
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 9. 

. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Nemzeti régiók ügye: az aláírásgyűjtés határidejének meghosszabbítását kérte 
az SZNT 
2020. április 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy hosszabbítsa 

meg hat hónappal a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés 

támogatását szolgáló aláírásgyűjtés határidejét – közölte szerdán az SZNT. Az MTI bukaresti 

irodájához eljuttatott közlemény emlékeztet, hogy még egy hónap áll rendelkezésre a 

szükséges egymillió aláírás összegyűjtéséhez. Eddig elektronikusan negyedmillió európai 

polgár támogatta a kezdeményezést, a papír alapú aláírások összesítése a járványhelyzet 

miatt egyelőre elmaradt. Felidézik, hogy a rendkívüli járványhelyzet miatt a támogatási 

folyamat lelassult, illetve a papír alapú aláírások esetében leállt, ezért a kezdeményezők úgy 

döntöttek, hogy a határidő meghosszabbítását, illetve átütemezését kérik Brüsszeltől. 

 

A költészet napja - Egész napos online programot hirdetett meg a Magyar 
Versmondók Egyesülete 
2020. április 8. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, karpatalja.ma 

Egész napos online programot hirdetett meg a Magyar Versmondók Egyesülete a költészet 

napjára; szombaton mintegy száz külföldön élő magyar mond majd verset a Facebookon. 

„Világméretű költészet napi összefogást hirdetett Lutter Imre és a Magyar Versmondók 

Egyesülete április 11-ére, a költészet napjára" - olvasható a szervezők MTI-hez szerdán 

eljuttatott közleményében. Mint írják, "A világ vagyok" címmel, József Attila - A Dunánál 

című versének idézetével indítják el szombaton az online programot, amelyben kétórás 

bejelentkezések közben csaknem száz külföldön élő magyar mond majd verset. 

 

Magyar nóta a montevideói éjszakában 
2020. április 9. – Nagy Csomor András – Mandiner 

A távoli Uruguayban a harmincas évek óta – számos sorsfordulót megélve és most újra 

erősödve – ápolja nemzeti hagyományainkat a magyar diaszpóraközösség. Jankovics Károly, 

a magyar közösség vezetője hangsúlyozza: az első és legfontosabb dolog a nyelv tanítása. 

Szemben például a Buenos Aires-i diaszpórával Montevideóban a magyar közösségen belül is 

viszonylag kevesen beszélnek magyarul. 

(A cikk teljes terjedelmében a Mandiner 2020. április 9-i számában olvasható) 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemzeti-regiok-az-alairasgyujtes-hataridejenek-meghosszabbitasat-kerte-az-sznt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nemzeti-regiok-az-alairasgyujtes-hataridejenek-meghosszabbitasat-kerte-az-sznt
https://magyarnemzet.hu/kultura/mintegy-szaz-kulfoldon-elo-magyar-mond-majd-verset-az-online-terben-7982525/
https://magyarnemzet.hu/kultura/mintegy-szaz-kulfoldon-elo-magyar-mond-majd-verset-az-online-terben-7982525/
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Vass Levente: Románia elkerülte az egészségügyi rendszer katasztrofális 
túlterhelését, de vannak még kihívások  
2020. április 8. – transindex.ro 

„Románia elkerülte a katasztrofálisnak nevezhető, egészségügyi rendszer tűrőképességét 

meghaladó járványügyi görbét” – mutatott rá a közösségi médiában közzétett videójában Dr. 

Vass Levente, RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki az április 7-i egészségügyi világnap 

alkalmával beszélt a jelenlegi helyzetről. A képviselő állítása szerint sokat dolgozott azon, 

hogy az egészségügyi világnap alkalmából valami pozitívat, biztatót tudjon mondani az 

egészségügyi személyzetnek, betegeknek és az otthoni izolációban ülő marosvásárhelyieknek 

és erdélyieknek egyaránt. Végül arra a következtetésre jutott, hogy az első jó hír, amit 

közölhet, az-az, hogy a romániai koronavírusos fertőzéseket sikerült mérsékelt szinten 

tartani, megelőzve ezzel azt, hogy a megbetegedések száma hirtelen növekedjen és az 

egészségügyi rendszer kapacitását meghaladó terhelésnek legyen kitéve. 

 

A járványtani ankét szerint nem az Ausztriában síző orvosok hozták magukkal a 
koronavírust a kórházba  
2020. április 8. –transindex.ro 

Dr. András Pál sepsiszentgyörgyi szülész-nőgyógyász a Háromszéknek küldött közleményben 

fejtette ki, hogy hogy családja március eleji ausztriai sízésének miért nem lehet köze a 

sepsiszentgyörgyi megyei kórház nőgyógyászati osztályán megjelent koronavírus-fertőzéshez. 

A legfőbb indok szerinte az, hogy csak tizennyolc nappal azután jelentkeztek az első tünetei, 

hogy elhagyta Ausztriát. Az orvosnak április 2-án még pozitív volt a tesztje, jelenleg otthoni 

elszigetelésben van. Úgy érzi az elmúlt két hétben számos igaztalan állítás látott napvilágot 

személyével kapcsolatban.  

 

Harmadjára szervezik át a sepsiszentgyörgyi kórházat: nő a fertőzöttek száma 
2020. április 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kovászna megyében egy nap alatt kettővel emelkedett a koronavírus-fertőzéssel 

diagnosztizált személyek száma. A sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórházban szerdán 24 

fertőzöttet és 14 fertőzésgyanús személyt kezeltek, akik közül egy személy kritikus állapotban 

fekszik az intenzív terápiás osztályon, és további két személy intubálásra szorul, számolt be 

András Nagy Róbert. A sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója szerdai online sajtótájékoztatón 

elmondta: a kritikus állapotban lévő betegek 65 év fölöttiek és valamilyen társult betegségben 

is szenvednek. Ugyanakkor egy haláleset is történt, az elhalálozott személy koronavírus-teszt 

eredményét várják, hogy kiderüljön, koronavírus-fertőzés társult-e a szívbetegségéhez. A 

sepsiszentgyörgyi kórházból a fertőzés megjelenése óta tíz Covid-19 beteget engedtek ki 

gyógyultan, tette hozzá. 

 

Koronavírus Hargita megyében: négyre nőtt az igazoltan fertőzöttek száma  
2020. április 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=59347
http://itthon.transindex.ro/?hir=59347
http://itthon.transindex.ro/?hir=59349
http://itthon.transindex.ro/?hir=59349
file:///C:/Eszter/szemle/2020.%20április%208.%20–%20maszol.ro,%20szekelyhon.ro
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124920-koronavirus-hargita-megyeben-negyre-n-tt-az-igazoltan-fert-zottek-szama


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 9. 

. 
3 

Négyre nőtt a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Hargita megyében – közölte 

szerdán a prefektusi hivatal. Három fertőzött személyt a székelyudvarhelyi városi kórházban 

kezelnek. Egy negyedik személynél a halála után igazolódott a fertőzés gyanúja, és ez az eset 

is bekerült a statisztikákba. Legutóbb egy olyan személy szervezetében mutatták ki a vírus 

jelenlétét, aki érintekezett az első igazoltan fertőzött Hargita megyei személlyel.  

 

Önkéntesek jelentkezését várja Hargita Megye Tanácsa  
2020. április 8. – maszol.ro 

Online platform segítségével kívánja felvenni a kapcsolatot a 65 év feletti, segítségre szoruló 

korosztállyal Hargita Megye Tanácsa. A megye idősebb lakosainak megfelelő ellátása 

érdekében önkéntesek jelentkezését várják – közölte szerdán az önkormányzat sajtóosztálya. 

„Hargita Megye Tanácsa minden lehetséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy más 

intézményekkel és hatóságokkal összefogva a lakosságot segítse a koronavírus okozta nehéz 

helyzetekben. A koronavírus elleni védekezés, a járvány megfékezése csak felelős 

hozzáállással és összefogással lehetséges. Tudjuk azt, hogy a legveszélyeztetettebb a 65 év 

felettiek korosztálya. Ezért számukra szigorúbbak a hatósági intézkedések, rájuk nagyobb 

figyelemmel kell viseltetnünk nekünk is”– szögezi le közleményében Hargita Megye Tanácsa. 

 

Felmérés készül az erdélyi magyarok járvánnyal kapcsolatos kérdéseiről  
2020. április 8. – szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyarok körében készít felmérést a járvánnyal kapcsolatos kérdésekről az 

Erdélystatot működtető kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület a SoDiSo 

Research közvélemény-kutató céggel együttműködve. Az önkéntes alapon készülő online 

kutatásban arra kíváncsiak az elemzők, hogy milyen mértékben érinti az erdélyi magyarokat a 

járvány, milyen gondokkal küszködnek ebben az időszakban, illetve mire számítanak a 

közeljövőben. 

 

Elegendő lesz-e a távoktatás a sikeres román érettségihez? 
2020. április 8. – szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvány miatti online oktatásra való átállás lehetséges előnyeiről, illetve 

hátrányairól faggatták két román nyelv és irodalom szakos tanárt. Mivel a magyar ajkú végzős 

diákok számára rendkívül fontos a minőségi oktatás biztosítása, ezért arra volt kíváncsi a 

szekelyhon.ro, hogy elegendő lesz-e a távoktatás a sikeres román érettségihez. 

 

Fény az alagút végén: körvonalazódni látszik végre az idei tanév lezárása? 
2020. április 8. – transindex.ro 

Monica Anisie tanügyminiszter kedd délután bejelentette az oktatási rendszer egészét érintő 

vízióját, amelyből részben kiderült, hogy mi az elképzelése az iskolai tanév szerkezetéről, 

mikor lehet érettségit, illetve képességfelmérő vizsgát szervezni a nyolcadikosok számára. 

Ahogy az is, hogy mi az, amit a diákoktól számon kérhetnek a pedagógusok a tananyagból. 

Azonban, bár sok téma felmerült, még mindig sok kérdőjel maradt, amelyekről Ferencz-
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124918-onkentesek-jelentkezeset-varja-hargita-megye-tanacsa
https://szekelyhon.ro/aktualis/felmeres-keszul-az-erdelyi-magyarok-jarvannyal-kapcsolatos-kerdeseirol
https://szekelyhon.ro/aktualis/elegendo-lesz-e-a-tavoktatas-a-sikeres-roman-erettsegihez
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28341&feny_az_alagut_vegen_korvonalazodni_latszik_vegre_az_idei_tanev_lezarasa?
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Salamon Alpárral, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) alelnökével 

beszéltek. 

Biztató jelek az oktatásügyben 

2020. április 8. – Felvidék Ma 

Nem szokás az oktatásügy tevékenységét dicsérni, mert az elmúlt évtizedekben nem 

szolgáltak rá. Az újonnan kinevezett miniszternek és csapatának első lépései viszont 

bizakodásra adnak okot. Többek között azért is, mert olyan szakemberekből álló csapat van 

kialakulóban, amely a letéteményese lehet a pozitív változásoknak. Az Állami Pedagógiai 

Intézet /ÁPI/ élére, Miroslava Hapalová személyében egy olyan vezető került, aki évek óta 

oktatásügyi elemzésekkel foglalkozik, ezért pontosan tudja, mi az, amit sürgősen orvosolni 

kellene. Reméljük, adott lesz hozzá a politikai támogatottság is. Az igazgató asszony már az 

első nyilatkozatában megfogalmazta, hogy nem szabad irreális elvárásokat támasztani a 

gyerekekkel szemben, és jelezte, hogy néhány napon belül nyilvánosságra hozzák az egyes 

tantárgyak terén megszabott minimális elvárásokat. 

 

Kiss Beáta: A szlovák köztévében legyen magyar nyelvű oktatási program  
2020. április 8. – Felvidék  

Immár negyedik hetébe érkezett a rendkívüli helyzet által kikényszerített távoktatás. Ahogy 

azt már többen több helyen leírták, mind az iskolákat, mind a családokat váratlanul érte az 

oktatásnak ez a módja. Az elmúlt hetekben kialakult rendszerbe azonban valahogy 

belesimultak az intézmények, diákok, szülők, s elmondható, hogy a többség igyekszik kihozni 

a lehető legjobbat ebből a kényszerhelyzetből – állapította meg a szerkesztőségünknek 

eljuttatott közleményében Kiss Beáta, a lévai Czeglédi Péter Gimnázium igazgatója, az MKP 

korábbi oktatásügyi alelnöke. A jelenlegi állapotban a minisztérium által létrehozott portálok, 

a pedagógiai intézet élén történt személycsere, illetve a minisztérium eddig ígéretesnek tűnő 

munkája lehet kapaszkodó a reménytelenségben. Mai tudásunk szerint tehát a tanév 

rendben, június végén ér véget, nem lehet buktatni. Hiszen nem mindenütt van rendben az 

infrastruktúra, nem minden család rendelkezik a szükséges eszközökkel – jegyezte meg az 

igazgató.  

 

Sólymos nem ért egyet a betétdíjas rendszer bevezetésének elhalasztásával 
Ma 2020. április 8. – Új Szó 

Sólymos László volt környezetvédelmi miniszter elsietett lépésnek tartja a PET palackokra 

vonatkozó betétdíjas rendszer bevezetésének elhalasztását. Az erről szóló törvénymódosítást 

kedden fogadta el a parlament. A halasztást a környezetvédelmi tárca indítványozta az új 

típusú koronavírus terjedése miatt kialakult válsághelyzetre reagálva. A törvénymódosítás 

értelmében a betétdíjas rendszer bevezetését 2023-ra halasztják el. Sólymos a közösségi 

hálón közzétett bejegyzésében azt írta: megérti, hogy az új típusú koronavírus terjedése 
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https://felvidek.ma/2020/04/biztato-jelek-az-oktatasugyben/
https://felvidek.ma/2020/04/kiss-beata-a-szlovak-kozteveben-legyen-magyar-nyelvu-oktatasi-program/
https://ujszo.com/kozelet/solymos-nem-ert-egyet-a-betetdijas-rendszer-bevezetesenek-elhalasztasaval
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idején minden folyamat jelentősen lelassul. Rámutatott ugyanakkor, hogy Ján Budaj 

(OĽaNO) jelenlegi környezetvédelmi miniszter és más koalíciós képviselők korábban bírálták 

a betétdíjas rendszer bevezetését. 

 

 Zenta: Csütörtökön kezdik a segélycsomagok kiszállítását 
2020. április 8. – Vajdaság Ma 

Közel 3500 darab tartós élelmiszer- és tisztasági csomaggal segíti Zenta város önkormányzat 

a helyi kisnyugdíjasokat és szegény sorsú családokat. Azok az idősek kapják majd 

csütörtöktől, akiknek a járandósága nem haladja meg a 30 ezer dinárt. A zentai 

önkormányzat illetékesei mai tájékoztatójukon beszámoltak a nyugdíjasoknak szánt 

segélycsomagok előkészítéséről és a kiosztás folyamatáról. Az önkéntesek segítségével 

szerdán készítették elő és csütörtöktől kezdik kiszállítani a házakhoz a járványügyi helyzet 

idejére szánt segélycsomagokat. 

 

Temerin: Nem csak szociális, lelki támogatás is... 
2020. április 8. – Vajdaság Ma 

Nagyszámú aktivista segítségével, több mint háromezer segélycsomagot osztottak ki a 

rászoruló nyugdíjasoknak és szociálisan hátrányos helyzetű polgároknak Temerinben április 

7-én és 8-án. Kedden és szerdán szállították ki a helyi aktivisták a Temerin Község által 

finanszírozott csomagokat a kis jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok részére (30 000 dinár 

alatti), valamint a szociálisan rászorulóknak.  

 

Gulácsy Géza: A „KMKSZ” JA jótékonysági akciójáról 
2020. április 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Eddig mintegy 2,5 millió hrivnya érkezett be az alapítvány számlájára a jótékonysági akció 

keretében meghirdetett gyűjtés eredményeképpen. Adományok nemcsak Kárpátaljáról 

érkeztek, hisz voltak magyarországi, spanyolországi, lengyelországi, kanadai, svédországi 

személyek is, akik támogatták az általunk elindított kezdeményezést. Az adományozók között 

találunk 26 szervezetet, intézményt, vállalkozást és 115 magánszemélyt, illetve 

magánvállalkozót. A beérkezett adományok egy részéből, mintegy 827 ezer hrivnya értékben 

már beszerzésre kerültek a védekezéshez szükséges eszközök, további mintegy 250 ezer 

hrivnya értékben folyamatban van további védekezési eszközök, illetve mintegy 350 ezer 

hrivnya értékben egy lélegeztetőgép vásárlása is. Az eddig megvásárolt eszközök egy részét 

már szétosztottuk, más részük a napokban kerül szétosztásra.  

 

 Kárpátalja is csatlakozott a maradj otthon akcióhoz  
2020. április 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24985/Zenta-Csutortokon-kezdik-a-segelycsomagok-kiszallitasat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24982/Temerin-Nem-csak-szocialis-lelki-tamogatas-is___.html
http://life.karpat.in.ua/?p=10379&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=10379&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=10412&lang=hu
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Kárpátalján is csatlakoztak a koronavírus terjedésének magakadályozására Magyarországon 

elindított maradjotthon kezdeményezéshez. Csapon a legnépszerűbb közösségi oldalon 

közzétett felhívás nyomán a lakosok maradjotthon feliratokat és az egészségügyi dolgozók 

munkájának elismeréseként piros szíveket tesznek ki az ablakaikba. Egyre több csapi ház 

ablakában jelenik meg a szívecske és a felirat: maradj otthon. A szervezők azt remélik, hogy 

példájukat más kárpátaljai települések is követik. 

 
Húsvéti karantén-készülődés Salánkon 
2020. április 8. – Kárpáti Igaz Szó 

A Salánki Görög Katolikus Egyházközség régóta tart hagyományőrző kézműves 

foglalkozásokat. A karantén ideje alatt arra szólították fel a tagokat, hogy maradjanak otthon 

és hímezzenek pászkakosár-terítőt. 

– A kézműves kört Csirpák Viktória vezeti. Az anyagot és a cérnákat is tőle kaptuk. Nemcsak 

hímzéssel, csigatészta és mézeskalács készítéssel, gyertyaöntéssel, s az utóbbi időben 

szájmaszk varrássával is foglalkozunk – magyarázza Sipos Éva. – Amikor a munkám engedi, 

én is csatlakozom hozzájuk. A salánki óvodában vagyok dada. A foglalkozások az egyház régi 

parókiájában zajlanak. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. április 8. – Kossuth Rádió 

  

Mikrobuszokat indít a borsi határátkelőhöz Hargita Megye Tanácsa. A megyei 

önkormányzatok összefogásának köszönhetően, nem kell a határon vesztegelniük azoknak, 

akik az anyaországból utaznak haza. Magyarország sárga zónának számít, így nem hatósági 

karanténra, hanem otthoni elkülönítésre kötelezik az innen Romániába érkezőket. A 

részletekről Borboly Csaba Hargita megyei önkormányzati elnök beszélt. 

 

A járványhelyzet nem kedvez az új, határ menti pályázatoknak sem , de a Felvidéken mégis 

bizakodóak. A Fico-kormány támogatásainál ugyanis a jelenlegi kormány nagyobb 

támogatottságot ígér. A részletekről egy pályázatíró cég képviselője, Pap Andrea mesélt. 

 

https://kiszo.net/2020/04/08/husveti-karanten-keszulodes-salankon/
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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Kárpátalján egyre nagyobb károk érik a zöldségtermesztő gazdákat a legnagyobb magyar 

településen, Nagydobronyban is. Nyakukon marad a termény, mert a piacok vagy bezártak, 

vagy akadozik a működésük, a hágón túli nagyfelvásárlók sem tudnak olyan gyakran jönni 

áruért, mint eddig - mondja Hidi László mezőgazdász, a Pro Agricultura Carpathica 

Alapítvány elnöke.  

 

Az önkormányzat és civil szervezetek fogtak össze Nagyváradon, hogy a segítséget 

igénylőknek támogatást nyújtsanak. Eddig közel félszázan ajánlották fel segítségüket, ami 

szerencsére több, mint a rászorultak száma. 

 

Húsvétra is kevés különleges alapanyagból, sok fantáziával és kézügyességgel, szép 

dísztárgyakat készíthetünk otthon – mondja Adorjányi Borbála temesvári tanítónő. Ő 

elsősorban a kisebb korosztállyal foglalkozik, ezért viszonylag egyszerűen elkészíthető 

tárgyakat javasol. A szemet gyönyörködtető alkotások megvalósításán túl célja a gyermekek 

szépérzékének, kreativitásának, kézügyességének a fejlesztése, és nem utolsó sorban 

színesítheti az otthontanulás egyhangúságát.   

 

Világszerte 221 ösztöndíjas dolgozik a Körösi Csoma, és a Petőfi Sándor programban. Sokan 

hazatértek a járvány kirobbanását követően, és otthonról, távmunkában dolgoznak. 

Kanadában 22 ösztöndíjas dolgozik, közülük nyolcan jöttek haza március végén. Csibi Balázs 

Torontóban maradt, onnan küldte összeállítását. 

 

Varga Zoltán KCSP-s ösztöndíjasként az Egyesült Államokban tanított néptáncot március 

végéig, aztán repülőre ült. Most karanténban van, de ott sem tétlenkedik. 

 

A szepsi magyar tannyelvű önkormányzati alapiskola diákjai egyedüli felvidéki 

versenyzőkként jutottak be a Kárpát-medencei, István a király iskolába megy című zenés 

színházi tehetségkutató verseny második fordulójába. A produkciót a magyar iskola mellett 

működő Szavorenge énekkar és zenekar állította össze Vitéz Király Erika vezetésével. A 

gyerekek a csoportos videók kategóriában neveztek be a versenybe. A 40 tagú csoport 

számára most a döntőbejutás a cél. A szepsi magyar tannyelvű önkormányzati alapiskola 

diákjaira április 15-ig lehet voksolni az iskolássistván.hu weboldalon. 


