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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Szijjártó: a V4-ek kifejezetten jól szerepelnek a világjárvány kezelésében 
2020. április 7. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Demokrata, 

karpatalja.ma 

Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország - nemzetközi összehasonlításban 

kifejezetten jól szerepelnek a koronavírus-világjárvány kezelésében, ami jelzi a közép-európai 

együttműködés mélyítésének fontosságát is - jelentette ki Szijjártó Péter kedden, miután a 

lengyel külügyminiszterrel egyeztetett videokapcsolaton keresztül. A külgazdasági és 

külügyminiszter a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Jacek Czaputowicz-csal 

kölcsönösen kifejezték egymás iránti szolidaritásukat a jelenlegi helyzetben, és abban is 

egyetértettek, hogy tovább kell erősíteni a két ország együttműködését. 

 

Tanévmentő beadvánnyal fordult a magyar pedagógusok szövetsége a 
szaktárcához 
2020. április 7. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) beadványt fogalmazott meg az 

oktatási és kutatási minisztérium vezetősége felé. Ebben az RMPSZ oktatási eljárásokat 

tartalmazó dokumentum elkészítését, majd kiküldését ajánlja a tanintézetekhez. A 

javaslatcsomagban konkrét és teljes forgatókönyveket kínálnak az oktatói-nevelői folyamat 

újraindításának lehetőségeiről, pontos és átlátható stratégiákat fogalmaznak meg a II. félév és 

a 2019–2020-as tanév lezárását, illetve a cikluszáró vizsgák megszervezését, valamint a nyári 

vizsganaptár alakulását illetően. 

 

Oktatási miniszter: júliusra tolódhat a képességvizsgák és az érettségi időpontja 
2020. április 7. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A szükségállapot lejárta (a jelenlegi dátum május 16.) után nyitnak ki újra az iskolák, és 

folytatódik a tanév a közoktatásban és az egyetemeken – jelentette be keddi 

sajtótájékoztatóján a tanügyminiszter. Monica Anisie közlése szerint az országos 

képességvizsgák és az érettségi időpontja várhatóan júliusra tolódik, ám ezeken nem kérik 

számon a második félévi tananyagot. A miniszter hangsúlyozta: semmi sincs még kőbe vésve, 

a tanév alakulása a koronavírus romániai terjedésétől függ. 

 

Mosható egészségügyi maszkok készültek a szatmárnémeti színház 
műhelyeiben 
2020. április 7. – Krónika, transindex.ro 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200407-szijjarto-a-v4-ek-jol-szerepelnek-a-vilagjarvany-kezeleseben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tanevmento-beadvannyal-fordult-a-magyar-pedagogusok-szovetsege-a-szaktarcahoz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tanevmento-beadvannyal-fordult-a-magyar-pedagogusok-szovetsege-a-szaktarcahoz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124849-oktatasi-miniszter-juliusra-tolodhat-a-kepessegvizsgak-es-az-erettsegi-id-pontja
https://kronikaonline.ro/kultura/moshato-egeszsegugyi-maszkok-keszultek-a-szatmarnemeti-szinhaz-muhelyeiben
https://kronikaonline.ro/kultura/moshato-egeszsegugyi-maszkok-keszultek-a-szatmarnemeti-szinhaz-muhelyeiben
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A szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának kezdeményezésére a teátrum 

varrodái mosható egészségügyi szájmaszkok gyártásába kezdtek az elmúlt hét folyamán. 

Eddig több mint 1300 darabot gyártottak le, enyhítendő a jelenlegi nagy felszereléshiányt. 

 

Szezonmunkát vállalna külföldön? Vannak még országok, ahol nem gond a 
beutazás 
2020. április 7. – maszol.ro 

Bizonytalan a koronavírus-járvány miatt annak a több ezer munkavállalónak a helyzete, akik 

minden évben tavasszal kelnek útra Székelyföldről, hogy nyugat-európai gazdaságokban 

vállaljanak szezonális munkát. A legtöbb munkaerőközvetítő kivár, a munkát keresőket pedig 

türelemre intik. A mezőgazdasági munkát kínáló nyugati vállalkozások általában márciustól 

októberig foglalkoztatnak külföldi munkaerőt, és több százezer főt várnak jelenleg is. A 

nagyszámú szezonális munkaerőt foglalkoztató országok különbözőképpen próbálnak 

alkalmazkodni a helyzethez. Míg Svédország továbbra is fogad vendégmunkásokat, addig 

Nagy-Britanniába jelenleg lehetetlen kijutni, Németország és Ausztria pedig szigorú 

korlátozásokkal fogad munkavállalókat. 

 
Hódmezővásárhely maszkokkal segítette ki Aradot 
2020. április 7. – Nyugati Jelen 

Arad egyik legrégebbi testvérvárosa, a magyarországi Hódmezővásárhely kisegítette Aradot 

ebben a nehéz időszakban, és ezerötszáz darab arcvédő maszkot juttatott el az aradi 

önkormányzatnak. Dr. Márky-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester telefonon értesült 

Bognár Levente aradi alpolgármestertől, hogy nagy szükség lenne maszkokra, ezért kisegítést 

ajánlott fel Aradnak. A hasznos felszerelést április 6-án hétfőn adták át a Csanádpalota–

Nagylak határátkelőhelyen. A szállítmányt Adrian Toma, az aradi önkormányzat 

hatáskörében működő helyi rendőrség igazgatója vette át.  

 

Kezdődik Erdővidék úthálózatának teljes korszerűsítése 
2020. április 7. – maszol.ro 

Egy hónapon belül elkezdődik a Hatodon keresztül vezető, Málnásfürdő- Mikóújfalu-Hatod-

Nagybacon-Bibarcfalca, valamint a baróti terelőúton át az ágostonfalvi hídig tartó 33 

kilométeres útszakasz teljes felújítása, tájékoztatott Tamás Sándor. A háromszéki tanácselnök 

elmondta, a 75 millió lejes munkálatot a megyei önkormányzat uniós és saját forrásból végzi. 

 

Mikrobuszokat indít a magyar-román határra Hargita Megye Tanácsa 
2020. április 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Mikrobuszokat indít a borsi határátkelőhöz Hargita Megye Tanácsa - ezt a Facebookos 

videóüzenetben jelentette be Borboly Csaba megyei tanácselnök és Bíró Barna Botond 

alelnök. A videóban Borboly Csaba megerősítette azt a korábbi álláspontját, hogy aki teheti, 

ne induljon haza külföldről. A megyei tanács elnöke szerint Magyarország jobban fel van 

készülve és jobban el van látva. A térség polgármestereivel egyeztetve mégis egy rendszert 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/124843-szezonmunkat-vallalna-kulfoldon-vannak-meg-orszagok-ahol-nem-gond-a-beutazas
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/124843-szezonmunkat-vallalna-kulfoldon-vannak-meg-orszagok-ahol-nem-gond-a-beutazas
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/hodmezovasarhely_maszkokkal_segitette_ki_aradot.php
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/124863-kezd-dik-erd-videk-uthalozatanak-teljes-korszer-sitese
http://itthon.transindex.ro/?hir=59340&mikrobuszokat_indit_a_magyarroman_hatarra_hargita_megye_tanacsa
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dolgoztak ki, hogy a Magyarországról rendkívül indokolt esetben útnak indulókat segítséget a 

határtól való hazajutásban. 

 

Bugár a Híd jövőjéről: „A pénzünkkel négy évig nyugodtan kibírjuk!“ 
2020. áprili 7. – Ma7.sk 

Egy hónap telt el a legutóbbi parlamenti választások óta és a koronavírus-járvány miatt már 

senki sem foglalkozik az eredményeivel. Ennek ellenére néhány pártnak több évre kiható 

problémát okozhat, hogy nem érték el a 3%-ot sem. Az állam ugyanis csak e felett biztosít a 

következő időszakban a párt működésére pénzbeli támogatást. Vajon a Most-Híd, amely csak 

2% körüli eredményt ért el, hogyan látja a jövőt? Támogatás hiányában is folytatják vagy más 

megoldást választanak? Bugár Béla, a Híd elnöke a ma7-nek – cáfolva az erről szóló 

pletykákat – elmondta, szó sincs arról, hogy felfüggesztenék a párt működését. „Ez a felvetés 

hülyeség. Éppen most találtuk meg a módját, hogy hogyan tudjuk úgy megválasztani a Híd új 

elnökségét és dönteni a többi fontos kérdésben, hogy eközben ne kelljen fizikailag összehívni 

az Országos Tanácsot vagy a közgyűlést” – árulta el a pártelnök. Bugár szerint a Híd előtt 

most háromféle lehetőség áll, ám arról, hogy melyiket válasszák – elmondása szerint – még 

korai lenne beszélni. 

 

Példaértékű gondoskodás a járvány idején 
2020. április 7. – Felvidék Ma 

Muzsla községben példaértékű az önkormányzat gondoskodása a falu lakóiról. Most például 

az, hogy a polgármester állandó összeköttetést tart a község Facebook oldalán keresztül a 

lakosság, önmaga és az önkormányzat között. Az ilyen eljárások méltán erősítik a lakosság 

bizalmát a hivatal iránt. A polgármester kérdésemre, hogy milyen formában segítettek eddig 

a lakosoknak, és milyen az emberek hangulata, ismertette a járvánnyal kapcsolatos 

tudnivalókat, és az eddigi segítségnyújtást. A falubeli önkéntesekkel megszervezték a 

védőmaszkok varrását. A községi hivatal munkatársai házhoz szállították a védőmaszkokat, 

előbb az időseknek, majd a fiatalabbaknak. Összesen 1500 védőmaszk készült el, miközben 

számos muzslai ajándékozott e nemes célra alapanyagot. Munkanapokon 56 ebédet 

szállítottak házhoz az időseknek. Hetente kétszer megoldották 48 rászoruló nyugdíjas 

bevásárlását. A községi szociális szolgáltatások által biztosították az idősek gyógyszerellátását. 

 

Bácsföldvár: Osztják a segélycsomagokat a kisnyugdíjasoknak 
2020. április 7. – Vajdaság Ma 

Óbecse községben ma kezdték meg Bácsföldváron a 2500 dinár értékű segélycsomagok 

osztását azoknak a nyugdíjasuknak, akiknek a havi ellátmánya 30 000 dinárnál alacsonyabb. 
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https://ma7.sk/aktualis/bugar-a-hid-jovojerol-a-penzunkkel-negy-evig-nyugodtan-kibirjuk
https://felvidek.ma/2020/04/peldaerteku-gondoskodas-a-jarvany-idejen/
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A csomagok házhoz szállítása a következő napokban is folytatódik. A több mint 5000 

nyugdíjasnak járó csomagban élelmiszer és tisztálkodási és tisztító szerek vannak.  

 

A rendkívüli állapot a Zentai Magyar Kamaraszínházat sem kerülte el 
2020. április 7. – Pannon RTV  

Az előadásokat törölték, a próbafolyamatok leálltak. A vezetőség és a színészek azonban 

igyekeznek a legjobbat kihozni a karanténban töltött napokból. 

Virág Györgyöt már megannyi szerepben láthatta a közönség. Bár hiányzik neki a szereplés, 

most megpróbál elszakadni egy kicsit a színháztól, hiszen kevés ilyen időszak adódik egy 

színész életében. Mindemellett őt sem kerülték el a közösségi oldalon terjedő kihívások, 

amelyek közül kettőnek is megpróbált megfelelni: „Az egyik az egy muzsikálós, a másik pedig 

egy néptáncos kihívás volt, hiszen a népi körökben is igen aktívan igyekszem mozogni. Ez volt 

az, ami az én művészi igényeimet nagy vonalakban ki is elégítette.” 

 

Kárpátalján csak a csapi, ungvári és nevetlenfalui határátkelők működnek 
2020. április 7. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Kárpátalján mától csak a csapi, ungvári és nevetlenfalui határátkelők működnek. A többi 

határátkelő pontot ideiglenesen lezárták. A határátkelők működését a Miniszteri Kabinet 

múlt heti döntése alapján zárták le annak érdekében, hogy alaposabban tudják ellenőrizni az 

Európai Unió felől érkező ukrán állampolgárok migrációját. A rendelet szerint az ország 

területén jelenleg összesen 19 határátkelő működik. 

 

Újabb KMKSZ-csomagok az egészségügyi intézmények részére 
2020. április 7. – Kárpátalja 

Egészségügyi segélyt adott át a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a csapi orvosi rendelőnek. 

A felajánlás kesztyűket, maszkokat, köpenyeket, védőszemüveget és fertőtlenítőszert 

tartalmaz. A Szövetség továbbra is számít a felajánlásokra a koronavírus-fertőzés elleni 

védekezésben. Csappal együtt összesen 17 ungvári járási községbe jutnak el a védőeszközök, 

mintegy 105 ezer hrivnya értékben. „A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elsőként, első magyar szervezetként kezdte meg saját gyűjtését, hiszen látjuk, hogy az 

egészségügyi intézményeink milyen helyzetbe kerültek a koronavírus-járvány miatt. Ezért 

elsősorban az alapellátásban dolgozóknak, a családorvosoknak szerettünk volna segíteni, 

hiszen ők vannak a frontvonalban most. 

 
  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://podiji.karpat.in.ua/?p=9479&lang=hu
http://podiji.karpat.in.ua/?p=9479&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/07/ujabb-kmksz-csomagok-az-egeszsegugyi-intezmenyek-reszere
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Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. április 7. 

 

A román kormány sokáig vacilált, végül elhalasztják Romániában a júniusban esedékes 

önkormányzati választásokat. Hogy mikorra, arról csak találgatások vannak – mondja 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. 

  

A Vajdaságban a tartalékosok mozgósítására is szükség van a járvány elleni eredményes 

küzdelemben. Vannak, akik múltbéli tapasztalataik miatt aggódnak a behívók miatt. Most 

azonban attól nem kell tartani, hogy a „vágóhídra” viszik az embert, ahogy az a kilencvenes 

években történt.  

  

Rengeteg ember dolgozik a határ túl oldalán, ezért volt fontos, hogy újra lehetővé vált az 

ingázás a magyar-román határon, 30 km-es mélységben. Románia irányában a 21-ből 9 

átkelőn lehet átjutni, köztük újabban a vállajin, a létavértesin és a méhkerékin.  

  

Még a rossz helyzetekből is ki lehet csiszolni egy kis pozitívumot. A tejtermeléssel foglalkozó 

Kanász család önkénteskedik a járvány idején (is). Kanász Jarmila férjével, Gyulával együtt 

járja Muzslyát, Nagybecskereket és amellett, hogy a saját termékeiket viszik házhoz, 

bevásárolnak az idős embereknek.  

  

És akik panaszkodnak a kényszerű otthon tartózkodás miatt, azoknak figyelmükbe ajánljuk a 

következő összeállítást, amelyben a tanár, a szülő, a testépítő számol be az online adta 

lehetőségekről, vagy éppen arról, hogy a digitális mérgezést természetbeli sétákkal, játékokkal 

próbálják meg ellensúlyozni.  

  

Hamarosan megkezdődik Szlovákiában az iskolai beíratások időszaka. A járvány miatt a 

legtöbb helyen majd interneten oldják meg a beíratást, a gyermekek személyes jelenléte 

nélkül. Elmaradnak tehát a leendő iskolásokat fogadó rendezvények és a beíratási körutak is. 

Nem marad el azonban a Rákóczi Szövetség ajándékozása, csak egy későbbi időpontra 

halasztódik.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-20_18-02-00&enddate=2020-03-20_18-40-00&ch=mr1
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Szerbiában készül az új állami oktatási stratégia. A folyamatot most megakasztotta ugyan a 

járvány miatt bevezettet rendkívüli állapot, de van koncepció, méghozzá kedvező a 

kisebbségek szempontjából, mert figyelembe veszi a nemzeti közösségek igényeit. Mindezt 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke jelentette ki.. 


