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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Koronavírus - Szijjártó: hazatért 502 magyar a vesztegzár alá helyezett tiroli 
térségből 
2020. március 30. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, Index, 

HVG, Magyar Hang, 888 

Négy autóbuszból és a közel 150 személygépkocsiból álló konvojjal hazatért hétfő éjjel 502 

magyar a korábban karantén alá helyezett tiroli településekről - jelentette be Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter éjszakai Facebook-bejegyzésében. A konvoj "ezekben a 

percekben érkezik a határra" - írta a miniszter röviddel éjfél után. Emlékeztetett arra, hogy 

Ausztria Tirol tartományának öt települését március 13-án két hétre karantén alá helyezték, 

hogy lassítsák a koronavírus terjedését a régióban. A lezárt területen több mint félezer 

magyar tartózkodott munkavállalás céljából, és így valamennyien vesztegzár alá kerültek. 

Szijjártó Péter emlékeztetett arra is: az eredetileg március 28-án lejáró karantént a tiroli 

tartományi kormányzat április 13-ig meghosszabbította, azonban szigorú kikötések mellett a 

tünetmentes külföldi állampolgárokkal kivételt tettek.  "Magyarország természetesen vállalta 

a kiszabott feltételeket, így nyilatkoztunk arról, hogy állampolgárainkat visszafogadjuk, és 

gondoskodunk hazaszállításukról" - szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. 

Hozzátette: a hazatérőkre két hét hatóságilag elrendelt házi karantén vár, "azonban most már 

itthon vannak, és ez a legfontosabb". 

 

Szijjártó: tovább növelhetik a nyitva tartó átkelők számát a magyar-szlovák 
határon 
2020. március 30. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Origo, Pesti Srácok 

A héten megpróbálják növelni a most nyitva tartó átkelőhelyek számát a magyar-szlovák 

határon a magyar és szlovák állampolgároknak, illetve az áruforgalomnak - mondta Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az MTI-nek. A politikus kifejtette: "az ilyen 

nagy bajban és az ilyen nehéz helyzetekben, mint a jelenlegi, mutatkozik meg igazán, hogy 

milyen nagy mértékben vagyunk egymásra utalva" a szomszédos országokkal. Különösen így 

van ez Szlovákiával, az ország Magyarország harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere, 

és "mi a negyedikek vagyunk Szlovákia hasonló rangsorában" - mondta. Közölte: a határ 

menti közösségek kapcsolatai rendkívül szorosak, több százezer magyar, illetve szlovák él a 

határ közvetlen közelében, nekik létfontosságú a határ megfelelő szabályok melletti, 

kontrollált átjárhatósága. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/felezer-magyar-tert-haza-a-vesztegzar-ala-helyezett-tersegbol-7949414/
https://magyarnemzet.hu/belfold/felezer-magyar-tert-haza-a-vesztegzar-ala-helyezett-tersegbol-7949414/
https://magyarnemzet.hu/belfold/novelhetik-a-nyitva-tarto-atkelok-szamat-a-magyar-szlovak-hataron-7945454/
https://magyarnemzet.hu/belfold/novelhetik-a-nyitva-tarto-atkelok-szamat-a-magyar-szlovak-hataron-7945454/
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Koronavírus - Romániában már csak Hargita megyében nem regisztráltak 
fertőzötteket 
2020. március 30. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Origo, 888, Népszava, Krónika, 

transindex.ro, maszol.ro 

Tar Gyöngyi, a megye tisztifőorvosa az MTI-vel közölte: a megyében hétfő délután 14 óráig 

150-en kerültek intézményes karanténba, 3095-en pedig lakhelyi elkülönítésbe. Egy részük 

esetében már letelt a betegség lappangási ideje, és megszűnt az elszigetelésük. Jelenleg 130 

személy van vesztegzár alatt, és 2509 lakhelyi elkülönítésben. Hozzátette: minden előírt 

esetben elvégezték az érintettek koronavírus-tesztjét, de mind az 58 megvizsgált minta 

negatívnak bizonyult. A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság hétfői közleménye szerint 

március 26. óta Hargita megye két csíkszeredai laboratóriumában is végeznek koronavírus-

tesztet. Ezekben 12 órát kell várni a teszteredményekre. Azért teremtették meg a helyi 

tesztelés lehetőségét, mert az országos jelentőségű tesztközpontok túlzsúfolttá váltak, és sokat 

kellett várni az eredményre. 

 

Ötórás a várakozási idő a nagylaki autópálya-határátkelőnél 
2020. március 30. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Hétfőn dél körül legalább 5 órát kell várakozniuk a határnál azoknak, akik a nagylaki 

autópálya-határátkelőnél (Nagylak II) akarnak belépni Romániába. Az Arad megyei 

határrendészet képviselői az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondták, amiatt van a 

nagy torlódás, mert Magyarország csak éjszaka nyitja meg a humanitárius folyosóját az 

országon átutazó külföldi állampolgárok előtt, és hétfő reggelre több ezer személy érkezett a 

magyar-román határhoz. 

 

Otthoni úrvacsoravételre szólít húsvétkor Kató Béla református püspök 
2020. március 30. – Krónika 

Rendhagyó húsvéti úrvacsoravételt ajánl híveinek Kató Béla, az Erdélyi Református 

Egyházkerület (EREK) püspöke. A koronavírus-járvány közepette talált megoldást a Magyar 

Református Egyház mind a tíz egyházkerülete támogatja. Amint az EREK közleményéből 

kiderül, húsvét vasárnapján délelőtt 10 órakor a Duna Televízióban református ünnepi 

istentisztelet és úrvacsoraosztás lesz. Igét hirdet dr. Szabó István, a Magyarországi 

Református Egyház Zsinatának elnöke a saját családja körében. Az igehirdetést az EREK 

Facebook-oldalán is közvetítik 10 óra 10 perctől. 

 

A tervezettnél már most jóval több pénzt gyűjtött a csíkszeredai kórháznak a 
Rotary Club 
2020. március 30. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A nagylelkű adományoknak köszönhetően jelentősen meghaladta az elején kitűzött célt a 

Csíkszeredai Rotary Club. A Facebookon közzétett bejegyzés szerint 115 vállalkozás és 

magánszemély összefogásának jóvoltából néhány nap alatt 85.721 lejt gyűlt össze annak 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/mar-csak-hargita-megyeben-nem-regisztraltak-fertozotteket-keleti-szomszedunknal-7948964/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/mar-csak-hargita-megyeben-nem-regisztraltak-fertozotteket-keleti-szomszedunknal-7948964/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otoras-a-varakozasi-ido-a-nagylaki-autopalya-hataratkelonel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otthoni-urvacsoravetelre-szolit-husvetkor-kato-bela-reformatus-puspok
http://itthon.transindex.ro/?hir=59183
http://itthon.transindex.ro/?hir=59183
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érdekében, hogy a járvány alatt az egészségügyi dolgozók minél hatékonyabban tudják 

végezni munkájukat és a betegek megfelelőbb ellátást kapjanak. A Rotary Club beszámolója 

szerint a beérkezett támogatásokból 1 darab Musca X2 lélegeztetőgépet, 700 darab FFP1-es 

maszkot, 250 darab védőruhát, 500 darab pleximaszkot rendeltek meg. 

 

Új óvoda épül Nagyváradon 
2020. március 30. – Bihari Napló 

Bár úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapot megbénítja 

hétköznapjainkat, a Nagyvárad Belvárosi Baptista Gyülekezetnél nem állt le a munka: a 

gyerekek számára különálló óvodaépület készül, amelynek alapját már le is öntötték. A 

Nagyvárad Belvárosi Baptista Gyülekezet keretein belül a 1989-es forradalom után alakult 

meg az óvoda, azóta folyamatosan működik, azonban eddig nem rendelkezett önálló 

székhellyel. Az óvodába jelenleg 41–42 gyerek jár, számukra két termet, a hozzátartozó 

konyhával és fürdőszobákkal együtt, a Romániai Baptista Szövetség biztosít, ez azonban már 

szűkösnek bizonyul. Az új, játszótérrel ellátandó, háromemeletes óvodaépület, amelynek 

felépítését a magyar kormány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül támogatja, a 

Berthelot (Lakatos) utca 7-es szám alatt fog elhelyezkedni. 

 

Új lendület kell a román–magyar párbeszédben: Teodor Baconschi volt 
külügyminiszter a két szomszédos ország viszonyáról 
2020. március 30. – Krónika 

Románia és Magyarország kölcsönösen érdekelt egy jobb viszonyban, ehhez pedig őszinte új 

lendületre van szükség a politikai párbeszéd valamennyi fontos szintjén – mondta a 

Krónikának és a Magyar Nemzetnek adott közös interjújában Teodor Baconschi volt román 

külügyminiszter. A bukaresti diplomáciát 2009 és 2012 között irányító politikus szerint – az 

összes létező frusztrációinkkal és olykor kisebbségi komplexusainkkal együtt – mindkét 

nemzet fejlődése eddigi legjobb szakaszában van. 

 

Koronavírus kontra autonómia? Csak külső „kényszerrel” valósítható meg a 
székely nemzeti eurorégió 
2020. március 30. – Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatását, az amúgy is 

megkésett aláírásgyűjtést, drámaian lelassította a világjárvány. Az európai nemzeti régiók 

létrehozásáért indított polgári kezdeményezés veszélybe került, de az online aláírásokat 

továbbra is várják. Az e havi Kilátóban az autonómiák európai helyzetét, történelmi hátterét, 

illetve az Európai Unió és Bizottság polgári kezdeményezésekre vonatkozó gyakorlatát járják 

körül. Nem biztatóak a jelek. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/uj-ovoda-epul-nagyvaradon-2730741/
https://kronikaonline.ro/belfold/uj-lendulet-kell-a-romannmagyar-parbeszedben-teodor-baconschi-volt-kulugyminiszter-a-ket-szomszedos-orszag-viszonyarol
https://kronikaonline.ro/belfold/uj-lendulet-kell-a-romannmagyar-parbeszedben-teodor-baconschi-volt-kulugyminiszter-a-ket-szomszedos-orszag-viszonyarol
https://kronikaonline.ro/extra/koronavirus-kontra-autonomia-csak-kulso-bkenyszerrelr-valosithato-meg-a-szekely-nemzeti-euroregio
https://kronikaonline.ro/extra/koronavirus-kontra-autonomia-csak-kulso-bkenyszerrelr-valosithato-meg-a-szekely-nemzeti-euroregio
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Kolozsvári óvodáscsoport nyerte meg a Cifra palota… videópályázatot  
2020. március 30. – maszol.ro 

A kolozsvári Szent Imre Római Katolikus Óvoda Csillag csoportja nyerte meg a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program Cifra palota, zöld az ablaka című videópályázatát, 

amelynek célja volt bemutatni, hogy a magyar népdal fontos szerepet játszik az anyanyelv 

megtartásában – tájékoztattak a szervezők a Facebookon. Amint a szervezők írják „a 

kolozsvári Szent Imre Római Katolikus Óvoda videójának minősége, megszerkesztettsége 

már első perctől jelzi, hogy profi produkciót láthatunk majd”. Emellett kiemelték az igényes 

díszletet, kellékeket, szép viseletbe öltözött gyerekeket, a tiszta énekhangot és a dalválasztást.    

 

Önként vonult karanténba az érsek 
2020. március 31. – Krónika 

Személyes hangvételű videóüzenetben tájékoztatta híveit Kovács Gergely gyulafehérvári 

római katolikus érsek, hogy önkéntes karanténba vonult Gyulafehérváron, mivel március 

elején Rómában járt. „Ne engedjük, hogy a félelem, a pánik erőt vegyen rajtunk!” – üzente a 

főpásztor, aki jól van, nincsenek betegségre utaló tünetei.   

 

Magyar megmaradás emlékművet állítanak Gombaszögön 
2020. március 30. – Ma7.sk 

A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából egy ereklyés zászlótartó 

emlékmű felállítását tervezi a Gombaszögi Nyári Tábort szervező Sine Metu Polgári Társulás 

a tábor részét képező Bebek Rezidencia néven ismert, pálos monostor romterület 

szomszédságában. 

 

Megjelent a Felvidéki Magyarok 2020/I. száma 
2020. március 30. – Felvidék Ma 

„Felvidéki Magyarok 2020/1. számával 35. alkalommal jelenik meg elektronikus folyóiratunk. 

Idei első lapszámunk tematikus kiadvány, a szlovákiai parlamenti választást veszi górcső alá. 

Miért maradt parlamenti képviselet nélkül a felvidéki magyarság? Részletes elemzéseket 

hozunk országos, járási és települési lebontásban is, táblázatokkal és infografikákkal is. 

Célunk, hogy átfogó képet nyújtsunk a meghatározó társadalmi jelentőségű eseményről, 

elemzéseink pedig segítsék a számok és tényadatok közötti eligazodást.” 

 

Kishegyes: Példaértékű összefogás a védekezésben 
2020. március 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Módosítani fogják Kishegyes Község képviselő-testületének ügyrendi szabályzatát és ezzel 

lehetővé teszik az ülések elektronikus formában történő megtartását. Minden más 

intézményhez és szervhez hasonlóan a testületnek is igazodnia kell a jelenlegi helyzethez – 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124390-kolozsvari-ovodascsoport-nyerte-meg-a-cifra-palota-videopalyazatot
https://ma7.sk/videok/magyar-megmaradas-emlekmuvet-allitanak-gombaszogon
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24930/Kishegyes-Peldaerteku-osszefogas-a-vedekezesben.html
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tette közzé a közösségi oldalon Sárközi István, a testület titkára. A községben egyelőre nincs 

koronavírussal fertőzött személy. Helyi szinten gondoskodnak az idősekről és a rászorulókról. 

 

Szabadka: Önkéntes adományokat várnak a koronavírus elleni harchoz 
2020. március 30. – Vajdaság MA 

Szabadka város külön számlát nyitott, amelyre az önkéntes adományokat várják a 

koronavírus elleni harchoz. A rendkívüli helyzetek városi törzskara indítványára az illetékes 

pénzügyi igazgatóság megnyitotta a külön számlát, amelyre mind a magán-, mind a jogi 

személyek befizethetik adományaikat. 

 

Menesztették az ukrán pénzügyi és az egészségügyi minisztert 
2020. március 30. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Origo, Mandiner, Index, Népszava, 

karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Többnapi tétovázás után végül hétfőn mégiscsak plenáris ülést tartott az ukrán parlament, a 

képviselők valamennyien védőmaszkot és gumikesztyűt viseltek. Az ülés elején 292 képviselő 

jelent meg a 450 tagú törvényhozásból, ami elegendő volt a határozatképességhez. Az 

egészségügyi miniszter menesztését 271, a pénzügyi tárcavezető leváltását 249 képviselő 

támogatta. Mindkét miniszter kevesebb mint egy hónapig volt a posztján, március 4-én léptek 

hivatalba az új miniszterelnök, Denisz Smihal kabinetjének tagjaiként.   

 

Kétszer ad, ki gyorsan ad! 
2020. március 30. – Kárpátalja 

Országunk egészségügyi viszonyai mellett a koronavírus-fertőzés terjedése közösségünkre 

nézve hatalmas veszélyt jelent! Megdöbbentő felvételeket láthattunk már arról, hogy a nálunk 

jóval fejlettebb országokban is milyen állapotok uralkodnak a kórházakban. Tudjuk, hogy 

jelenleg az alapvető egészségügyi feltételek sem biztosítottak: nincs felszerelés, nincs 

gyógyszer, nincs maszk, s nincs elegendő lélegeztetőgép sem. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) ezért úgy döntött, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, 

hogy elősegítse a szükséges orvosi felszerelések biztosítását vidékünkön. Az összefogásnak 

hála már kiszállításra került egy 153 ezer hrivnya összértékű adomány a Beregszászi 

Alapellátási Központ részére. A csomag kesztyűket, maszkokat és fertőtlenítőszereket 

tartalmaz, továbbá hétfőn 500 db orvosi köpeny is érkezett. 

 

Házilag készített ingyenes maszkok Verbőcön 
2020. március 30. – karpat.in.ua 

A koronavírus járvány idején különleges kezdeményezés indult a Nagyszőlősi járási 

Verbőcön. Három anyuka maszkvarrásba kezdett. Az eddig elkészült több mint 500 darab 

fertőtlenített védőeszközt ingyen osztják a falubelieknek. Projektjüket többen  támogatták, 

ehhez erős szövésű anyagokra, géptűre és cérnára volt és van főként szükségük. Szennyes 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24931/Szabadka-Onkentes-adomanyokat-varnak-a-koronavirus-elleni-harchoz.html
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200304-menesztettek-az-ukran-miniszterelnokot
https://karpataljalap.net/2020/03/30/ketszer-ad-ki-gyorsan-ad
http://life.karpat.in.ua/?p=9362&lang=hu
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Benita elmondta, az ötlet onnan indult, hogy nem csupán a településen, hanem az országban 

is hiánycikk a maszk. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. március 30. – Kossuth Rádió 

 

Közleményt adott ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a koronavírus-

helyzettel kapcsolatban. Ezt megelőzően azonban videó üzenetében a nemzeti összetartozás 

évében tulajdonképpen meghirdette a nemzeti szolidaritás évét – ha nem is hivatalosan -, s 

ennek szellemében biztosította a diaszpórában és a határokon túl, a Kárpát-medencében 

élőket, hogy  a magyar kormány továbbra sem kívánja elengedni a kezüket. De hogyan 

valósítható ez meg a határzár és egyéb tilalmak mellett? 

 

A szlovák kormány a gazdasági élet szereplőire, azon belül is a kisebb vállalatokra, illetve azok 

alkalmazottaira és a vállalkozókra gondolt elsősorban, amikor a járvány elleni védekezés 

következtében keletkező károkat próbálja kompenzálni. A járvány azonban bevételkiesést 

okoz majd az önkormányzatoknál is, emellett veszélyhelyzetben plusz feladatok hárulnak 

rájuk, például a tájékoztató anyagok kisebbségi, esetünkben magyar nyelvre történő 

lefordítása, mondta a ma7.sk hírportálnak Őry Péter Csallóközcsütörtök polgármestere, az 

MKP ügyvezető elnökségének tagja.  

 

Önkénteseket toboroz a partiumi Érmihályfalva önkormányzata. A térség többségében 

magyarok lakta városában a járványveszély ideje alatt meleg étellel segítik azokat a 65 év 

feletti lakosokat, akiknek nincs hozzátartozójuk a településen és gondot okoz számukra a 

bevásárlás illetve a napi étel elkészítése. 

 

Vigyázzunk egymásra! - elnevezéssel a közösségi hálón több olyan videó is látható, amelyek a 

Vajdaság-szerte érezhető összefogást tükrözik. A Vajdasági Magyar Szövetség tagjai azoknak 

az időseknek segítenek bevásárolni, akik nem hagyhatják el az otthonukat a kijárási tilalom 

miatt, a hölgyek pedig maszkok varrására társultak. Interjú Kovács Elvirával, a VMSZ 

alelnökével.   
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Egyre több felajánlás érkezik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jótékonysági 

számlájára. Mint ismeretes a KMKSZ a kárpátaljai egészségügyi dolgozók és a lakosság 

számára elengedhetetlen védőeszközök vásárlására indított akciót egy hete.  

 

Ahogy arról már adásunkban beszámoltunk, Szerbiában is beindult a távoktatás. Ez egyrészt 

az internet révén történik, ugyanakkor a Vajdasági Rádió és Televízió, valamint a regionális 

tévécsatornák is az oktatás szolgálatába állították műsoridejük jelentős részét. A magyar 

nyelvű oktatás a Vajdasági Televízió kettes csatornáján és a Pannon Televízió adásaiban 

zajlik.  

 

Az ősszel kezdődő új tanévre való beiratkozás teljében vezették be a szükségállapotot, és 

függesztették fel az oktatást. Az előkészítősök beiratkozása ettől függetlenül nem állt le, 

hanem online folytatódik – mondja Pellegrini Miklós Arad megyei főtanfelügyelő-helyette.  

 

Különleges helyzetben különleges módon ünnepelte a temesvári Bartók Béla Líceum a 

tehetségnapot. Erről beszél az iskola igazgatója, Erdei Ildikó. 

 


