2020. március 26. – Vajdaság MA 

A rendkívüli egészségügyi helyzet miatt Zenta is csatlakozott azokhoz a településekhez, 

amelyekben a szükségállapot ideje alatt nem kell fizetniük a szülőknek az óvodáért. Az 

óvodák munkatársai megszervezték a távoktatást a szülői csoportokban. Perpauer Attila, 

Zenta község művelődéssel és oktatással megbízott tanácstagja és Kopasz Ildikó, a Hófehérke 

Óvoda igazgatónője számolt be a településhez tartozó óvodák helyzetéről ebben a rendkívüli 

helyzetben. 

 

Fertőtlenítőszert biztosítanak minden épületnek Pancsován 
2020. március 26. – Pannon RTV  

Pancsova városban a járványügyi helyzet ellenőrzés alatt áll - így véli Saša Pavlov, Pancsova 

polgármestere. A rendkívüli helyzet idején nem fizettetik meg a parkolást és az óvodák 

rezsiköltségeit. Pancsova város és a Higijena Közművesítési Vállalat az épületeknek 

fertőtlenítőszereket biztosított, amelyeket ingyen osztanak ki. Minden épületmenedzser a hét 

minden napján 7-től 14 óráig veheti át a szert az újrahasznosító központban. Oda helyeztek el 

egy tartályt, amelyben a nátrium-hipokloritot tárolják. 
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A Rákóczi-főiskola közleménye 
2020. március 25. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetése 2020. március 25-én úgy döntött, 

hogy csatlakozik a KMKSZ által kezdeményezett, az egészségügyi dolgozók és a lakosság 

számára elengedhetetlen védőeszközök vásárlása, a koronavírus megfékezése érdekében 

indított adománygyűjtési akcióhoz. A főiskola vezetése felhívja a munkatársakat és a 

hallgatókat, hogy fizetésük, ösztöndíjuk egy részét utalják át a jótékonysági alapba, vagy 

rendelkezzenek erről, és a főiskola könyvelősége nyilatkozatuk alapján eljár az ügyben. Az 

intézmény vezetése döntött arról is, hogy a hallgatók által márciusban befizetett kollégiumi 

díjak összegét átutalja a koronavírus megfékezésére hirdetett akció céljaira, a jótékonysági 

alap számlájára. Kérik továbbá a kollégium lakóit, hogy a karantén ideje alatt továbbra is 

fizessék be a szállásköltséget. Az összeggel szintén az adománygyűjtési akciót fogjuk 

támogatni. 

 

Fokozott veszélyt jelent a koronavírus Kárpátalján 
2020. március 26. – Kecskés Soma – Mandiner 

A legnehezebben megközelíthető, legelhagyatottabb magyarlakta helyekre visz gondoskodást 

a Katolikus Karitász Orvosmissziója – most viszont nekik is kényszerszünetet kell tartaniuk. 

Legutóbbi tapasztalataikról kérdeztük a missziós orvosokat. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. március 26-i számában.) 

 

Online zeneoktatás: a szülők is dicsérik  
2020. március 25. – Népújság  

A Lendvai Zeneiskola az Oktatásügyi, Tudományos és Sportminisztérium utasításaival 

összhangban az iskolában folyó tanítás felfüggesztése idején szintén távoktatást vezetett be. A 

szülők és a tanulók visszajelzései nagyon pozitívak. – Az új munkamódszert már március 16-

án bevezettük. Úgy vélem, hogy jól döntöttünk, bár szó szerint egyik napról a másikra kellett 

megszervezni és bevezetni a távoktatási módszert – nyilatkozta lapunknak Magyar Hajnalka 

igazgató, aki elégedettségének adott hangot a tekintetben is, hogy a tanárok is jól fogadták a 

távmunkát, s nyomban hozzáláttak az új munkamódszer megvalósításának. 

 

Vigyázzunk egymásra – „Gondoljunk a családtagokra és embertársainkra is” 
2020. március 25. – Népújság  

A koronavírus-járvány visszaszorítása és terjedésének lassítása érdekében országos és községi 

szinten már számos intézkedés lépett hatályba, de mindenki önmaga, tudatos viselkedéssel és 

az intézkedések betartásával teheti a legtöbbet a járvány leküzdéséért. A jelenlegi helyzetről 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-rakoczi-foiskola-kozlemenye-2/
https://nepujsag.net/muravidek/8624-online-zeneoktat%C3%A1s-a-sz%C3%BCl%C5%91k-is-dics%C3%A9rik%20.html
https://nepujsag.net/muravidek/8619-vigy%C3%A1zzunk-egym%C3%A1sra-%E2%80%93-%E2%80%9Egondoljunk-a-csal%C3%A1dtagokra-%C3%A9s-embert%C3%A1rsainkra-is%E2%80%9D.html
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Petrás Teodóra muraszombati járványügyi szakorvost kérdeztük, aki elfoglaltsága ellenére 

megosztott velünk néhány tudnivalót. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. március 25.  – Kossuth Rádió 

 

„A kulturális szférára épp oly csapást mér a világjárvány, mint az élet többi területére. A 

kulturális intézmények, szakemberek és művészek azon dolgoznak, hogy ha más formában, 

de elérhetővé tegyék az embereknek a közkincseket, a szórakozást és kikapcsolódást” – így 

kezdődik az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemrégiben kiadott közleménye, melynek 

biztató a címe: „Nem maradunk kultúra nélkül”. 

 

 „A kultúrának ebben a kiélezett helyzetben kulcs szerepben van a szükségszerű társas 

együttlét megélésében, a válságkezelés megoldásában, a pánikhangulattal szemben egy 

társadalmi összefogás, segítő emberi hangulat kialakításában. Ennek legfőbb letéteményesei 

a kulturális szakembereink, művészeink, számítunk rájuk!”- mondta Fekete Péter, az EMMI 

kultúráért felelős államtitkára. 

  

A járvány idején szünetelnek a színházi előadások is, a színészek most másként próbálják 

magukat hasznossá tenni. Fülöp Tímea, a Szabadkai Népszínház művésznője barátival 

védőmaszkokat varr. Nagyon sok az érdeklődő. Magánszemélyek és intézmények egyaránt 

keresik a védőfelszerelést.  

  

Szerbiában este 5-től, reggel 5-ig kijárási tilalom van érvényben.  A közösségi élet a 

világhálóra költözött. Ott tartják a kapcsolatot a közönségükkel a színészek is. Magyar Attila, 

a délvidéki Tanyaszínház vezetője azt találta ki, hogy minden nap megoszt egy hangos mesét a 

követőivel, hogy így szórakoztassa a kicsiket és a nagyokat. Közben már a nyári Tanyaszínház-

turnét is szervezi, mert optimista, s reméli, addigra elmúlik a kór.  

  

Tudjuk, hogy nehéz időket élünk, de ebben a helyzetben még fontosabb a nők szerepe, az 

édesanyáké, a gondozóké -  így kezdődik a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás 
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felhívása. A felvidéki magyar női szervezet szerint szükség van példaképekre, akiket minden 

évben, így idén is a közösség bevonásával szeretnének megtalálni.  

  

Nagyváradon a Szigligeti Színház 2020. március 23-tól minden épületét határozatlan időre 

bezárta, és nem nyit ki, amíg az országos és helyi járványügyi intézkedések ezt lehetővé nem 

teszik. Az intézmény ugyanakkor nem függeszti fel  teljesen a működését, munkatársaik 

otthonról továbbra is gondoskodnak róla, hogy közönségük ne maradjon színház nélkül 

ebben a nehéz időszakban sem. A Nagyváradi Állami Filharmónia is kárpótolni szeretné a 

bérletes nézőit. A 10. Tavaszi fesztivál előadásait is le kellett mondaniuk.  

  

 238.514 on-line aláírás. A Székely Nemzeti Tanács uniós polgári kezdeményezését támogató 

aláírásgyűjtés határideje május 7-e.  Addig – az unió legkevesebb 7 tagállamából – összesen 1 

millió támogató aláírást kellene összegyűjteniük. Ennek kevesebb mint egynegyede gyűlt 

össze eddig, és most, a járvány miatti helyzetben – érthető módon – még nehezebb lesz a 

mozgósítás. Ezért az SZNT fontolóra veszi, hogy határidő hosszabbítást kérjen az Európai 

Bizottságtól – mondja Izsák Balázs elnök.  

 

 

 


