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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: Virágvasárnap egyetlen magyar sincs egyedül 
 2020. április 5. – Híradó, Origo, Magyar Nemzet, ma7.sk, Körkép, karpat.in.ua, Délmagyar 

A kormányfő virágvasárnap alkalmából tett közzé bejegyzést közösségi média oldalára. Az 

Egyetlen magyar sincs egyedül címen posztolt egyperces videóban keresztény egyházi vezetők 

közösen mondják el a Mi Atyánk imádságot. A videóban többek között feltűnik Erdő Péter 

bíboros, Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája, Kiss-Rigó László 

szeged-csanádi püspök és Böjte Csaba, valamint határon túli települések egyházi vezetői is. 

 

A koronavírus miatt számos pályázatot átütemez a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság 
2020.április 5. – M1, hirado.hu, karpat.in.ua, Promenad.hu   

A Nemzetpolitikai Államtitkárság továbbra is azon dolgozik, hogy a járvány miatt lezárt 

határok, és az elmaradó személyes találkozások ellenére folyamatos legyen a kapcsolattartás a 

külhoni magyar közösségekkel. A veszélyhelyzet miatt azonban számos programot leállítottak 

és átütemeztek, ilyen a Határtalanul diákutazás, vagy a Szülőföldön magyarul pályázat, de a 

jelenleg futó egyéb pályázatokat is átalakítják. Potápi Árpád János az M1 Kárpát-medence 

című magazinműsorának elmondta: a magyar kormány nem állította le sem a Petőfi, sem a 

diaszpórában működő Kőrösi Programot, , minden ösztöndíjas otthoni tevékenységet folytat, 

illetve távmunkából látja el feladatait. Hozzátette, a résztvevőktől kérik, ahol van mód és 

lehetőség ott végezzenek karitatív tevékenységet is, az általuk ismer közösségeken belül 

támogassák az időseket. Az államtitkár kiemelte: abban bízik, hogy az elmúlt évtized 

nemzetpolitikájának köszönhetően olyan erős kötelék alakult ki az anyaország, és a külhoni 

nemzetrészek magyarsága között, ami kiállja a próbát a mostani időszakban is. 

 

Az MKP levélben válaszolt az Európai Néppárt elnökének 
2020. április 3. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja nevében Őry Péter ügyvezető elnök válaszolt Donald Tusk EPP-

elnök minapi levelére, amelyben az Európai Néppárt elnöke politikailag és erkölcsileg 

elfogadhatatlannak nevezte, ha valaki az új koronavírus-járványt arra használja, hogy 

folyamatos rendkívüli állapotot vezessen be országában. Az MKP a március 30-án küldött 

levelében leszögezte, hogy a mostani időszak semmiképpen sem válhat politikai értékekről, 

stratégiákról, a Fidesz EPP-n belüli státuszáról vagy éppen a magyar kormány konkrét 

válságkezelő intézkedéseiről szóló viták idejévé. Épp ellenkezőleg, arra van szükség, hogy 

mindenki a maga területén a lehető legtöbbet tegye meg a járvány elleni küzdelemben és erre 

a feladatra összpontosítsa energiáit. A mostani időszak éppen annak az ideje, hogy a politikai 

szövetségesek, kollégák nagyobb bizalmat tanúsítsanak egymás iránt, függetlenül - az 

egyébként természetes és szükséges – politikai vitáiktól. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/05/orban-viktor-viragvasarnap-egyetlen-magyar-sincs-egyedul
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/05/a-koronavirus-miatt-szamos-palyazatot-atutemez-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/05/a-koronavirus-miatt-szamos-palyazatot-atutemez-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag
https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-levelben-valaszolt-az-europai-neppart-elnokenek


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 6. 
2 

 

Orban: a helyhatósági választásokra szeptemberben kerülhetne sor  
2020. április 3. – maszol.ro 

A romániai helyhatósági választásokra szeptemberben kerülhetne sor, nyilatkozta pénteken 

az Agerpres hírügynökségnek Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő hozzátette: a 

kabinet készen áll, hogy kiadjon egy sürgősségi kormányrendeletet, amely meghosszabbítja a 

helyi választottak mandátumát. A kormányfő szerint a szükségállapot ideje alatt a kormány is 

kiadhat erre vonatkozó rendeletet. Megismételte: „egyre nyilvánvalóbb”, hogy június 28-án 

nem lehet megtartani a helyhatósági választásokat.  

 

Koronavírus: leszámoltak a kórházmenedzserrel Marosvásárhelyen?  
2020. április 3. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Péter Ferenc szerint egyoldalú döntést hozott Maros megye prefektusa, amikor 

felfüggesztette Dr. Ovidiu Gârbovant a Maros Megyei Klinikai Kórház menedzseri 

tisztségéből. A tanácselnök szerint az egészségügyi intézmény „megfelelően fel van készülve a 

koronavírusos betegek fogadására”.  Mara Togănel, Maros megye prefektusa csütörtök este 

szűkszavú közleményben számolt be arról, hogy a szükségállapot idejére felfüggesztette a 

megyei tanács alárendeltségébe tartozó kórház vezetőjét. Indoklása szerint a menedzser 

„hiányosan teljesítette feladatait”. A kormánybiztos azt állítja, hogy Dr. Ovidiu Gârbovan 

felügyelete alatt késve és akadozva alakították ki a kezelőket a koronavírusos betegek számára 

és hiányosan osztottak védőfelszereléseket is az egészségügyi alkalmazottaknak.  

 

Magyar nyelvű tételeken is gyakorolhatnak a végzősök  
2020. április 3. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Krónika 

A rocnee.eu honlapra feltöltött 110 gyakorlótesztből több mint száz most már magyar nyelven 

is elérhető ezen a linken – jelentette be közleményében a kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkári kabinet és a kisebbségi főigazgatóság.  Mint írták: az államtitkári kabinet 

felhívására, amelyet a főtanfelügyelők, főtanfelügyelő-helyettesek és tanfelügyelők juttattak el 

a pedagógusokhoz, rekordidő alatt több mint száz vállalkozószellemű tanár jelentkezett, 

akiknek áldozatos fordítói munkája révén a 110 tételből már több mint 100 elérhető magyar 

nyelven is, ennek tartalma folyamatosan bővül. A gyakorlótesztek a nyolcadikos és 

tizenkettedikes tanulók számára készültek, a vizsgákra való felkészülést segítik. 

 

Közös fronton segítenek a marosvásárhelyi rivális politikusok 
2020. április 4. – Krónika 

Közös frontra állította a kornavírus-járvány a marosvásárhelyi RMDSZ-nek a politikában 

olykor egymással szembemenő ismert személyiségeit. Soós Zoltán és csapata a bevásárlásban 

segíti az időseket, Vass Leventéék a gyógyszerek beszerzésében, Koreck Máriáék pedig meleg 

ételt kínálnak a rászorulóknak. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/124669-orban-a-helyhatosagi-valasztasokra-szeptemberben-kerulhetne-sor
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124634-koronavirus-leszamoltak-a-korhazmenedzserrel-marosvasarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124628-magyar-nyelv-teteleken-is-gyakorolhatnak-a-vegz-sok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozos-fronton-a-vasarhelyi-rivalisok
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Koronavírus Hargita megyében: fertőzött volt az elhunyt férfi  
2020. április 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Utólag kimutatták a koronavírust a szerdán elhunyt etédi férfi szervezetében – közölte 

szombaton a Hargita megyei prefektúra. Az elhunyt férfi fia március 26-án tért haza 

Franciaországból. Fertőzésére az apja szerda esti halála után derült fény. A beteget a 

székelyudvarhelyi városi kórház fertőző betegségek osztályára szállították, jelenleg orvosi 

felügyelet alatt van.  

 

A Pete-Csengersima határátkelőhely ingázók előtti megnyitását kéri Szatmár 
Megye Tanácsának elnöke  
2020. április 4. – transindex.ro 

A járvány miatti megszorítások lehetetlen helyzetbe hozták azokat, akik Romániában élnek és 

Magyarországon dolgoznak, vagy fordítva,írja sajtóközleményében a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ). Az ő érdekükben fordult írásban Marcel Vela 

belügyminiszterhez, és kereste meg ugyancsak levélben Kiss-Parciu Pétert, Magyarország 

külgazdasági és külügyminisztériumának helyettes államtitkárát Pataki Csaba, Szatmár 

Megye Tanácsának elnöke. A közlemény szerint komoly veszélybe került a határok lezárásával 

annak a több mint ezer családnak a megélhetése, ahol egy, de sok esetben mindkét 

családfenntartó a határ másik oldalán dolgozik. 

 

Pásztor Sándor: Védőfelszereléseket biztosítunk a háziorvosoknak 
2020. április 4. – Bihari Napló 

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnökének kezdeményezésére egy olyan 

akciótervet dolgoztak ki, amellyel segítik a háziorvosi rendelőkben dolgozó orvosok és 

asszisztensek munkáját. Ennek részleteiről is kérdezték a megyeelnököt. 

 

 

Zatykó Gyula: Most nem megosztásra, hanem összefogásra van szükség 
2020. április 4. – Bihari Napló 

Az ország más kórházaitól eltérően a nagyváradi egészségügyi személyzet rendelkezik 

védőfelszereléssel, orvosi berendezésekkel. Nyugodt a hangulat, az orvosok, nővérek, ápolók 

a lehetőségekhez mérten jó körülmények között végzik a munkájukat – mondta el Zatykó 

Gyula, Nagyvárad polgármesterének tanácsadója. 

 

„Döntsünk a szeretet mellett!” – Böjte Csaba ferences szerzetes a rendkívüli 
helyzetről, a másik ajtóról, a születő új világról 
2020. április 5. – Krónika 

Valós kegyelmi időszak a mostani, amelyből sokkal tisztábban, értékesebben kerülhetünk ki 

mindannyian – vallja a jelenlegi járványügyi helyzetről a Krónikának Böjte Csaba ferences 

szerzetes. A dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója úgy véli, ha becsukódik egy ajtó, ne 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124713-koronavirus-hargita-megyeben-fert-zott-volt-az-elhunyt-ferfi
http://itthon.transindex.ro/?hir=59280&a_petecsengersima_hataratkelohely_ingazok_elotti_megnyitasat_keri_szatmar_megye_tanacsanak_elnoke
http://itthon.transindex.ro/?hir=59280&a_petecsengersima_hataratkelohely_ingazok_elotti_megnyitasat_keri_szatmar_megye_tanacsanak_elnoke
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-vedofelszereleseket-biztositunk-a-haziorvosoknak-2742990/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-most-nem-megosztasra-hanem-osszefogasra-van-szukseg-2742975/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/dontsunk-a-szeretet-mellett-n-bojte-csaba-ferences-szerzetes-a-rendkivuli-helyzetrol-a-masik-ajtorol-a-szuleto-uj-vilagrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/dontsunk-a-szeretet-mellett-n-bojte-csaba-ferences-szerzetes-a-rendkivuli-helyzetrol-a-masik-ajtorol-a-szuleto-uj-vilagrol
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rángassuk a kilincset, hanem vegyük észre, hogy egy másik kinyílik, más irányba 

elmozdulhatunk. 

 

A hétvégén is torlódás alakult ki a nagylaki magyar-román határátkelőnél 
2020. április 5. – MTI, maszol.ro, hirado.hu, Krónika 

Három órára nőtt a személygépkocsival utazók várakozási ideje vasárnap délelőttre a 

nagylaki közúti határátkelőhelyen - közölte honlapján a rendőrség. Csütörtök estétől a 

csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen korlátozásokat vezettek be, a személyforgalmat a 

kilépő oldalon a nagylaki átkelőre terelik, a sztrádán a teherforgalom haladhat Románia felé. 

A nagylaki átkelőnél kialakult torlódás oka, hogy a koronavírus-járvány miatt az ellenőrzés 

átlagban 10 percet vesz igénybe személyenként. 

 

A Maros Megyei Sürgősségi Kórház 51 dolgozója vonul otthoni elkülönítésbe, 
miután egy munkatársuk elkapta a vírust  
2020. április 5. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Maros Megyei Sürgősségi Kórház személyzetéből 51-en vonultak otthoni elkülönítésbe, 

miután koronavírusos megbetegedést mutattak ki egy személynél, aki ott dolgozik. A kórház 

közleménye szerint az 51 embert nem tesztelték le a vírusra az érvényben levő országos 

módszertant figyelembe véve. A mostani esetre a hatóságok a 14 napos otthoni elkülönítést 

ajánlják, ez alatt az időszakban megfigyelik, hogy fellépnek-e tünetek.  

 

Az RMDSZ ellenzi a kórházak újra központosítását  
2020. április 5. – maszol.ro 

A koronavírus járvány idejére az egészségügyi minisztérium irányítása alá vonják az 

önkormányzatok alárendeltségébe tartozó kórházakat. Nelu Tãtaru egészségügyi miniszter 

szerint ez azt is jelenti, hogy az egészségügyi intézmények vezetőinek kinevezése, illetve 

menesztése is átkerül a minisztérium hatáskörébe. Az RMDSZ ellenzi a kórházak 

központosítását, szögezte le újságírói megkeresésre Cseke Attila.  

 

Elégedett a román belügyminiszter a román–magyar határnál zajló forgalom 
ütemével 
2020. április 5. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Csanádpalota–Nagylak autópálya-határátkelőhelyen tájékozódott a határátlépés 

körülményeiről vasárnap délután Marcel Vela román belügyminiszter. A vele tartó 

újságíróknak a tárcavezető elmondta: rendkívül fontosnak tartja, hogy zökkenőmentes legyen 

az áruszállítás, ezért mindent megtett a várakozási idők csökkentése érdekében. Hozzátette, 

éppen ezért osztották ketté az országba Nagylaknál belépő közúti forgalmat, irányították az 

országúti határátkelőhely (Nagylak I) felé a személygépkocsi-forgalmat, és hagyták meg az 

autópálya határátkelőjét (Nagylak II) a teherforgalomnak.  

 

Mindenkinek nagy kihívás az online oktatás 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124719-a-hetvegen-is-torlodas-alakult-ki-a-nagylaki-magyar-roman-hataratkel-nel
http://itthon.transindex.ro/?hir=59293&a_maros_megyei_surgossegi_korhaz_51_dolgozoja_vonul_otthoni_elkulonitesbe_miutan_egy_munkatarsuk_elkapta_a_virust
http://itthon.transindex.ro/?hir=59293&a_maros_megyei_surgossegi_korhaz_51_dolgozoja_vonul_otthoni_elkulonitesbe_miutan_egy_munkatarsuk_elkapta_a_virust
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124732-az-rmdsz-ellenzi-a-korhazak-ujra-kozpontositasat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elegedett-a-roman-belugyminiszter-a-romannmagyar-hatarnal-zajlo-forgalom-utemevel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elegedett-a-roman-belugyminiszter-a-romannmagyar-hatarnal-zajlo-forgalom-utemevel
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2020. április 6. – Krónika 

A digitális tanrend nemcsak a diákoknak és a szülőknek jelent új kihívást, hanem az egész 

pedagógustársadalomnak – hangzott el az Oktatás, hogyan tovább? című, a Matusinka 

életmódmagazin által szervezett videókonferencián. A koronavírus-járvány okozta helyzet 

apropóján szervezett internetes eseményen szakemberek „beszélték ki” az online oktatásról 

szerzett tapasztalatokat. 

 

Filip Mónika: Az oktatásügyben fontosnak tartom a magyar nyelvű 
kommunikációt 
2020. április 4. – Felvidék Ma, Új Szó 

Az Igor Matovič vezette kormány első kormányülésén több tárca államtitkárait is kinevezték. 

Az oktatási minisztérium három államtitkára egyike a csábi születésű Filip Mónika. A 

Felvidék.ma megkeresésére az államtitkár beszélt többek között a hatásköreiről, feladatairól, 

vallott a magyar nyelv fontosságáról, felvázolta a kisebbségi oktatásügy fontos pontjait. 

„Három hatáskörrel bíztak meg a kinevezésemkor. Az eddigi államtitkári hatáskörként a 

kisebbségi oktatásügy az egyik lényeges területem. A belügyminisztérium kötelékében 

eltöltött évek során a közigazgatási tapasztalataimat felhasználva a regionális oktatásügy 

finanszírozásának átalakítása szintén a hatáskörömbe tartozik. Feladatom lesz az oktatásügy 

megerősítése a finanszírozás terén. A harmadik terület az inklúzió. Mindhárom témakör 

egyformán erős, s mindhárommal foglalkozni fogok” – jegyezte meg. 

 
Berényi: megérkeztek a szükséges védőfelszerelések Nagyszombat megye 
orvosi rendelőibe 
2020. április 4. – Felvidék Ma 

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke arról tájékoztatta portálunkat, hogy pénteken, 

április 3-án, a megye területén működő orvosi rendelőkbe megérkeztek a szükséges 

védőfelszerelések, melyeket az Állami Tartalékalap biztosított számukra. A késlekedés okáról 

elmondta: az Állami Tartalékalapból ígért segítség csak szerda este érkezett meg hozzájuk, 

amit csütörtökön a megye alkalmazottjai csomagoltak, rendszereztek, majd a pénteki nap 

folyamán a megyei sofőrök kiszállították azokat a járási székhelyekre. Nagyszombat 

megyében 1500 rendelő működik. A kiszállított csomagok száma a Dunaszerdahelyi járásban 

353, a Galántaiban pedig 227. Ezen kívül az általános orvosoknak a megyei költségvetésből 

már vásároltunk védőfelszereléseket, amiket 2 -3 héttel ezelőtt megkaptak. Néhány szakorvos 

már szintén kapott a megyétől támogatást, amit saját költségből oldottunk meg, de ilyen 

méretű támogatásra nem lett volna lehetőségünk, ezért igyekeztünk a leggyorsabban ezt a 

szolgáltatást az állami szintről ellátni. 
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https://felvidek.ma/2020/04/filip-monika-az-oktatasugyben-fontosnak-tartom-a-magyar-nyelvu-kommunikaciot/
https://felvidek.ma/2020/04/filip-monika-az-oktatasugyben-fontosnak-tartom-a-magyar-nyelvu-kommunikaciot/
https://felvidek.ma/2020/04/berenyi-megerkeztek-a-szukseges-vedofelszerelesek-nagyszombat-megye-orvosi-rendeloibe/
https://felvidek.ma/2020/04/berenyi-megerkeztek-a-szukseges-vedofelszerelesek-nagyszombat-megye-orvosi-rendeloibe/
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Pásztor István virágvasárnapi üzenete 
2020. április 5. – Pannon RTV 

Áldott Nagyhetet és szép húsvéti készülődést kívánt mindenkinek a VMSZ elnöke. II. János 

Pál pápa szavait idézve bátorítja a vajdasági magyarságot a koronavírus-járvány idején 

Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közösségi oldalán virágvasárnapi 

üzenetében azt írja, üres utcákkal, járókelők nélküli miliőben kezdődik a nagyhét 

Vajdaságban és szerte a keresztény világban. Ha sikerül továbbra is egy emberként, példásan 

betartanunk a szabályokat és vigyáznunk egymásra, akkor hamarosan együtt ünnepelhetünk - 

tette hozzá Pásztor István. Továbbá áldott Nagyhetet és szép húsvéti készülődést kívánt 

minden embernek. 

 

Az MNT elektronikus ülése: Elérhetőek a világhálón a digitális oktatási 
tartalmak 
2020. április 3. – Vajdaság MA 

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány miatt kihirdetett rendkívüli állapot 

következtében – alapszabályával összhangban – tizenharmadik ülését elektronikus szavazás 

útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, és 45 

napirendi pontról hozott döntést. A 2020. április 3-án, 13.30 óráig beérkezett szavazatok 

alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 14 napirendi 

pontot egyhangúlag, 31-et pedig minősített szavazattöbbséggel (összesen 1493 igen, 22 nem 

és 60 tartózkodás mellett) fogadott el – olvasható abban a közleményben, amit Hajnal Jenő, 

az MNT elnöke adott ki az ülés után. 

 

Segélycsomag az újvidéki nyugdíjasoknak 
2020. április 6. – Magyar Szó  

A Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái a székvárosban pénteken és szombaton házhoz 

szállították azokat a segélycsomagokat, amelyeket az önkormányzaton keresztül sikerült 

beszerezni és összeállítani a nagyjából 33 ezer olyan újvidéki nyugdíjas számára, akinek a 

havi jövedelme nem haladja meg a 30 ezer dinárt. A VMSZ városi szervezetének önkéntesei 

641 személyhez juttatták/juttatják el az adományt Újvidéken, Kamancon (Kamenicán), 

Péterváradon, Piroson, Futakon, Veterniken, Kátyon és Tiszakálmánfalván (Budiszaván). 

 

Pályázati felhívás online népművészeti módszertani tartalmak elkészítésére 
2020. április 5. – Kárpátalja 

A Hagyományok Háza pályázatot hirdet online népművészeti módszertani tartalmak 

elkészítésére. A benyújtási határidő: április 15. A Hagyományok Háza „Ti megálmodjátok, mi 

segítünk megvalósítani!” jelmondattal – online népművészeti módszertani tartalmak 

elkészítésére – tesz közzé pályázati felhívást. A tender kiíróinak szándéka szerint a jelen, 

embert próbáló időszak lehetőséget nyújthat korábbi ötletek megvalósítására, asztalfiókban 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pasztor-istvan-viragvasarnapi-uzenete
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24959/Az-MNT-elektronikus-ulese-Elerhetoek-a-vilaghalon-a-digitalis-oktatasi-tartalmak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24959/Az-MNT-elektronikus-ulese-Elerhetoek-a-vilaghalon-a-digitalis-oktatasi-tartalmak.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4266/vajdasag_ujvidek/218062/Seg%C3%A9lycsomag-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-nyugd%C3%ADjasoknak.htm
https://karpataljalap.net/2020/04/05/palyazati-felhivas-online-nepmuveszeti-modszertani-tartalmak-elkeszitesere
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heverő tervek kidolgozására, amelyek végleges formába öntésében az Intézmény partnerként 

vehet részt. Jelen pályázat egyedi lehetőséget biztosít táncosoknak, oktatóknak, zenészeknek 

és kézműveseknek kreativitásuk bizonyítására.   

 

A kárpátaljai gázszolgáltató online ügyintézésre szólítja fel az ügyfeleit 
2020. április 5. – karpat.in.ua 

A kárpátaljai gázszolgáltató arra ösztönzi a felhasználókat, hogy a gázóra adatait, a csekkeket 

és a kifizetéseket mindenki online szolgáltatások segítségével intézze. Ma a 273 ezer 

kárpátaljai gázfogyasztóból 86 ezren rendelkeznek felhasználófiókkal. A gyors regisztráció 

bevezetésétől a gázszolgáltató cégnél az online felhasználók számának jelentős növekedését 

várják. 

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete segítő programot hirdet 
tagcsaládjai részére 
2020. április 4. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Önellátó nagycsalád 2020 címmel segítő 

programot hirdet tagcsaládjai részére. A vészhelyzetre való tekintettel az igényekhez mérten 

haszonállatot vagy élelmiszercsomagot kaphatnak az egyesület tagjai. A családok dönthetik 

el, melyik segítséget veszik igénybe: haszonállatot (csirke, kacsa, nyúl, méhcsalád) indító 

táppal és terménnyel vagy élelmiszercsomagot, melynek értéke megegyezik a 

haszonállatokéval. 

 

Magyar kultúra online a CH ajánlásával 
2020. április 3. – volksgruppen.orf.at 

A bécsi Collegium Hungaricum is lemondta minden rendezvényét a koronavírus járvány 

körül kialakult helyzet miatt, de munkatársai a krízis ideje alatt sem hagyják magyar 

kulturális szellemi táplálék nélkül szimpatizánsaikat. Az intézmény programjai most a 

Hollandstrasseból a virtuális térbe költöztek. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=10135&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesulete-segito-programot-hirdet-tagcsaladjai-reszere/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesulete-segito-programot-hirdet-tagcsaladjai-reszere/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3042427/
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Elektronikus sajtó 

 

Kárpát Expressz 

2020. április 5. – M1  

 

Folyamatos a kapcsolattartás a külhoni magyarokkal 

A koronavírus ellenére sem állnak le a programok a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

szervezésében. Nem állította le sem a Petőfi, sem a diaszpórában működő Kőrösi programot, 

annak ellenére, hogy a lezárt határok és a koronavírus miatt személyes találkozásokra nem 

kerülhet sor. Azonban a veszélyhelyzet miatt számos programot leállítottak illetve 

átütemeztek, ilyen a Határtalanul! diákutazás és a Szülőföldön magyarul pályázat. Potápi 

Árpád János államtitkár elmondása szerint az államtitkárság augusztus 31-ig semmilyen 

rendezvényt nem szervez és nem támogat. 

 

Összefogás Délvidéken 

A délvidéki, javarészt magyarok lakta település, Zentagunaras komoly kihívásokkal néz 

szembe a járvány idején. Sípos Hajnalka, a zentagunarasi Végrehajtó Bizottság elnöke 

elmondása szerint már létre is jött egy csoport, ahol önkéntesek segítségét kérik a lakosság 

megsegítésére. Néhány órán belül az 1800 fős faluból több mint 40-en jelentkeztek. A kijárási 

korlátozás bevezetése óta kétóránként váltják egymást az önkéntesek, ők felveszik a lakosok 

kéréseit (alapvető szükségletek kielégítéséről, pl. bevásárlásról van legtöbbször szó) és 

teljesítik azokat.  

 

Küzdelem a vírus ellen Sepsiszentgyörgyön 

A kijárási tilalom óta szinte senkit nem látni a sepsiszentgyörgyi utcákon. A kórház is 

nehézségekkel néz szembe: több orvos pozitív koronatesztje miatt egész részlegeket kellett 

lezárni. A Bajcsy családban is nehézséget okozott, hogy feladatokat adjanak a gyerekeknek, de 

végül sikerült megoldani. A helyi segélyszervezet önkéntesei és az önkormányzat komoly 

feladatot vállal magára: élelmiszer-csomagokat osztanak, bevásárolnak a rászorulóknak. 

 

Böjti hagyományőrzés Lövétén 

A Kis-Homoród-menti székey falut, Lövétét a katolicizmus bástyájaként is említik a krónikák. 

A koronavírus járvány alatt  a böjti időszak még inkább a lelki elmélyülés és elcsendesedés 

ideje. Számos böjti hagyomány maradt fenn Lövétén, nagyrészük természetesen az 

étkezéshez köthető. A falubeli tájház konyhájában finomabbnál finomabb húsmentes fogások 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-04-05-i-adas-2/
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készülnek: hagymatokány puliszkával, főtt törökbúza (kukorica), mákos laska, aszalt szilva 

leves kerül az asztalra. 

 

 
Öt kontinens 

2020. április 4. – Duna World 

 

Dicsérjétek az Urat! – így szól a 150. zsoltár első sora. A Hágai Magyar Református 

Gyülekezet tagjai pedig – a bibliai tanításokat megfogadva – minden hónap 3. vasárnapján 

magyar nyelvű istentiszteleteken gyűlnek össze.   

 

A cserkészmozgalom legnagyobb eseménye a négyévente megrendezésre kerülő 

világtalálkozó, a dzsembori,  melyen tízezrével vesznek részt fiatal cserkészek a világ minden 

tájáról. A 24. alkalommal megrendezett idei világtalálkozó helyszíne az Amerikai Egyesült 

Államok, ezen belül is Nyugat-Virginia volt. A különböző kulturális, sport és kapcsolatépítő 

programokra 45 ezer fiatalt vártak. 

 

Victor Vasarely, eredeti nevén Vásárhelyi Győző, az optikai festészet jelentős képviselőjeként 

ismert világszerte. 1930-as párizsi emigrációját követően, a nagy sikereket elért művész 1976-

ban alapította meg saját múzeumát, az aix-en-provence-i Vasarely Alapítványt, mely az 

alkotásainak bemutatása mellett páratlan kulturális központként működik a mai napig. 

 

A Magyar Költészet Napja alkalmából színes cetlik lepik el a világ több nagyvárosát, rajtuk a 

magyar irodalom nagyjainak több nyelvre lefordított verssoraival. Az eredetileg Londonból 

induló kreatív akcióban idén Kairótól Pekingig 22 külföldi magyar intézet vett részt, így 

népszerűsítve a magyar kultúrát a nemzetközi közönség körében. A versrészleteket nem csak 

olvasni lehetetett. Amelyik post-it idézete megtetszett, azt haza is vihették az érdeklődők. Az 

akcióban a bécsi, belgrádi, berlini, brüsszeli, bukaresti, delhi, helsinki, isztambuli, kairói, 

ljubljanai, londoni, moszkvai, párizsi, pekingi, pozsonyi, prágai, római, sepsiszentgyörgyi, 

stuttgarti, szófiai, tallinni, varsói magyar intézetek vettek részt. 

 

Képeivel meghódította a világot, több kontinensen is állított már fotóslest, mégis itthon van 

az otthon. Máté Bence láthatatlan madárfotósként vált ismertté, majd olyan leseket készített, 

melyekből különleges perspektívából tudta megjeleníteni az állatvilág itthoni kincseit is. Az 

elmúlt húsz év terméseiből válogatott képeit az ország nagyvárosaiban mutatta be. Az 

installációk Debrecenben is láthatók voltak. 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-01-04-i-adas/
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Határok nélkül 

2020. április 3. – Kossuth Rádió 

 

Hogyan éli meg a muravidéki magyarság a koronavírus járvány sújtotta időszakot? Horváth 

Ferencet, a szlovéniai magyarság képviselőjét a szlovén parlamentben éppen az ülés 

szünetében értem el.  

 

A járvány súlyosan érinti a gazdaságot. Romániában egymilliónál több készerszabdságra 

küldött munkavállalóval vagy munkanélkülivel számol a kormány. Tudósítónk  a székelyföldi 

vállalkozók helyzetéről készített összeállítást. 

 

Szerbiában a kormány megszigorította a kijárási tilalmat. Hétköznaponként 17 órától hajnali 

ötig senki nem mehet az utcára. Szombat 13 órától pedig hétfő hajnali ötig, ugyancsak 

lakhelyelhagyási tilalom van érvényben. A nyugdíjasok csak vasárnap hajnali négy és hét óra 

között mehetnek bevásárolni. Más időben nem hagyhatják el otthonaikat. A Vajdasági 

Magyar Szövetség fiatal aktivistái azonban mindenütt ott vannak, hogy segítsenek a 

rászorulókon, ha a szükség úgy kívánja.  

 

A Délvidéken is a világhálón keresztül folyik az oktatás. Sajnos azonban nincs minden 

családban számítógép vagy laptop, vagy éppen több gyerek is van, mint amennyi a tanulásra 

alkalmas eszköz. Rájuk gondolván kezdett laptop-gyűjtési akcióba a magyarkanizsai Ladóczki 

György. Felhívására sokan felajánlották laptopjaikat, hogy azokon a diákok tanulhassanak.  

 

Szerbiában a rendkívüli állapot miatt idén online szervezik meg a jelentkezést a 

tehetséggondozó gimnáziumokba. A minisztérium mindössze egy hetet adott ennek 

lebonyolítására. Az ügyintézés kizárólag szerb nyelven, cirill írásmóddal történhet azon a 

honlapon, amit a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium is linkelt a saját 

weblapján. Novák Attilát, a gimnázium igazgatója tájékoztat a tudnivalókról. 

 

Iskolai beiratkozás  - gyerekek nélkül. Szlovákiában az idei iskolai beiratkozások a 

járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett kezdődnek.   1989 óta az ország 

sorrendben 20.  oktatásügyi minisztere,  Branislav Gröhling  április 15-től április 30-ig 

határozta meg a beiskolázás napjait. A felvidéki  magyar iskolákba, hasonlóan, mint tavaly 

3500 körüli elsőssel számolnak.   
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A járvány lelassította a Kisebbségi Kulturális Alap munkáját is. A korábbi ütemterv, mely 

szerint március második felében már megkezdődött volna a támogatási szerződések aláírása, 

most úgy tűnik néhány hetet késik. Molnár Norbertet, a szlovákiai Kisebbségi Kulturális Alap 

igazgatóját hívtuk fel telefonon. 

 

Ősz helyett már pénteken elindul a külhoni gyerekeknek szóló Miénk a város! online játék. A 

részletekről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszél. 

 

 

Határok nélkül 

2020. április 4. – Kossuth Rádió 

 

Az Esterházy János Zarándokközpont és a PázmaneUM Társulás közösen szervezte meg az 

április 1-jei szentmise közvetítését Esterházy János boldoggá avatásért. Egy évvel ezelőtt, 

március 25-én indította el Marek Jędraszewski, a krakkói főegyházmegye érseke Esterházy 

János boldoggá avatásának perét.  

Gens fidelissima, azaz leghűségesebb népem. Így nevezte II. Rákóczi Ferenc a ruszinokat, 

akik tömegével álltak mellé, jelentkeztek a kuruc seregbe harcolni a szabadságért. Mindvégig 

kitartottak a nagyságos fejedelem mellett, hűségük példaértékű. A mikrofonnál Fülöp Lajos 

ruszin nemzetiségű történész, aki több mint 20 éven keresztül volt az ungvári székhelyű 

Duhnovics Ruszin Kulturális Egyesület vezetője.  

 

Trianonról a nemzeti összetartozás jegyében. Ezzel a mottóval indult előadássorozat a Hitel 

Múzeum és a leányfalui Faluház szervezésében. Az előadó, Szász István Tas, a település 

egykori háziorvosa, a kolozsvári szülőházban szülei által megalapított és ott működő Hitel 

folyóirat szellemi örököse. De tárgyi örököst is mondhatunk, hiszen a berendezési tárgyak és 

dokumentumok jelentős részét sikerült Kolozsvárról Leányfalura menekíteni, és belőlük 

kiállítás készült, ami persze egyelőre nem látogatható. 

Szász István Tas 12 részesre tervezett programjából mindössze kettő valósulhatott meg a 

koronavírus előtti időkben. 

 

Az 1989-es romániai forradalom után az egyik legsürgetőbb tennivaló a magyar iskolák 

visszaállítása volt, ugyanis 1985-ben Erdély-szerte román osztályokat telepítettek ezekbe. Míg 

sok városban – például Marosvásárhelyen – heves vitát váltott ki az iskolák szétválása, 

Temesváron ez viszonylag gyorsan és indulatmentesen valósult meg, így 30 évvel ezelőtt, 
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1990 márciusában már ismét önálló magyar iskolaként működött a Bartók Béla nevét felvevő 

oktatási intézmény. Erről a folyamatról, az újraindulásról beszél az iskola első igazgatója, 

Halász Ferenc. 

 

A héten műsorunkban már szó volt a Legényesezz otthon! kihívásról, amelynek hatalmas 

sikere van a Facebookon, és amelyet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes indított útjára. Az 

legényesezéssel az otthonmaradás fontosságára és az otthoni gyakorlás lehetőségére hívják fel 

a figyelmet egészen különleges módon – amint máris hallani fogják a következő 

összeállításban. 

 

 

 

 

 


