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Nyomtatott és online sajtó 
 

Definiálni kell a nemzetiségi oktatás fogalmát – az Összefogás találkozott az új 
oktatási államtitkárral 
2020. április 1. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

A Magyar Közösségi Összefogás küldöttsége szerdán Filip Mónikával, az oktatási 

minisztérium államtitkárával tárgyalt. „Elmondtuk, hogy a magyar ügyekben szerintünk mire 

kellene reflektálnia a kormányprogramnak” – fejtette ki Mózes Szabolcs, az Összefogás 

elnöke. A küldöttség tagja volt Orosz Örs alelnök és Szitás Péter elnökségi tag is. A 

minisztériumoknak a hét végéig kell leadniuk javaslataikat a kormányprogramba. Az 

Összefogás szerint fontos lenne, hogy a közoktatási törvényben definiálják a nemzetiségi 

oktatás fogalmát, amiből több jog és lehetőség is származtatható lenne. Ez egyben az oktatási 

önkormányzatiság megteremtése felé vezető első lépés lehetne. „Látszólag kis lépésekkel is 

komoly eredményeket lehet elérni, ha van rá politikai akarat” – véli Szitás Péter egyetemi 

oktató. Emellett fontos lenne, ha a következő négy évben sikerülne kiépíteni és megerősíteni 

a magyar oktatási háttérintézmények rendszerét, hogy módszertani, tartalmi és kutatási 

potenciállal segítse a magyar oktatásügyet. 

 

Vicsek Annamária: Online és telefonon keresztül is lehet iratkozni az óvodákba 
és az iskolákba 
2020. április 1. – Pannon RTV 

Online és telefonon is jelezhetik Szerbiában a szülők gyermekük beiratkozási szándékát az 

óvodákba, illetve az általános iskolák első osztályába – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Vicsek 

Annamária. Az oktatási államtitkár elmondta: az óvodák és az általános iskolák esetében is a 

jelentkezések az eUprava (eKözigazgatás) portálon zajlanak. A szolgáltatás a jövő héttől 

magyar nyelven is elérhető lesz. Azok a családok, amelyek nem tudnak online elérhetőséget 

biztosítani, telefonon jelezhetik beíratási szándékukat az adott oktatási intézményeknek és a 

koronavírus-járvány okozta rendkívüli állapot elmúltával személyesen bonyolíthatják majd le 

a beiratkozási folyamatot. 

 

Zűrzavar a határátkelőknél: az ingázók az otthoni elkülönítést kockáztatják? 
2020. április 1. – transindex.ro 

Sok az ellentmondás és a nem tisztázott információ, mióta ismét megnyitottak néhány 

román-magyar kishatárátkelőt a határ közelében lakó ingázók számára. Olyan személyekről 

van szó, akik egyik országban laknak (a határtól nem több, mint 30 km-re), viszont a másik 

országban van a munkavégzésük helye - emiatt a határok lezárása után különösen nehéz 

helyzetbe kerültek. A nem teljesen rögzített feltételek miatt sok esetben nem volt 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

https://ma7.sk/oktatas/definialni-kell-a-nemzetisegi-oktatas-fogalmat-az-osszefogas-talalkozott-az-uj-oktatasi
https://ma7.sk/oktatas/definialni-kell-a-nemzetisegi-oktatas-fogalmat-az-osszefogas-talalkozott-az-uj-oktatasi
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vicsek-annamaria-online-es-telefonon-keresztul-lehet-iratkozni-az-ovodakba-es-az
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vicsek-annamaria-online-es-telefonon-keresztul-lehet-iratkozni-az-ovodakba-es-az
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28330&zurzavar_a_hataratkeloknel_az_ingazok_az_otthoni_elkulonitest_kockaztatjak?
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kiszámítható, hogyha valakit át is átengednek, otthoni elkülönítésbe kell-e vonulnia, vagy 

sem.  

 

Önkormányzati választások: a parlamenti frakcióknál a labda  
2020. április 1. – maszol.ro 

Jóváhagyta szerdán a képviselőház házbizottsága az Állandó Választási Hatóság (AEP) 

igénylését az önkormányzati választások időpontjának kijelölésével kapcsolatban, és 

továbbította a dokumentumot a parlamenti frakcióknak, hogy fogalmazzanak meg módosító 

javaslatokat. Az AEP elnöke szerint csekély esély maradt arra, hogy rendes időben 

megtarthassák a helyhatósági választásokat.  

 

Torlódás alakult ki a nagylaki autópálya-határátkelő belépő oldalán  
2020. április 1. – MTI, maszol.ro 

Torlódás alakult ki a Nagylak–Csanádpalota autópálya-határátkelőhelynél szerdán délelőtt a 

Romániába belépő oldalon: a tehergépjárműveknek és a személygépkocsiknak egyaránt négy 

órát kell várniuk – tudatta a magyar rendőrség a honlapján. A kilépő oldalon a 

teherforgalomban egyórás a várakozás. Az Útinform adatai szerint az M43-as magyarországi 

autópályán a csanádpalotai átkelő előtt a személykocsik egy-két, a kamionok pedig öt 

kilométeres sorban torlódtak föl.  

 

Koronavírus: Borboly cáfolta, hogy a csíkszeredai kórházba más megyékből 
érkezhetnek betegek  
2020. április 1. – maszol.ro 

A külföldön dolgozók helyben maradását szorgalmazta keddi videoüzenetében Borboly 

Csaba, egy későbbi bejelentkezésében pedig cáfolta, hogy a megyei tanács fenntartásában álló 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba más megyékből érkezhetnek kezelésre 

koronavírusos betegek. A székelyföldi politikus nyomatékosan felkérte a külföldön munkát 

vállaló Hargita megyei lakosokat, hogy maradjanak tartózkodási helyükön és ne induljanak 

haza. „Akkor tudnak nekünk segíteni azok, akik külföldön dolgoznak, ha most nem jönnek 

haza” – fogalmazott Borboly.  

 

Koronavírus: hazaengedték az első háromszéki gyógyultakat  
2020. április 1. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórházban 14-re emelkedett a koronavírus-fertőzéssel kezelt 

betegek száma, ám az első gyógyult beteget szerdán hazaengedték. A maszol.ro értesülése 

szerint egy nappal azelőtt a kolozsvári járványkórházból is gyógyultan hazaengedték az első 

háromszéki fertőzötteket, a kovásznai házaspárt és a fiuk barátnőjét.  Időközben a 

sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórházat átszervezték, és mintegy 400-ra bővítették a 

befogadóképességét, illetve feloldották a karantént az intenzív terápiás osztályon, számolt be 

András Nagy Róbert. A kórházmenedzser elmondta, jelenleg problémát jelent, hogy mintegy 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/124517-onkormanyzati-valasztasok-a-parlamenti-frakcioknal-a-labda
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124476-torlodas-alakult-ki-a-nagylaki-autopalya-hataratkel-belep-oldalan
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124480-koronavirus-borboly-cafolta-hogy-a-csikszeredai-korhazba-mas-megyekb-l-erkezhetnek-betegek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124480-koronavirus-borboly-cafolta-hogy-a-csikszeredai-korhazba-mas-megyekb-l-erkezhetnek-betegek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124499-koronavirus-hazaengedtek-az-els-haromszeki-gyogyultakat
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másfél hétre van még védőfelszerelés-készletük és nehezen tudják bővíteni raktárkészletüket, 

illetve a fertőzéstől tartva az egészségügyi személyzetből hárman felmondtak.   

 

Koronavírus-tesztelő pont lett a Szatmár megyei kórház  
2020. április 1. – maszol.ro 

Hivatalosan is koronavírus-tesztelő pont lett a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház, amelyben 

négyhelyiséges labort alakítottak ki, és komplex koronavírus-tesztelő rendszer lép működésbe 

a megyei tanács hathatós közreműködésének köszönhetően, amely a labor kialakítására, a 

készülékek és egészségügyi felszerelések beszerzésére saját költségvetéséből 600 000 lejt 

fordított. Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanács elnöke a Maszolnak elmondta: a megyei 

kórház az Országos Egészségügyi Program részesévé vált, ez pedig azt jelenti, hogy napi 100 

teszt elvégzésének költségét a minisztérium fizeti, 300 ezer lej értékben.  

 

Maszkokkal és gumikesztyűkkel látják el a Bihar megyei családorvosokat  
2020. április 1. – maszol.ro 

A háziorvosok munkáját támogatják annak a háromoldalú egyezménynek a segítségével, 

amelyet kedden kötöttek meg a Bihar megyei tanács kezdeményezésére az intézmény 

székhelyén, és a szerdai azonnali önkormányzati ülésen hagyták jóvá.  Pásztor Sándor Bihar 

megyei tanácselnök, dr. Carmen Pantiș, a Bihar megyei orvoskollégium elnöke és Alexandru 

Pantea, a Vöröskereszt megyei kirendeltségének vezetője a háziorvosok és a rendelőkben 

dolgozók támogatásáról állapodott meg.   

 

Maros megye: összegeket csoportosítottak át a pandémia kezelésére  
2020. április 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A kórházak fertőtlenítőszer- és védőfelszerelés-vásárlását támogatja Maros Megye Tanácsa, 

amely legutóbbi ülésén költségvetés-módosítással újabb összegeket csoportosított át erre a 

célra. A Maros Megyei Klinikai Kórház 1 millió lejt, a Dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu 

Kórház 300 000 lejt kapott, hogy kiegészítsék a jelenlegi készleteiket. Emellett a Maros 

Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Igazgatóság is kapott 500 000 lejt higiéniai és 

egészségügyi termékek, valamint gyógyszerek vásárlására.   

 

Önkormányzati igazolás az ingázókról 
2020. április 1. – Bihari Napló 

Lényegében fennakadások nélkül folyik az ingázás a román-magyar határszakaszon, 

legalábbis a három működő Bihar megyei határátkelő helyen, Borsnál, Székelyhídon és 

Nagyszalontán. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke lapunknak elmondta, hogy az 

ingázás minél zökkenőmentesebb biztosítása érdekében a határ harminc kilométeres 

sávjában lévő érintett önkormányzatok igazolást adnak a Bihar Megyei Tanácsnak a 

Magyarországra ingázó lakosaikról, miután megbizonyosodik arról, hogy az érintetteknek van 

munkaviszonyuk Magyarországon és dolgozni mennek át. A megyei tanács a maga során 

átadja ezeket az igazolásokat a rendőrégnek, hogy ezáltal is biztosítva legyen az, hogy a 

munkavállaló ne kelljen házi elkülönítésbe vonuljon, amikor visszatér. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124506-koronavirus-tesztel-pont-lett-a-szatmar-megyei-korhaz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124514-maszkokkal-es-gumikeszty-kkel-latjak-el-a-bihar-megyei-csaladorvosokat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124518-maros-megye-osszegeket-csoportositottak-at-a-pandemia-kezelesere
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/onkormanyzati-igazolas-az-ingazokrol-2736867/
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Székelyföld-szerte megszólaltak a harangok egy órakor 
2020. április 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egyszerre 250 templomharang szólalt meg Maros, Hargita és Kovászna megye számos 

településén szerdán 13 órakor. A kezdeményezés Marosvásárhelyen született, és a történelmi 

egyházak felkarolták azt, hogy lelki erősítést nyújtsanak az egészségügyi dolgozóknak, illetve 

mindazoknak, akik a lakosságot szolgálják, munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy senki ne 

szenvedjen szükséget semmiben. 

 

Koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálták a marosvásárhelyi járványkórház két 
asszisztensét  
2020. április 1. – Krónika 

Kimutatták a koronavírus-fertőzést a marosvásárhelyi járványkórházban dolgozó két 

egészségügyi asszisztensnél – közölte szerdán a Maros megyei közegészségügyi igazgatóság 

vezetője. Iuliu Moldovan szerint mindkét személynél jelentkeztek a tünetek, ezért beutalták 

őket a kórházba. A DSP igazgatója hozzátette, elkezdték a többi kórházi alkalmazott 

tesztelését is, néhány eredmény már megvan, és ezek negatívak. Szerdáig 29 személyt utaltak 

be a marosvásárhelyi járványkórházba koronavírus-fertőzés gyanújával. 

 

Három, adományokból vásárolt lélegeztetőgépet adtak át szerdán a 
Székelyudvarhelyi Városi Kórháznak  
2020. április 1. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Megérkezett szerdán Székelyudvarhelyre adományokból vásárolt három lélegeztetőgép, 

amelyet helyi vállalkozók segítségével Mexikóból sikerült beszerezni. Az átadás alkalmából 

szervezett sajtótájékoztatón Gálfi Árpád polgármester köszönetet mondott az adakozóknak és 

elmondta, hogy óriási erőfeszítések árán és világszintű kapcsolatok kihasználásával sikerült 

beszereznünk Mexikóból ezeket a gépeket. "A járvány okozta zárolások, export tiltások, 

határok lezárása közepette nagyon nehéz orvosi műszereket, lélegeztetőgépeket beszerezni, 

amikor a világon a legtöbb gyártó cég csak nyár közepére, végére, vagy őszi hónapokra 

vállalta volna a szállításokat egy megrendelés esetén" - hangsúlyozta. Hozzátette, folytatják az 

orvosi eszközök beszerzését.  

 

Háromszéken három személyt nyilvánítottak gyógyultnak 
2020. április 1. – szekelyhon.ro 

Három, korábban koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személyt gyógyultnak nyilvánítottak 

és hazaengedtek a sepsiszentgyörgyi kórházból. Az elmúlt egy nap alatt egyébként közel 

nyolcszáz személy esetében ért véget a lakhelyi elkülönítés Háromszéken.  

 

Gyűl a pénz a járványhelyzetben nélkülözhetetlen eszközökre 
2020. április 1. – szekelyhon.ro 

Egy hete tették közzé a felhívást, és már 54 ezer lej folyt be a gyergyói római katolikus 

esperesség felügyelete alatt létrehozott segélyalapba. A Segítsünk a kórháznak és Gyergyószék 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfold-szerte-megszolaltak-a-harangok-egy-orakor
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koronavirus-fertozessel-diagnosztizaltak-a-marosvasarhelyi-jarvanykorhaz-ket-asszisztenset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koronavirus-fertozessel-diagnosztizaltak-a-marosvasarhelyi-jarvanykorhaz-ket-asszisztenset
http://itthon.transindex.ro/?hir=59219&harom_adomanyokbol_vasarolt_lelegeztetogepet_adtak_at_szerdan_a_szekelyudvarhelyi_varosi_korhaznak
http://itthon.transindex.ro/?hir=59219&harom_adomanyokbol_vasarolt_lelegeztetogepet_adtak_at_szerdan_a_szekelyudvarhelyi_varosi_korhaznak
https://szekelyhon.ro/aktualis/haromszeken-harom-szemelyt-nyilvanitottak-gyogyultnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyul-a-penz-a-jarvanyhelyzetben-nelkulozhetetlen-eszkozokre
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lakóinak! nevet viselő kezdeményezés célja, hogy a gyergyószentmiklósi kórháznak és 

mentőszolgálatnak. 

 

Covid-19: készülnek a nagy ostromra a kórházak 
2020. április 2. – Krónika 

Nagyjából két-három hét múlva tetőzhet szakemberek szerint a koronavírus-járvány 

Romániában, az erdélyi és partiumi kórházak pedig gőzerővel készülnek a betegek rohamára. 

A Krónika által megkérdezett orvosok és a különböző egészségügyi intézmények vezetőinek 

elmondása szerint a járvány felkészületlenül érte a romániai kórházakat, most viszont a 

legtöbb helyen időt, pénzt és energiát nem kímélve dolgoznak azon, hogy minél több beteget 

tudjanak fogadni és ellátni. A védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek hiánya ugyanakkor még 

mindig gondot okoz, és vannak olyan felszerelések, amelyek hiánycikknek számítanak, így 

nem is egyszerű a beszerzésük. A kórházak néhány naptól két hétig terjedő időszakra 

rendelkeznek elegendő védőruházattal, fertőtlenítőszerrel, de lassan kezdenek mindenhová 

megérkezni az első külföldi szállítmányok is.   

 

Emil Târnăveanu, a Nemzeti Megmentési Front volt marosvásárhelyi alelnöke 
az egymást váltó események összefüggéseiről 
2020. április 2. – Krónika 

Ugyanazok az erők álltak a marosvásárhelyi 1990-es véres események hátterében, akik három 

hónappal korábban, 1989 decemberében a város főterén belelövettek a kommunista diktatúra 

ellen tüntető tömegbe – állítja Emil Târnăveanu. Az akkor 32 éves mérnök jóval a forradalom 

kitörése előtt szembement az elnyomó rendszerrel, amikor a vállalati pártgyűlésen – a 

jelenlévők óriási megrökönyödésére – nem szavazta meg Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár 

újrajelölését. A fordulatot követően, immár a Nemzeti Megmentési Front (FSN) 

marosvásárhelyi alelnökeként a visszarendeződés ellen foglalt állást. 

 

A valutaárfolyam nehezíti a támogatások utalását 
2020. április 2. – Krónika 

A Pro Economica Alapítvány, a magyar kormány által támogatott erdélyi gazdaságfejlesztési 

program lebonyolítója a kitűzött határidőre elvégezte a székelyföldi mezőgazdasági de 

minimis típusú támogatási program keretében vállalt feladatait, utalni fogják a hátralevő 

támogatásokat is, de az árfolyam alakulása nehézségeket gördít útjukba. A program 

keretében Kovászna, Hargita és Maros megyéből több mint ötezer pályázatot nyújtottak be, 

majd a szakértői elbírálás nyomán összesen 4758 támogatási szerződést írtak alá. A 

támogatási program keretében összesen 18,7 milliárd forintot (mintegy 57 millió eurót) 

ítéltek meg  a székelyföldi mezőgazdászoknak és mezőgazdasági 

vállalkozásoknak,  mezőgazdasági gépek-eszközök, ültetvények, tenyészállatok vásárlására. 
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Senki nem tudja megjósolni, mikorra áll helyre a gazdaság a válság után - Farkas 
Iván a Nézőpontban 
2020. április 1. – Ma7.sk 

A koronavírus-válság komoly hatással lesz az ország és a világ gazdasági fejlődésére. A 

vállalkozók és a munkavállalók is aggódva figyelik a napi híreket a koronavírus-járvány 

megfékezésére irányuló intézkedésekről. Vajon ki fizeti meg a számlát a végén? Ez 

foglalkoztatja most a lakosság nagy részét. Vajon a kormány által meghozott intézkedések 

elégségesek lesznek-e, hogy viszonylag jó kondícióban átvészeljük a váratlanul kialakult 

gazdasági válságot? Ilyen kérdésekre kerestük a választ a Nézőpont legújabb adásában Farkas 

Ivánnal, az MKP gazdasági szakértőjével. A kormány a napokban olyan intézkedéseket 

hozott, amelyek segíthetnek a kis-és középvállalkozásoknak túlélni a koronavírus-járvány 

megfékezésére hozott korlátozások gazdasági hatásait. A kényszerleállások miatt az 

alkalmazottak után fizetni kellett az egészségügyi és nyugdíj-járulékot, és épp itt volt az 

adóbefizetések időszaka is, tehát mindenki egy segítő kézre várt, hogy elkerülhesse a 

gazdasági csődöt. 

 

A kisebbségi kormánymegbízott személye most nem a legsürgetőbb kérdés 
2020. április 1. – Ma7.sk 

A kisebbségi kormánymegbízott személyének kérdése ezekben a napokban nem tartozik a 

kormány legfontosabb megoldandó feladatai közé - jelentette ki Igor Matovič kormányfő a 

kormány szerdai ülését követően. Mint megjegyezte: "Tudatában vagyunk, hogy ez a kérdés is 

előttünk áll, de a jelenlegi helyzetben sokkal fontosabb ügyeket kell megoldanunk, amelyek 

mindenképpen prioritást élveznek". 2016 áprilisa óta Bukovszky László tölti be ezt a posztot, 

akit a Most-Híd jelölt erre a tisztségre. Ugyanakkor szerdától új romaügyi 

kormánymegbízottja van a kabinetnek Andrea Bučková személyében, aki a Most-Híd által 

jelölt Ravasz Ábelt váltja. 

 

Ada: Minden háztartás élelmiszercsomagot kap 
2020. április 2. – Vajdaság MA 

Ada község önkormányzata a napokban megkezdi azt a programot, amelynek keretében 

minden háztartásba élelmiszercsomagot kézbesítenek, a csomagok kristálycukrot, olajat, 

lisztet, rizst, száraztésztát, hagymát, tálcás zöldségfélét és narancsot tartalmaznak majd, 

olvasható abban a közleményben, amelyet Bilicki Zoltán, Ada község polgármestere szerda 

este tett közzé Facebook-oldalán. 

 

Zentán is készülnek a segélycsomagok a nyugdíjasoknak 
2020. április 1. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A község nyugdíjasai részére megkezdték a kétezer ötszáz dináros segélycsomagok 

összeállítását. Azok a kisnyugdíjasok számíthatnak majd erre a segítségre, akiknek jövedelme 

30 ezer dinár alatt van. A város és a községhez tartozó települések területén nemrégiben 
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https://ma7.sk/videok/senki-nem-tudja-megjosolni-mikorra-all-helyre-a-gazdasag-a-valsag-utan-farkas-ivan-a
https://ma7.sk/videok/senki-nem-tudja-megjosolni-mikorra-all-helyre-a-gazdasag-a-valsag-utan-farkas-ivan-a
https://ma7.sk/aktualis/a-kisebbsegi-kormanymegbizott-szemelye-most-nem-a-legsurgetobb-kerdes
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24951/Ada-Minden-haztartas-elelmiszercsomagot-kap.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24950/Zentan-is-keszulnek-a-segelycsomagok-a-nyugdijasoknak.html
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fejezték be az 5 literes kiszerelésű fertőtlenítőszerek szétosztását, összesen tízezer darabot - 

tájékoztatott Czeglédi Rudolf polgármester. 

 

Nagybecskerek: Készülnek a csomagok a rászorulóknak 
2020. április 1. – Vajdaság MA 

Nagybecskereken az önkéntesek jóvoltából a Medison sportcsarnokban készítik a csomagokat 

a mintegy 15 ezer kisnyugdíjas, illetve a hátrányos helyzetű rászorulók részére. A csomagokba 

a legalapvetőbb tartós élelmiszerek kerülnek, illetve tisztálkodási szerek, amelyet a 

nagybecskereki önkormányzat biztosított, illetve adományozóktól kaptak erre a célra. 

 

A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző is online felületen folytatódik 
2020. április 1. – karpat.in.ua 

A jelenlegi, koronavírus okozta rendkívüli helyzet miatt a Mathias Corvinus Collegium 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző előre betervezett programja is változik. A korábban 

meghirdetett negyedik képzési hétvége, a hagyományos formában nem lesz megtartva, a 

továbbiakban online, távoktatásos formában folytatódik a program.  

 

Urnák kihelyezésével folytatódik a KMKSZ adománygyűjtő akciója 
2020. április 1. – karpat.in.ua 

Folytatódik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség adománygyűjtő akciója az orvosi 

eszközök, valamint az egészségügyi dolgozók és a lakosság számára elengedhetetlen 

védőeszközök beszerzésére. A felajánlásokat eddig a KMKSZ Jótékonysági alapítványának 

számlaszámaira lehetett átutalni. Ezentúl viszont már a települések üzleteiben elhelyezett 

urnákba is el lehet juttatni a pénzadományokat. A KMKSZ akciója során 140 adománygyűjtő 

urnát helyeznek ki Kárpátalja – szerte. A KMKSZ felhívja a lakosság figyelmét, hogy az 

adománygyűjtési számlák továbbra is élnek. A kihelyezett urnák pontos helyéről pedig az 

alapszervezeti elnökök nyújtanak információt. 

 

Újabb adományt kapott a Beregszászi Alapellátási Központ 
2020. április 1. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Alapellátási Központhoz tartozó családorvosi rendelők doktorai közvetlenül 

lapzártánk előtt, kedden már át is vehették azokat az eszközöket, amelyek a KMKSZ 

felajánlása révén kerültek elosztásra a járás egészségügyi intézményei között. A felajánlásnak 

köszönhetően a járás családorvosi rendelői orvosi kesztyűket, maszkokat, respirátorokat, 

fertőtlenítőszereket és egyszer használatos védőruhákat (500 darab overall) kaptak 

ajándékba, amelyek a mostani járványidőszakban nagy segítséget jelentenek az egészségügyi 

dolgozók számára. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24949/Nagybecskerek-Keszulnek-a-csomagok-a-raszoruloknak.html
http://life.karpat.in.ua/?p=9629&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=9620&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/01/ujabb-adomanyt-kapott-beregszaszi-alapellatasi-kozpont
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Muravidéki magyar értékek nyomában 
2020. április 1. – Népújság  

A kétezres évek elején egyedülálló kezdeményezés bontakozott ki Magyarországon. Egy több 

irányból szerveződő, a magyarság értékeit összegezni, rendszerezni kívánó mozgalom indult 

el azzal a céllal, hogy a magyar nemzet értékeit összegyűjtse, értéktárakba rendezze, mellyel 

biztosíthatja azok megfelelő védelmét és nyilvántartását, valamint az utókor számára történő 

megőrzését. A hungarikum mozgalom legfontosabb alapelve, hogy minden közösségnek 

vannak értékei. A legkisebbnek is, függetlenül attól, hogy hány tagja van, hol helyezkedik el, 

milyen a turisztikai vonzereje. 

 

Megnyitják a Hodos–Bajánsenye és a Čepinci–Kétvölgy határátkelőket is 
2020. április 1. – Népújság  

Helyi kezdeményezésre Szlovénia és Magyarország külügyminiszterei kedden megállapodtak 

abban, megnyitják a Hodos–Bajánsenye és a Čepinci–Kétvölgy határátkelőket is. Ezzel 

különösen a goricskói és a rábavidéki polgárok életét teszik könnyebbé. Horváth Ferenc 

nemzetiségi parlamenti képviselő tájékoztatott, hogy lakossági kérésre rábavidéki 

kollégájával, Németh Zsolt képviselővel egyetemben kezdeményezte Szijártó Péter magyar és 

Anže Logar szlovén külügyminiszternél, hogy a szlovén–magyar határszakasz közelében élők 

érdekében bővítsék a két ország között nyitva tartott átkelők számát. A goricskói és a 

rábavidéki emberek számára ugyanis problémát okoz, hogy a magyar–szlovén határon nyitva 

lévő határátkelőhelyek mindegyike a határ déli végén található. 

 

A zene a nehéz időkben is összekapcsol 
2020. április 1. – Népújság  

A koronavírus-járvány ideje alatt az internet segítségével is próbáljuk áthidalni a távolságot 

szeretteinkkel, és ha fizikailag nem is találkozunk – azért lélekben, kedves szavakkal, ki-ki a 

maga módján – próbáljuk egymást támogatni. Vannak, akik a zenét választották, az éneklést 

hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a mindennapokat, üzenjenek vagy reményt adjanak. 

Róluk, velük készült riportunk, rendhagyó módon online beszélgetéssel. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 1. – Kossuth Rádió 

 

Ma 13 órakor Erdély több mint 250 településén kondultnak meg a harangok a köszönet 

kifejezéseként azokért, akik most a járvány idején folyamatosan dolgoznak.  
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https://nepujsag.net/muravidek/8661-muravid%C3%A9ki-magyar-%C3%A9rt%C3%A9kek-nyom%C3%A1ban.html
https://nepujsag.net/muravidek/8650-megnyitj%C3%A1k-a-hodos%E2%80%93baj%C3%A1nsenye-%C3%A9s-a-%C4%8Depinci%E2%80%93k%C3%A9tv%C3%B6lgy-hat%C3%A1r%C3%A1tkel%C5%91ket-is.html
https://nepujsag.net/muravidek/8651-a-zene-a-neh%C3%A9z-id%C5%91kben-is-%C3%B6sszekapcsol.html
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A székelyföldi önkormányzatok saját hatáskörben eddig is meghoztak minden olyan döntést, 

ami szükséges járvány idején. Minden saját erőforrást megmozgatnak, hogy a helyi 

kórházakat segítsék.  

 

Lelki gondozói szolgálatot hozott létre a Hargita megyei Önkormányzat a KALOT-tal és az 

Áradat Egyesülettel közösen, és csatlakozott hozzájuk az unitárius egyház is.  

 

Vajon a hosszabb időn át tartó összezártság mit okozhat azoknál a családoknál, amelyekben 3 

generáció él egy fedél alatt?  S ezeket a feszült helyzeteket vajon hogyan kell jól kezelni? Barta 

Krisztina pszichológus válaszolt a kérdésekre.   

 

Harminc éve annak, hogy a szerbiai többpártrendszer hajnalán megalakult a délvidéki 

magyarok első nemzeti érdekvédelmi szervezete, a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közössége. A magalakulás körülményeiről és az akkor megfogalmazott célok 

megvalósulásáról Ágoston András, a történelmi VMDK alapító elnöke beszélt. 

 

Ahogy arról már egy korábbi műsorunkban beszámoltunk a trianoni békediktátum 

centenáriuma alkalmából Gombaszögön egy ereklyés zászlótartó felállítását tervezik, 

amelynek  része lesz majd az a kapszula is, amit mintegy félezer felvidéki magyarok által is 

lakott település földjével töltenek meg. A szervezők május közepéig várják a szimbolikus 

földadományokat.   

 

2020 a nemzeti összetartozás éve. Ehhez a kontinenseken átívelő magyar programhoz hogyan 

tudnak kapcsolódni a kanadai magyarok? A részletekről Szenthe Anna, a Kanadai Magyar 

Kulturális Tanács és a   Diaszpóratanács kanadai elnöke mesélt. 

 

Amikor jó 1 hónappal ezelőtt, az iménti felvétel készült, még senki sem gondolta, hogy azok a 

táncos tervek, amelyekről akkor Szente Anna olyan lelkesen mesélt, nem valósulhatnak meg a 

tervezett időben. Ma már azt is tudjuk, hogy a koronavírus miatt mondták le sorra a közösségi 

programokat Kanadában is. Most a Kőrösi Csoma Sándor program egyik aktív résztvevője, 

Csibi Balázs számol be a kanadai helyzetről, Torontóból. 

 

 


