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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: tovább dolgozunk a kárpátaljai magyarok helyzetének megoldásán 
2020. március 26. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, karpat.in.ua, Magyar Szó, 

Kárpátalja 

Szijjártó Péter az ukrán kollégájával folytatott egyeztetése után kifejtette: eredetileg úgy volt, 

hogy az ukrán politikus csütörtökön hivatalos látogatást tesz Budapesten, hogy 

megállapodást érjenek el a magyarok nyelvhasználatával és anyanyelvi oktatáshoz való 

hozzáférésével kapcsolatban, továbbá egyeztessenek a miniszterelnök ukrajnai látogatásáról. 

A koronavírus-járvány miatt azonban a külpolitikai kapcsolattartás formái is megváltoznak, 

ezért videokonferencia keretében értekeztek, ami viszont limitált lehetőségeket biztosít 

nehéz, érzékeny kérdések megvitatására - magyarázta. Kiemelte: Magyarország és Ukrajna 

egyetért, hogy Kárpátaljának sikertörténetnek kell lennie mindkét ország szempontjából, és 

ez az egyetértés reményt ad, hogy a nehéz kérdéseket is meg tudják oldani. A külügyminiszter 

hangsúlyozta: Magyarország ugyanakkor addig nem adja fel a NATO-Ukrajna bizottság 

üléseinek blokkolását, amíg nem találnak megoldást a magyar közösség jogainak 

érvényesülésére. Elmondta: remény van arra, hogy az ukrán közigazgatási reform keretben 

Beregszásznál olyan járás jöhet létre, amelyben magyarok alkotják a többséget, "reméljük, 

hogy az ezzel kapcsolatos félelmeket Ukrajnában le lehet győzni". 

 

Potápi: a koronavírus világjárvány idején is folyamatos a kapcsolattartás a 
külhoni magyar közösségekkel 
2020. március 27. – MTI 

 A koronavírus világjárvány idején is folyamatos a kapcsolattartás a külhoni magyar 

közösségekkel. A korábban elindított nemzetpolitikai programok zajlanak, a kialakult 

veszélyhelyzetre való tekintettel ugyanakkor számos, az idei évre tervezett program módosul. 

A fertőzések terjedésének lassítása érdekében 2020. augusztus 31-ig a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága semmilyen rendezvényt nem szervez és semmilyen 

rendezvény megvalósulását nem támogatja. A 2020 az erős magyar közösségek éve tematikus 

év keretében tervezett programok zöme a jelzett dátumig online formában valósul majd meg. 

A Határtalanul program idei tanévet érintő osztálykirándulásainak megvalósítási határidejét 

az államtitkárság 2020. október 31-re módosítja. A döntés célja, hogy az a több mint 100 ezer 

iskolás, aki a pályázat keretében lehetőséget nyert, hogy magyar kormányzati támogatással 

tanulmányúton vegyen részt, tavaszra tervezett kirándulásait a következő tanév elején, 

szeptember és október folyamán megvalósíthassa. Az ősszel indított Határtalanul 

középiskolai online vetélkedő nagydöntőjére 2020. április 24-én online verseny formájában 

kerül sor, amelynek keretében a döntőbe jutott 500 anyaországi és külhoni fiatal történelmi, 

irodalmi, földrajzi és nemzetpolitikai kérdésekben mérheti össze tudását. A vetélkedővel 

eddig már több mint 70 000 külhoni és anyaországi diákot értünk el. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/karpataljanak-sikertortenetnek-kell-lennie-7932134/
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Újranyitnak határátkelőket Magyarország és Románia között  
2020. március 26. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Ismét megnyílik a ingázás lehetősége a román-magyar határnál élők számára – jelentette be 

Szíjjártó Péter. A magyar külügyminiszter szerint a Székelyhíd–Létavértes, az Érmihályfalva-

Nyírábrány és a Nagyszalonta–Méhkerék átkelőknél lehet ismét közlekedni. Mint mondta: a 

gazdaság működőképességének megvédése a céljuk ezzel az intézkedéssel, mivel sokan járnak 

át az országhatáron, munkába menet. Azok a személyek élhetnek a lehetőséggel, akik a határ 

egyik oldalán 30 kilométeres körzetben élnek, és a határ másik oldalán, 30 kilométeres 

körzetben dolgoznak. A nagyszalontai vám illetékese szerint vélhetően azokat is átengedik, 

akiknek – dokumentumokkal igazolt – üzleti vagy hivatalos elintéznivalói vannak az említett 

30+30 kilométeres körzetben. 

 

Újra megnyílt a román–magyar határ: ingázók beszámolója az elmúlt időszak 
megpróbáltatásairól 
2020. március 26. – Krónika 

Újranyílt csütörtökön három, a román hatóságok által a koronavírus-járványra hivatkozva 

bezárt átkelő a magyar határon, aminek köszönhetően könnyebbé vált az ingázás az egyik 

országban élő, ám a másikban dolgozó polgárok számára. Ugyanakkor miután szerdán még 

otthoni elkülönítéssel fenyegették a borsi határátkelőn át ingázókat, addig csütörtökön már a 

legtöbb esetben zökkenőmentesen mehettek dolgozni, majd haza, és nem kényszerítették 

őket „szobafogságba”. 

 

Románia visszamondta az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Kell-e még ezért 
is aggódni?  
2020. március 26. – transindex.ro 

A romániai közvélemény egy francia hírügynökség révén értesült arról, hogy Románia kérte 

az Emberi Jogok Európai Egyezményének részleges felfüggesztését a koronavírus-fertőzés 

időszakára. Sokan élesen kezdték el bírálni a kormányt, szerintük egyrészt erre semmi 

szükség nem volt erre, másrészt azért is, hogy a hivatalosan nem számolt be erről egy hét 

alatt.  

 

Koronavírus-teszteket végeznek csütörtöktől a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban  
2020. március 26. – transindex.ro, maszol.ro 

AHargita Megye Tanácsa által működtetett Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 

március 26-án elkezdődött a munka a molekuláris biológiai laboratóriumban és elvégezték az 

első koronavírus-teszteket. A vizsgálathoz szükséges gépet bérli a kórház, a vizsgálatokat 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=59120
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujra-megnyilt-a-romannmagyar-hatar-ingazok-beszamoloja-az-elmult-idoszak-megprobaltatasairol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujra-megnyilt-a-romannmagyar-hatar-ingazok-beszamoloja-az-elmult-idoszak-megprobaltatasairol
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28326
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28326
http://itthon.transindex.ro/?hir=59127
http://itthon.transindex.ro/?hir=59127
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végzők pedig a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem munkatársai. A teszteket a 

kórház vásárolta meg.  

 

Csíkszeredában nyilvántartásba vették az ellátásra szoruló időseket 
2020. március 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Újabb intézkedéseket nem vezetnek be egyelőre Csíkszeredában, de kiemelten figyelnek az 

egészségügyi dolgozókra és az idősekre, ugyanakkor a katonai rendeletenek megfelelően 

biztonságba helyezik a hajléktalanokat is. A város közigazgatási területén 20 személy 

tartózkodik intézményes karanténban és közel 250-en vannak házi elkülönítésben.  

 

Nagyívű felajánlást tett Csíkszereda a kórháznak 
2020. március 26. – szekelyhon.ro 

Csíkszereda önkormányzata kifizeti minden olyan egészségügyi felszerelés és eszköz 

értékének a felét, legyen szó akár milliós nagyságrendű eszközvásárlásról, amit a megyei 

kórház a koronavírus-járvány megfékezése miatt bonyolít le – jelezte Csíkszereda 

polgármestere a katasztrófavédelmi bizottság csütörtöki gyűlése után. 

 

Felfüggesztették a fizetéses parkolást Sepsiszentgyörgyön – színészek 
telefonálnak a házi elkülönítésben levőknek 
2020. március 26. – szekelyhon.ro 

A fizetéses parkolás felfüggesztéséről döntött Sepsiszentgyörgyön a Helyi Készenléti 

Bizottság. Ezt a parkolóautomatákra kihelyezett tájékoztató táblákkal jelzik. Ugyanakkor az 

önkormányzat 50 000 saját felelősségű nyilatkozat-űrlapot nyomtat, melyeket üzletekben, 

lépcsőházakban tesz elérhetővé. 

 

Globális átrendeződés a járvány miatt: álhírek, tévinformációk, 
hackertámadások a gazdasági és politikai vetélkedésben 
2020. március 26. – Krónika 

A Kína és az Egyesült Államok közötti álhírháborúban olyan dezinformációk jelennek meg, 

mint hogy a vírust a kínai, illetve az amerikai kormány állította elő biológiai fegyverként – 

idézte fel a nagyhatalmi vetélkedés egyik aktuális mozzanatát Barabás T. János, a budapesti 

Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője, aki arról is beszélt lapunknak: jó lenne, ha a 

román elit felismerné, Magyarország nem tartozik Bukarest valós ellenfelei közé. 

 

Kincses Előd jogász, a Nemzeti Megmentési Front volt megyei alelnöke a 
magyar–román megbékélés aláásásáról 
2020. március 27. – Krónika 

Az 1989-es forradalom mámorában hirtelen fellángoló román–magyar barátság provokálta ki 

a kényszerpályára helyezett Szekuritátéból azt az ördögi tervet, amellyel – emberáldozatok 

árán – szétverték a két nép közötti bizalmat. Kincses Előd ügyvéd, a marosvásárhelyi 

események egyik kulcsfigurája szerint ez volt a forgatókönyv B változata. Az egykori Nemzeti 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124175-csikszeredaban-nyilvantartasba-vettek-az-ellatasra-szorulo-id-seket
https://szekelyhon.ro/aktualis/nagyivu-felajanlast-tett-csikszereda-a-korhaznak
https://szekelyhon.ro/aktualis/felfuggesztettek-a-fizeteses-parkolast-sepsiszentgyorgyon-n-szineszek-telefonalnak-a-hazi-elkulonitesben-levoknek
https://szekelyhon.ro/aktualis/felfuggesztettek-a-fizeteses-parkolast-sepsiszentgyorgyon-n-szineszek-telefonalnak-a-hazi-elkulonitesben-levoknek
https://kronikaonline.ro/kulfold/globalis-atrendezodes-a-jarvany-miatt-alhirek-tevinformaciok-hackertamadasok-a-gazdasagi-es-politikai-vetelkedesben
https://kronikaonline.ro/kulfold/globalis-atrendezodes-a-jarvany-miatt-alhirek-tevinformaciok-hackertamadasok-a-gazdasagi-es-politikai-vetelkedesben
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Megmentési Front volt Maros megyei alelnökének meggyőződése, hogy eredetileg a határ 

mentén, Szatmárnémetiben szerették volna „felrobbantani” az irredentizmus bombáját. 

 

A román külügyminiszter előszeretettel feketíti be magyarországot – Kérdéses a 
két ország közötti közeledés 
2020. március 27. – Krónika 

Bár Bukarest a magyar minta alapján dolgozta ki a bankhiteleseket támogató gazdasági 

intézkedéseit, és sikerült megállapodni néhány lezárt határátkelőhely megnyitásáról, 

kérdéses, hogy mindezek nyomán csökken-e Bogdan Aurescu román külügyminiszter 

magyarokkal szembeni ellenszenve. Illyés Gergely politológust kérdezték a kétoldalú viszony 

alakulásáról a koronavírus-járvány fényében. 

 

Zajlik a kifizetés, érkeznek a gépek 
2020. március 27. – Krónika 

A következő időszakban a beszállítók lehetőségeikhez mérten minden gazdához eljuttatják a 

Pro Economica Alapítványnál megpályázott, a magyar kormány támogatásával megvásárolt 

mezőgazdasági gépeket. A Kovászna Megyei Tanács arról tájékoztatott, hogy a Pro Economica 

Alapítvány a súlyos járványhelyzet ellenére is folytatja a munkát, a biztonsági előírásoknak 

eleget téve. A székelyföldi kis összegű mezőgazdasági támogatási program keretében március 

31-ig szeretnék befejezni a támogatások kifizetését. Székelyföldről több mint ötezren vettek 

részt az elmúlt évben a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjában kiírt projektben. 

Ezen belül Háromszéken a pályázatok száma meghaladta az 1200-at, ebből több mint 1100-at 

bíráltak el pozitívan. 

 

Határokon átívelő összetartozás és rendhagyó megemlékezés II. Rákóczi Ferenc 
születésének évfordulóján 
2020. március 26. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség az idei esztendőben rendhagyó módon, online felületein emlékezik a 

nagyságos fejedelemre, és igyekszik az ő szellemében erősíteni a magyar összetartozást. A 

Rákóczi Szövetségnek közel harmincezer tagja van a Kárpát-medencében, és több ezer 

magyar gyökerű diákkal tart kapcsolatot a világ más pontjain Amerikától Ausztráliáig. 

Tevékenységünket ugyanakkor nem szüneteltetjük, szeretnénk az online térben rendelkezésre 

álló eszközeinkkel minél inkább jelen lenni annak érdekében, hogy a Rákóczi Szövetség 

közössége, szimpatizánsai ne érezzék egyedül magukat és ebben a formában fejezzük ki 

nemzeti összetartozásunkat, emberi és baráti kapcsolatainkat. Ne érezzük egyedül magunkat 

akkor sem, ha mozgásterünk korlátozott, ha a határok ideiglenesen bezáródtak körülöttünk. 

A következő napokban, hetekben az online térben szeretnénk folytatni a munkánkat, 

megszólítani mindenkit. 
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https://felvidek.ma/2020/03/hatarokat-ativelo-osszetartozas-es-rendhagyo-megemlekezes-ii-rakoczi-ferenc-szuletesenek-evfordulojan/
https://felvidek.ma/2020/03/hatarokat-ativelo-osszetartozas-es-rendhagyo-megemlekezes-ii-rakoczi-ferenc-szuletesenek-evfordulojan/
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A magánlaboratóriumok is bekapcsolódnak a koronavírus-tesztelésbe 
2020. március 26. – Felvidék Ma, bumm.sk, Ma7.sk, Új Szó 

Az új típusú koronavírus-fertőzöttség megállapítására szolgáló tesztelésbe ezután a 

magánlaboratóriumok is bekapcsolódnak, közölte Igor Matovič kormányfő. Egyúttal 

megerősítette azt az információt is, hogy minden kórház előtt lesznek mintavételre szolgáló 

helyiségek. Marek Krajčí egészségügyi miniszter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 

megkezdik a koordinált tömeges tesztelést mindazon veszélyeztetett csoportok esetében, 

akiknél mielőbb ki kell zárni a fertőzöttség tényét, illetve megerősíteni azt, hogy mielőbb 

megkezdhessék a gyógykezelést. 

 
Webináriummal a zökkenőmentes digitális oktatásért 
2020. március 26. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre 

reagálva a REVISE társasággal együttműködve indította azt a programját, mely a 

pedagógusok digitális oktatással kapcsolatos ismereteit erősíti meg. A webinárium, azaz élő 

online szeminárium első előadására kedden került sor, melyhez több mint négyszáz felvidéki 

magyar pedagógus csatlakozott Felvidék-szerte. Az SZMPSZ a március közepén kialakult 

helyzetre, az iskolabezárásokra gyorsan reagált. A tanácsadás, az ismeretösszegzés mellett a 

pedagógusoknak segítve a digitális oktatási ismeretek megerősítését célozták meg a Horváth 

Dávid és Acsay Jonatán alapította REVISE szervezettel közösen. 

 

Fekete Irén: Közös célunk a felvidéki magyar oktatás megmaradása, 
megerősítése és fejlesztése 
2020. március 27. – Felvidék Ma 

Alig egy hete vette át a stafétát Peter Pellegrini miniszterelnöktől Igor Matovič új kormányfő. 

A Matovič-kabinet első, szombati ülésén többek között államtitkárokat is kineveztek. Mint 

ismeretes, az oktatási minisztérium egyik államtitkárává a csábi születésű Filip Mónikát 

nevezték ki. A fiatal, ambiciózus államtitkár feladatkörei közé tartozik majd az iskolaügy 

finanszírozása, a kisebbségi iskolaügy, valamint az inkluzív nevelés. Mint a közösségi oldalán 

írja: „Kedves barátaim, a Ti támogatásotoknak köszönhetően ajánlatot kaptam az iskolaügyi 

tárcára, hogy mint államtitkár képviseljem az érdekeiteket és egyben előremozdítsam a 

magyar kisebbséget érintő ügyeket. Tisztelettel és alázattal állok a munkához, mely előttünk 

áll. Mindenkinek köszönöm a támogatást.” A szombaton kinevezett államtitkár a hét 

folyamán már kapcsolatba lépett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével. 

 

Változik az iskolai naptár, nem lesz tavaszi szünet Vajdaságban 
2020. március 26. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Szerbiában bevezetett rendkívüli állapotra való tekintettel a tartományi oktatási titkárság 

úgy döntött, hogy megváltoztatja az általános és középiskolák 2019/2020-as tanévre 

vonatkozó munkanaptárát. A Covid-19 vírus okozta pandémia miatt bevezetett intézkedések, 
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https://felvidek.ma/2020/03/a-maganlaboratoriumok-is-bekapcsolodnak-a-koronavirus-tesztelesbe/
https://felvidek.ma/2020/03/webinariummal-a-zokkenomentes-digitalis-oktatasert/
https://felvidek.ma/2020/03/fekete-iren-kozos-celunk-a-felvideki-magyar-oktatas-megmaradasa-megerositese-es-fejlesztese/
https://felvidek.ma/2020/03/fekete-iren-kozos-celunk-a-felvideki-magyar-oktatas-megmaradasa-megerositese-es-fejlesztese/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24917/Valtozik-az-iskolai-naptar-nem-lesz-tavaszi-szunet-Vajdasagban.html
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amelyek a polgárok mozgását korlátozzák, valamint a városi és a települések közötti 

autóbuszjáratok eltörlése, továbbá a kulturális és sport események lemondása miatt az 

illetékes titkárság úgy vélte, hogy az április 10-e és 20-a közötti időszakra tervezett tavaszi 

szünet ideje alatt is folytatódik a távoktatás, kivéve a húsvéti ünnepeket. 

 

Ismerjük meg Vajdaságot! 
2020. március 26. – Pannon RTV 

Az otthon töltött idő kiváló alkalom lehet a tudásgyarapításra és arra, hogy Vajdaságot jobban 

megismerjük. Ezúttal ajánlott csupán virtuálisan. Erre kínál lehetőséget a Kincsesládánk 

című műsorunk. Az elmúlt 4 évben már 50 epizódot forgatott le a stáb, de még mindig nem 

volt olyan település, ami ne tartogatott volna valami igazi kis csodát, meglepetést a 

számunkra. 

 

Brenzovics László: Az együttműködés létkérdés mind Ukrajna, mind 
Magyarország számára 
2020. március 26. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Újabb tárgyalást folytatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Dmitro Kuleba 

ukrán külügyminiszter. A két politikus március 26-án videokonferencia formájában 

egyeztetett. A KMKSZ elnöke szerint a napirendre került kérdések, mint például a 

Beregszászt elkerülő út megépítésének lehetősége, a Beregszász központú kistérség ügye, 

valamint egy új határátkelő megnyitása az itteni magyarság számára rendkívül fontosak. 

Brenzovics hozzátette, hogy bár az olyan kényes kérdésekben, mint a magyarok számára 

hátrányos nyelv- és oktatási törvény megváltoztatása, nem sikerült előrébb lépni, de 

remélhetőleg a közeljövőben ez is megnyugtatóan rendeződni fog. 

 

Újabb fejlesztések a kórógyi kultúrotthon körül 
2020. március 26. – Képes Újság 

Szertárépülettel gazdagodott a kórógyi kultúrotthon környezete, mely az udvar dísze is 

egyben, ezenkívül bebútorozták a művelődési ház konyháját. A fejlesztésekre a HMDK 

támogatásával került sor. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége miután 2017-

ben 15 évre megkapta a kórógyi kultúrotthon használati jogát a Tordincei járástól, fel is 

újíttatta az épületet, több mint kétmillió kúnából, melynek nagyobb része horvát állami 

forrásból, kisebb része Vukovár-Szerém megye költségvetéséből származott. 

 

Karanténba szorult oktatás 
2020. március 26. – Képes Újság  

A koronavírus-járvány terjedését egyre erőteljesebb lépésekkel próbálják kordában tartani. 

Ideiglenesen bezárták a tanintézményeket is, helyette bevezették a távoktatást, ami változást 
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https://pannonrtv.com/rovatok/erdekes/ismerjuk-meg-vajdasagot
http://politic.karpat.in.ua/?p=4320&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=4320&lang=hu
https://kepesujsag.com/ujabb-fejlesztesek-a-korogyi-kulturotthon-korul/
https://kepesujsag.com/karantenba-szorult-oktatas/
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hoz a tanárok, diákok és szülők hétköznapjaiba is. A rendszer működőképességéről 

kérdeztünk igazgatót, tanárt, tanulót. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. március 26. – Kossuth Rádió 

 

Az ingázók újra átjárhatnak Románia és Magyarország határán munkavégzés céljából – 

jelentette be tegnap Szijjártó Péter,  Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke múlt pénteken kérte, hogy akadály mentesítsék azoknak a 

személyeknek a határátkelését, akik a munkájuk miatt napi szinten ingáznak a két ország 

között.  

 

Márpedig a Battonyáról leggyorsabban a tornyai átkelőn lehet elérni Aradot. És akkor 

folytassuk ezzel tovább, méghozzá egy olyan összeállítással, amit Pataky Lehel Zsolt még 

ezelőtt készített, hogy az ingázok számára újra lehetővé tették a átkelést a magyar-román 

határon. 

 

Románia 2007-es európai uniós csatlakozása után a nyugati határmegyékből százak, ezrek 

vásároltak házakat a szomszédos magyarországi településeken. Az aradiak és a környékbeliek 

főleg Battonyán és vonzáskörzetében vettek ingatlanokat. Az akkori, aradi árakhoz képest 

hihetetlenül olcsó kelet-magyarországi lakásárak, az éjjel-nappal nyitva tartó határátkelőhely 

és az egyáltalán nem leküzdhetetlen 30 kilométeres távolság szólt Battonya mellett. Szinte 

nincs is utca a Békés megyei település, ahol ne lenne romániai tulajdonban egy-két, vagy akár 

több családi ház. Volt, aki helyben keresett megélhetést és a gyerekeit is Battonyán 

iskoláztatta, a többség viszont a kétlaki életet választotta: Battonyáról Aradra jártak dolgozni 

– időben ez kevesebb is lehet, mintha valaki csúcsidőben Arad egyik végéből a másikba 

ingázna.  

 

A határzár nagy kihívás elé állította a Temesváron megjelenő Heti Új Szót, ugyanis több, mint 

egy éve Szegeden nyomtatták a lapot. Így néhány nap alatt kellett új nyomdát találni. Ez az 

oldalszám csökkenésével és a formátum megváltoztatásával is járt, hogy a friss szám 

pénteken eljuthasson az olvasókhoz. A nyomtatott változat mellett a tartalmak a Heti Új Szó 

honlapján és közösségi oldalán is elérhetők.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-26_18-02-00&enddate=2020-03-26_18-40-00&ch=mr1
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Romániában a mezőgazdasági tevékenységet végzők a teljes kijárási tilalom ellenére is 

elhagyhatják lakásukat - természetesen betartva a rájuk vonatkozó szabályokat! A 

legfontosabb: mindig magunkkal kell vinnünk azt a papírt, melybe bejegyezik adataikat, 

kiszállásuk célját, helyszínét.  

 

A világjárvány felértékeli a hazai növénytermesztést, állattartást. A  szakemberek arra 

biztatják Székelyföldön a gazdákat, hogy minden talpalatnyi földet vessenek, ültessenek be, 

mert a terményekre igen nagy szükség lesz.  

 

Az egész Kárpát-medencében a legszigorúbb szabályok a nyugdíjasokat érintik.  Hogyan 

próbálják a nagyváradi magyar nyugdíjasklubban összetartani a tagokat ebben a nehéz 

időszakban? Mit szólnak az idősek a napi 2 óra kijárási lehetőséghez? Szilágyi Ibolya, a 

Partiumi Magyar nyugdíjasok Egyesületének elnöke beszélt erről.   

 

A Marosvásárhely tőszomszédságában fekvő Marosszentgyörgy nagyközségben közel 1500 

időskorú és több mint 100 hátrányos helyzetű ember él.  A helyi önkormányzat most minden 

emberi és anyagi erőforrását a járvány megfékezésére és a szociális gondok megoldására 

összpontosítja, átfogó intézkedésekkel igyekeznek segíteni, támogatni minden rászorulót és 

fokozottan odafigyelni az idősekre is. Sófalvi Szabolcs polgármester arról is beszél, hogy 

Marosszentgyörgyön miként segíti a külföldről hazatérőket, akik házi elkülönítésben vannak. 

De előbb halljuk az időseket, akik figyelemreméltó fegyelmezettséggel viselik el a kijárási 

tilalmat.  

 

 


