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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter: A határon túli magyar közösségeket is támogatja 
védőeszközökkel a kormány 
2020. április 10. – MTI, Origo, kormany.hu, Magyar Nemzet, hirado.hu, Hír Tv, Ma7.sk, 

maszol.ro 

Minden magyar felelős minden magyarért, ezért a magyar nemzeti közösségeket a határok 

túloldalán is támogatja a kormány, eszközökkel is - jelentette ki a külgazdasági és 

külügyminiszter pénteken az MTI-nek. Szijjártó Péter elmondta, a határon túl élő magyar 

közösségeknek eszközbeli segítséget is nyújt a kormány. Szavaiból kiderült, 600 ezer 

maszkot, valamint néhány tízezer védőruhát, védőfelszerelést és tesztet biztosítanak 

számukra a Felvidéken, Erdélyben, Székelyföldön, Kárpátalján, Szlavóniában, a Mura-

vidéken és a Vajdaságban. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország 

azért tudja megtenni ezt, mert működik a Kína és Magyarország közötti légihíd, és a kormány 

több mint 30 millió maszkot vásárolt már Kínából. Emellett van egy komplett gépsor, amely 

hamarosan megkezdi a működését, és havonta 2 millió 800 ezer maszkot lehet rajta 

előállítani. "A saját gyártású maszkok megteremtik a lehetőséget arra is, hogy segítse a 

kormány azokat, akik nagy bajban vannak Magyarország környékén" - mondta. 

 

Nyugat-európai magyar szervezetek: A kormány intézkedései a magyar nép 
javát szolgálják 
2020. április 13. – PestiSrácok, Magyar Nemzet, Mandiner , Ma7.sk, felvidék.ma, Erdon.ro, 

Kárpátalja, Pannon RTV 

Minden valótlan nyugati sajtótámadás, becsmérlés és elutasítás ellenében tudjuk, hogy a 

rendkívüli intézkedésekkel népünk javát szolgálja – írja Orbán Viktornak címzett húsvéti 

levelében a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége. Mint hangsúlyozzák, a 

koronavírus-járvány idején különösen nagy értéke van az egymással szemben megnyilvánuló 

összefogásnak és szeretetnek. Nyugat-európai magyar szervezetek fejezték ki elismerésüket a 

magyar kormány koronavírus-járvány elleni intézkedései kapcsán, kiemelve, hogy a nyugati 

becsmérlő sajtó-, és politikai támadások ellenére azok egyértelműen “népünk javát 

szolgálják”. A Deák Ernő elnök, Bihari Szabolcs és Dr. Klement Kornél alelnökök által 

szignált húsvéti levélben kiemelik, amikor globális nyomorúság szakadt ránk, és országaink is 

nyögnek a viszontagság járma alatt (Berzsenyi), mindnyájan rádöbbenünk az emberi sors 

viszonylagosságára. Ebben a helyzetben különösen nagy értéke van az egymással szemben 

megnyilvánuló összefogásnak és szeretetnek. 

 

Új kihívások, új megoldások - az MKP párbeszédet kezdeményez a polgárokkal 
2020. április 9. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

A szlovák közvéleménykutató-cégek nem mérik pontosan a felvidéki magyar közösség 

politikai véleményét. Ezen szeretne saját kezdeményezéssel változtatni a Magyar Közösség 
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https://www.origo.hu/itthon/20200410-szijjarto-peter-hataron-tuli-magyarok.html
https://www.origo.hu/itthon/20200410-szijjarto-peter-hataron-tuli-magyarok.html
https://pestisracok.hu/nyugat-europai-magyar-szervezetek-a-kormany-intezkedesei-a-magyar-nep-javat-szolgaljak/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nyugat-europai-magyar-szervezetek-a-kormany-intezkedesei-a-magyar-nep-javat-szolgaljak&fbclid=IwAR3Xx3XePAuie3JAb9iK5TnVu_R-VBRL6oEZ8hiMvhp-FIkIuwMgGYSBhTg
https://pestisracok.hu/nyugat-europai-magyar-szervezetek-a-kormany-intezkedesei-a-magyar-nep-javat-szolgaljak/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nyugat-europai-magyar-szervezetek-a-kormany-intezkedesei-a-magyar-nep-javat-szolgaljak&fbclid=IwAR3Xx3XePAuie3JAb9iK5TnVu_R-VBRL6oEZ8hiMvhp-FIkIuwMgGYSBhTg
https://ma7.sk/aktualis/uj-kihivasok-uj-megoldasok-az-mkp-parbeszedet-kezdemenyez-a-polgarokkal
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Pártja. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke csütörtökön online sajtótájékoztató 

keretében mutatta be a frissen induló konzultacio.sk oldalt. A kezdeményezés célja, hogy a 

felvidéki magyar polgárok első kézből mondhassák el véleményüket aktuális politikai 

kérdésekben. Az első közösségi konzultáció április 22-ig lesz elérhető. A konzultáció lezárását 

követően az eredményekről ugyancsak tájékoztatják a nyilvánosságot. Nyolc kérdésre keresik 

a választ. Első alkalommal nyolc kérdésre lehet válaszolni, amelyek a február 29-i választások 

eredményeire, illetve a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre vonatkoznak. 

 

Kelemen Hunor: életmentő segély érkezik Magyarországról  
2020. április 10. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ kérésére a magyar kormány lehetővé tette, hogy a romániai kórházak is 

hozzájussanak egy fontos gyógyszerhez (hidroxiklorokinhoz), amellyel sok helyen kezelik a 

fertőzötteket – közölte pénteki videóüzenetében Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus 

tájékoztatása szerint pénteken gyorssegély érkezik Magyarországról. Az RMDSZ maszkokat, 

kesztyűket, védőruhákat, fertőtlenítőszereket kért. Ezeket az erdélyi magyarok lakta 

megyékbe juttatják el azokhoz, akik az élvonalban küzdenek a járvánnyal.  

 

Megérkezett a Székelyföldre a magyar kormány egészségügyi adománya 
2020. április 11. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Megérkezett szombaton a Székelyföldre a magyar kormány egészségügyi védőfelszereléseket 

és fertőtlenítőszereket tartalmazó adománya. Ezeket az eszközöket Hargita, Kovászna és 

Maros megye egészségügyi intézményei között osztják szét. A magyar kormány 600 ezer 

maszkot, valamint néhány tízezer védőruhát, védőfelszerelést és tesztet küld a Felvidékre, 

Erdélybe, Székelyföldre, Kárpátaljára, Szlavóniába a Mura-vidékere és a Vajdaságba. Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy minden magyar felelős 

minden magyarért, ezért a magyar nemzeti közösségeket a határok túloldalán is támogatja a 

kormány, eszközökkel is. 

 

Megérkeztek Bihar megyébe a magyar kormány védőfelszerelés-adományai 
2020. április 12. – Bihari Napló 

Szombatra virradó éjjel a Caritas Catolica nagyváradi, Spartacus utcai raktárában pakolták le 

az adományokat, ahonnan később elvitték ezeket a megajándékozott intézményhálózatok 

(történelmi egyházak, civil szervezetek) képviselői. Negyvenezer maszk, négyezer liter 

fertőtlenítőszer, tizenkétezer kesztyű és többezer védőruha, -szemüveg, -sisak érkezett Bihar 

megyébe. 

 

A szilágyságiak is kaptak védőfelszerelést a magyar kormánytól  
2020. április 13. – maszol.ro 

A magyar kormány a kolozsvári főkonzulátus segítségével adományt juttatott el a Zilahi 

Sürgősségi Kórháznak, a Krasznai Krónikus Betegségek Kórházának és a Szilágycsehi 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/125064-kelemen-hunor-eletment-segely-erkezik-magyarorszagrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megerkezett-a-szekelyfoldre-a-magyar-kormany-egeszsegugyi-adomanya
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/megerkeztek-bihar-megyebe-a-magyar-kormany-vedofelszereles-adomanyai-2757912/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125154-a-szilagysagiak-is-kaptak-ved-felszerelest-a-magyar-kormanytol
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Öregotthonnak – számolt be hétfőn a Szilágy megyei RMDSZ. A védőfelszerelésekből álló 

gyorssegély szombaton érkezett meg a megyébe. A Zilahi Sürgősségi Kórház részére kiosztott 

egészségügyi adomány a következőket tartalmazza: 7.500 FFP maszk, 8000 egészségügyi 

maszk, 150 pleximaszk, 2.000 védőkesztyű, 260 védősapka, 500 cipővédő, 500 liter 

fertőtlenítőszer, 800 védőruha, 150 védőszemüveg.  

 

Uszít és etnikai síkra tereli a román média a magyar kormány erdélyi 
segélyszállítmányának ügyét 
2020. április 13. – Krónika 

Etnikai alapú megkülönböztetéssel vádolja a bukaresti Adevărul napilap a budapesti 

kormányt a több erdélyi megyébe eljuttatott, a koronavírus-járvány elleni küzdelemben 

használt adományok kapcsán, holott a védőeszközökből természetszerűleg nem csak 

magyarok részesülnek. 

 

Ingázni csak kerülővel: karantén várja a Borsnál Romániába érkezőket 
2020. április 9. – Krónika, Bihari Napló 

Naponta több mint 100 kilométert kénytelenek kerülni mindazok, akik a magyar–román 

határ két oldala között ingáznak, és mostanáig az Ártánd–Bors-határátkelőt használták, 

utóbbi ugyanis csütörtök hajnaltól bezárt előttük. A határőrök csütörtök hajnaltól azt 

mondják az ingázóknak, hogy az egyik országban élő, de a másikban dolgozó polgárok 

mostantól csak a nemrég újra megnyílt Méhkerék–Nagyszalonta- és a Létavértes–Székelyhíd-

határátkelőknél közlekedhetnek Bihar és Hajdú-Bihar megye között. Tény, hogy akik 

csütörtökön reggel biharkeresztesi vagy ártándi otthonukból elindultak Váradra dolgozni, 

Borsnál is beléphettek volna Romániába, de a határőrök szóltak, hogy amennyiben átjönnek, 

úgy a legfrissebb bukaresti rendelkezések értelmében 14 napos karanténba kell vonulniuk. 

Ezt persze senki nem akarta megkockáztatni, így kerülővel léptek át. 

 

Hogyan viszonyul az RMDSZ és az EMSZ az elhalasztott helyhatósági 
választásokhoz? 
2020. április 9. – transindex.ro 

Mit gondolnak a megváltozott feltétekről és milyen hatással lenne, amennyiben a parlamenti 

választások időpontját is elmozdítanák? Hegedüs Csillát és Mezei Jánost kérdezték. 

 

Hivatalos: meghosszabbítják a helyi választottak mandátumát  
2020. április 9. – maszol.ro 

Megjelent csütörtökön a Hivatalos Közlönyben az a sürgősségi kormányrendelet, amelynek 

értelmében meghosszabbítják a jelenleg tisztségben levő helyi választottak – polgármesterek, 

megyei tanácselnökök, képviselő-testületek – mandátumát. A kormány legutóbbi ülésén 

fogadta el a 2020/44-es sürgősségi rendeletet, amely értelmében legkésőbb 2020. december 

31-ig meghosszabbítja a jelenleg tisztségben lévő helyi hatóságok mandátumát, és módosít a 

helyhatósági választások megszervezésének szabályzatán.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uszit-es-etnikai-sikra-tereli-a-roman-media-a-magyar-kormany-erdelyi-segelyszallitmanyanak-ugyet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uszit-es-etnikai-sikra-tereli-a-roman-media-a-magyar-kormany-erdelyi-segelyszallitmanyanak-ugyet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ingazni-csak-kerulovel-karanten-varja-a-borsnal-romaniaba-erkezoket
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28344&hogyan_viszonyul_az_rmdsz_es_az_emsz_az_elhalasztott_helyhatosagi_valasztasokhoz?
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28344&hogyan_viszonyul_az_rmdsz_es_az_emsz_az_elhalasztott_helyhatosagi_valasztasokhoz?
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/125014-hivatalos-meghosszabbitjak-a-helyi-valasztottak-mandatumat
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A belügyminiszternél lobbizott az ingázók érdekében a Bihar megyei 
tanácselnök  
2020. április 9. – maszol.ro 

Levélben fordult Marcel Vela belügyminiszterhez Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács 

elnöke, hogy közbenjárjon a határon át munkaügyben ingázók érdekében, és újra megnyissák 

előttük is a Bors és a magyarországi Ártánd közötti, vagy egy másik közeli határátkelőhelyet. 

A Bihar megyei önkormányzat sajtószolgálatának tájékoztatása szerint Pásztor Sándor több 

lehetőséget is felvázolt a tárcavezetőnek. Elsősorban kérte a borsi határátkelő megnyitását az 

ingázók előtt, akár egy a számukra kialakított külön sáv kialakításával. Amennyiben ez nem 

lehetséges, a körösszegi (ahol már ideiglenesen már működött ilyen) átkelőpont megnyitását 

kérik az ingázóknak, lévén hogy ez közelebb van Nagyváradhoz és vonzáskörzetéhez, ahová az 

ingázók többsége dolgozni jár, mint a másik kettő. Harmadik lehetőségként a székelyhídi 

átkelőnél dolgozó határrendészek számának növelését kérték, mivel ott a kis létszám miatt 

olykor nehézkes az átkelés.  

 

Meghibásodott az egyik Hargita megyei koronavírus-tesztelő műszer  
2020. április 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Felhívással fordult a lakossághoz Tar Gyöngyi, a Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság 

vezetője, miután meghibásodott az egyik Csíkszeredában működő koronavírus tesztgép. Az 

intézmény új felszerelés vásárlásáról döntött, ehhez a közösség anyagi segítségét kérik. Két 

vállalkozás felajánlásának köszönhetően a 30 ezer eurós vételárból 13 ezer euró már 

rendelkezésre áll.  

 

Fertőtlenítenek a tömbházakban és felügyelik a romatelepeket Csíkszeredában 
2020. április 9. – maszol.ro 

A húsvétot követő szerdán folytatják a csíkszeredai tömbházlakások fertőtlenítését. A munkák 

során figyelembe veszik a 65 éven felüliekre vonatkozó kijárási szabályozásokat is. A 

hatóságok fokozottan felügyelik a város romatelepeit.  

 

Aszfaltozzák az Érselénd és Székelyhíd közötti utat  
2020. április 9. – maszol.ro 

Az utolsó szakaszába érkezett az Érsemjént Érkenézen és Érselénden át Székelyhíddal 

összekötő út építése – olvasható az érsemjéni önkormányzat közleményében. Semjén felől 

már aszfaltozzák az új utat, ami kevesebb mint a felére csökkenti a távolságot a község és 

Székelyhíd között.  

 

A példás összefogást dicséri a mentőszolgálat vezetője 
2020. április 9. – szekelyhon.ro 

Hargita megyében fegyelmezett a lakosság, a járványmegelőzésben érintett hatóságok és 

intézmények együttműködése példás, nincsenek sűrűn lakott nagyvárosok, és viszonylag 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125029-a-belugyminiszternel-lobbizott-az-ingazok-erdekeben-a-bihar-megyei-tanacselnok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125029-a-belugyminiszternel-lobbizott-az-ingazok-erdekeben-a-bihar-megyei-tanacselnok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124983-meghibasodott-az-egyik-hargita-megyei-koronavirus-tesztel-m-szer
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124994-fert-tlenitenek-a-tombhazakban-es-felugyelik-a-romatelepeket-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125007-aszfaltozzak-az-erselend-es-szekelyhid-kozotti-utat
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-peldas-osszefogast-dicseri-a-mentoszolgalat-vezetoje
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kevés a közelmúltban külföldről hazatért vendégmunkás – ezeknek a tényezőknek 

tulajdonítja a megyei mentőszolgálat vezetője azt, hogy országszerte itt történt mostanáig a 

legkevesebb igazolt koronavírusos fertőzés. 

 

Ezért van kevés igazolt koronavírus-fertőzés Hargita megyében 
2020. április 9. – szekelyhon.ro 

A közhiedelemmel ellentétben nem azért van kevés igazolt koronavírus-fertőzés Hargita 

megyében, mert elenyésző mennyiségű tesztet végeznek a térségben. A jelenség sokkal inkább 

a hatóságok eredményes közbenjárásával, a lakosság tudatosságával, illetve a megye sajátos 

földrajzi és gazdasági jellemzőivel magyarázható. 

 

„Eldugult” a magyar csatorna a Maros megyei klinikai kórházban 
2020. április 10. – Krónika 

Egy napra felfüggesztette a Maros megyei klinikai kórház magyar nyelvű kommunikációját 

annak új vezetője, Daniel Porav-Hodade. A prefektus által a múlt héten „a koronavírus-

fertőzés megfékezése érdekében” kinevezett urológus-menedzsernek az egyik első intézkedése 

az intézmény szóvivőjének gyors leváltása, ami a kétnyelvű kommunikáció felfüggesztését is 

jelentette.  

 

Megnyitották a Pete-Csengersima átkelőt is az ingázók előtt  
2020. április 10. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A legújabb, 8-as számú katonai rendelet értelmében mostantól a Pete-Csengersima átkelőt is 

használhatják az ingázók. A román-magyar határszakaszon így a következő átkelők állnak 

nyitva az ingázók számára: Pete-Csengersima, Csanálos-Vállaj, Bors-Ártánd, Székelyhíd-

Létavértes, Nagyszalonta-Méhkerék, Gyulavarsánd-Gyula, Tornya-Battonya, Nagylak-

Csanádpalota és Nagycsanád-Kiszombor.  

 

Halljuk egymást! - Egyedül élő időseknek segít az RMDSZ nőszervezete 
2020. április 10. – transindex.ro 

Telefonos segítő szolgálatot indít az RMDSZ nőszervezete a Halljuk egymást! program 

keretében - tájékoztat a szövetség csütörtöki közleménye. A dokumentum szerint a 

kezdeményezés célja, hogy megelőzzék a bezártság okozta elmagányosodást, hogy a 

szépkorúakat hiteles forrásból tájékoztassák. Emellett fontos szempont az is, hogy 

amennyiben valaki komolyabb problémákkal szembesül, de nem jelzi ezt a hatóságok vagy 

szakemberek felé, annak lehetőséget adjanak, hogy hozzáértő segítségnyújtásban részesüljön.  

 

Rászorulókon segítenek Székelyudvarhelyen: nagyszombaton adják át az 
adományokat 
2020. április 10. – maszol.ro 

Az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) segítségével szervez húsvéti 

adománygyűjtő akciót a székelyudvarhelyi RMDSZ-szervezet: az élelmiszercsomagokat 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ezert-van-keves-igazolt-koronavirus-fertozes-hargita-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/beldugultr-a-magyar-csatorna-a-maros-megyei-klinikai-korhazban
http://itthon.transindex.ro/?hir=59379
http://itthon.transindex.ro/?hir=59376
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125070-raszorulokon-segitenek-szekelyudvarhelyen-nagyszombaton-adjak-at-az-adomanyokat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125070-raszorulokon-segitenek-szekelyudvarhelyen-nagyszombaton-adjak-at-az-adomanyokat
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nagyszombaton juttatják el a rászorulókhoz. Mind az UIET-nél, mind pedig az RMDSZ-nél 

hagyománya van a rászorulók, idősek és hátrányos helyzetűek megsegítésének, ennek 

legutóbbi példája a karácsonyi, Fiatalként a fiatalokért esemény volt. A koronavírus-járvány 

miatt elrendelt szükségállapotra és kijárási tilalomra való tekintettel az udvarhelyi RMDSZ 

összefogott az ifjúsági szervezettel, és közösen igyekeznek támogatni azokat, akiknek 

leginkább elkel a segítség.  

 

Zatykó Gyula: Több új intézkedést hozott a városvezetés a járvány kapcsán 
2020. április 10. – Bihari Napló 

A járványkórházzá alakított nagyváradi Curteanu-kórház kapacitása szerencsére még mindig 

kihasználatlan, az egészségügyi személyzet készenlétben áll a betegek gyógyítására – mondta 

el a Bihari Naplónak adott interjújában Zatykó Gyula. A polgármesteri tanácsadó szerint van 

elegendő védőfelszerelés és útban van egy csaknem ezer fertőzött kezelésére elegendő 

gyógyszerszállítmány. 

 

Pásztor Sándor: Magyarul is tájékoztatjuk a lakosságot 
2020. április 10. – Bihari Napló 

Pásztor Sándorral, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnökével a koronavírus-járvánnyal 

kapcsolatos legújabb önkormányzati intézkedésekről beszélgettek, illetve arról, hogy milyen 

fontos az anyanyelven történő kommunikáció. 

 

Első fokon pert nyert Csíkszentmárton, 9500 lej kifizetésére kötelezték 
Dormánfalvát 
2020. április 10. – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, hirado.hu, maszol.ro 

Első fokon megnyerte Csíkszentmárton azt a pert, amelyet a Bákó megyei Dormánfalva 

indított azért, hogy vonják vissza az alcsíki község önkormányzata által hozott, az úzvölgyi 

haditemető és az egykori kaszárnyák által elfoglalt területnek a község közvagyonába vételére 

vonatkozó határozatot. A per tavaly ősszel kezdődött a Hargita Megyei Törvényszéken, itt 

iktatták a dormánfalviak keresetét, akik azt szerették volna elérni, hogy a bíróság kötelezze a 

csíkszentmártoniakat a 2007-ben hozott határozatuk részleges visszavonására. 

 

Sepsiszentgyörgyi kórház: Csíkszereda és Udvarhely helyett Marosvásárhely és 
Brassó segít 
2020. április 11. – szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvány kezdete óta a sepsiszentgyörgyi kórház 48 alkalmazottja fertőződött 

meg összesen: orvosok, egészségügyi asszisztensek, kisegítő személyzet. Csak az intenzív 

terápiás osztály 38 munkatársa közül húszat diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel. Több 

kórháztól is segítséget kértek, de a csíkszeredaiból és székelyudvarhelyiből visszautasították 

őket.  
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-tobb-uj-intezkedest-hozott-a-varosvezetes-a-jarvany-kapcsan-2754921/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-magyarul-is-tajekoztatjuk-a-lakossagot-2754984/
https://szekelyhon.ro/aktualis/elso-fokon-pert-nyert-csikszentmarton-9500-lej-kifizetesere-koteleztek-dormanfalvat
https://szekelyhon.ro/aktualis/elso-fokon-pert-nyert-csikszentmarton-9500-lej-kifizetesere-koteleztek-dormanfalvat
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-jarvany-kitorese-ota-a-sepsiszentgyorgyi-korhaz-kozel-otven-alkalmazottja-fertozodott-meg
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-jarvany-kitorese-ota-a-sepsiszentgyorgyi-korhaz-kozel-otven-alkalmazottja-fertozodott-meg
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Megszólalt magyarul, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánt Klaus Johannis 
román államfő  
2020. április 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Román, német és magyar nyelven fogalmazott meg húsvéti üzenetet nagyszombaton Klaus 

Johannis román államfő. „A hit ereje reményt ad nekünk, hogy hamarosan újra együtt 

leszünk” – fogalmazott szombaton a katolikus és protestáns híveknek szánt húsvéti, illetve az 

ortodoxoknak szánt virágvasárnapi videóüzenetében az államelnök. 

 

Cáfolja a csíkszeredai kórház, hogy elutasították a sepsiszentgyörgyiek 
segítségkérését 
2020. április 11. – szekelyhon.ro 

Cáfolja a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, hogy elutasították volna a 

sepsiszentgyörgyi kórház segítségkérését. A közleményükből kiderül, nem mondtak nemet, 

hiszen nem is válaszoltak érdemben. 

 

Járványügyi konténerkórház épül Csíkszeredában  
2020. április 12. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Elhelyezték azoknak a konténereknek az alapjait, amelyek hétfőn fognak megérkezni Hargita 

megye székhelyére. A járványügyi konténerkórház a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház 

fertőző betegségeket kezelő csíksomlyói osztályának területén fog felépülni.  

 

Ismét nőtt a fertőzöttek száma Hargita megyében, Háromszéken 16 új eset van 
2020. április 12. – szekelyhon.ro 

A központi hatóságok vasárnap déli adatai szerint továbbra is Suceava megyében és 

Bukarestben a legnagyobb az igazolt koronavírus-fertőzéses esetek száma. Hargita megyében 

egy új esetet jegyeztek az utóbbi 24 órában, Háromszéken 16-tal nőtt a fertőzöttek száma.  

 

Otthon ünnepelték a húsvétot a romániai magyarok 
2020. április 12. – MTI, hirado.hu 

A koronavírus-járvány, és az emiatt bevezetett gyülekezési korlátozások miatt Romániában 

csak otthon ünnepelhették a húsvétot a magyar egyházak hívei. A hívek csak a televíziók, 

számítógépek, telefonok képernyője előtt részesülhettek a húsvéti misék, istentiszteletek 

élményében. Interneten keresztül zajlott a római katolikusoknál megszokott ételszentelés is. 

Székelyföldi katolikus falvakban azonban a kapukban várták a családok az előkészített, 

megszentelendő étellel a plébánost, aki szekéren járta végig az utcákat áldást osztogatva. A 

két református egyházkerület püspökei arra kérték híveiket, hogy a Duna Televízióban 

kövessék Bogárdi Szabó István püspök családja körében tartott istentiszteletét, és mindenütt 

a családfő szolgáltassa ki a családtagoknak az úrvacsorát. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/magyar-nyelven-is-kellemes-husveti-unnepeket-kivant-klaus-johannis-roman-allamfo
https://kronikaonline.ro/belfold/magyar-nyelven-is-kellemes-husveti-unnepeket-kivant-klaus-johannis-roman-allamfo
https://szekelyhon.ro/aktualis/cafolja-a-csikszeredai-korhaz-hogy-elutasitottak-a-sepsiszentgyorgyiek-segitsegkereset
https://szekelyhon.ro/aktualis/cafolja-a-csikszeredai-korhaz-hogy-elutasitottak-a-sepsiszentgyorgyiek-segitsegkereset
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125123-jarvanyugyi-kontenerkorhaz-epul-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125135-ismet-n-tt-a-fert-zottek-szama-hargita-megyeben-haromszeken-16-uj-eset-van
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/04/12/otthon-unnepeltek-a-husvetot-a-romaniai-magyarok
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Szükség szülte rossz vagy korábban kiaknázatlan lehetőség – az online hitélet 
dilemmái  
2020. április 12. – maszol.ro 

A misék, istentiszteletek online közvetítését olyanok is követik, akik nem lennének ott a 

templomban, azonban megtörténhet, hogy hosszú távon a hívek elkényelmesedéséhez, a 

gyülekezeti élet sorvadásához vezet.  

 

Szívfájdító üresség a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésének helyszínén 
2020. április 12. – szekelyhon.ro 

Rendhagyó módon ünnepli a húsvétot ebben az évben a magyar közösség a koronavírus-

járvány terjedésének megfékezése érdekében hozott korlátozások miatt. A csíkszeredai 

Szabadság tér, a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésének helyszíne üresen maradt 

húsvétvasárnap. Idén csak online követhették a szertartást a hívek. 

 

Védőfelszerelést, pénzt adományoztak a kórháznak 
2020. április 12. – szekelyhon.ro 

Adományoknak köszönhetően fejeződött be a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban a 91 

kórházi ágyat érintő oxigénhálózat kiépítése. Számos védőfelszerelést is adományoztak az 

elmúlt héten, az eddigi segítségnyújtás értéke meghaladta a 2 millió lejt – tájékoztatott az 

intézmény. 

 

Két orvost helyeztek át Marosvásárhelyről a sepsiszentgyörgyi kórházba 
2020. április 12. – szekelyhon.ro 

Két orvost helyeztek át Marosvásárhelyről a sepsiszentgyörgyi kórház intenzív terápiás  

osztályára, ahol szakemberhiánnyal küzdenek, miután több alkalmazottat is koronavírus-

fertőzéssel diagnosztizáltak. A két orvos hétfőtől kezdi a munkát Sepsiszentgyörgyön – 

tájékoztat a Kovászna megyei prefektúra. 

 

Szünetel a bánffyhunyadi templom felújítása 
2020. április 13. – Krónika 

Jövő nyárra befejezik a tervek szerint a bánffyhunyadi református templom felújítási 

munkálatait. Jakab Mihály, a Kolozs megyei város lelkipásztora a műemlék épület 

restaurálásáról, a helyi gyülekezetről, az épülő óvodáról és bölcsődéről beszélt a Krónikának. 

 

Koronavírus Székelyföldön: Háromszéken hattal nőtt a fertőzöttek száma 
2020. április 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hargita megyében az utóbbi 24 órában nem jegyeztek újabb koronavírusos megbetegedést, 

Kovászna megyében hattal nőtt az igazolt fertőzéses esetek száma – derül ki hétfői megyei 

adatokból.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125012-szukseg-szulte-rossz-vagy-korabban-kiaknazatlan-lehet-seg-az-online-hitelet-dilemmai
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125012-szukseg-szulte-rossz-vagy-korabban-kiaknazatlan-lehet-seg-az-online-hitelet-dilemmai
https://szekelyhon.ro/aktualis/sohasem-lathatta-meg-ilyen-uresen-a-csikszeredai-szabadsag-teret-husvetvasarnap
https://szekelyhon.ro/aktualis/vedofelszerelest-penzt-adomanyoztak-a-korhaznak
https://szekelyhon.ro/aktualis/ket-orvost-helyeztek-at-marosvasarhelyrol-a-sepsiszentgyorgyi-intenziv-terapiara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szunetel-a-banffyhunyadi-templom-felujitasa
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125159-koronavirus-szekelyfoldon-haromszeken-hattal-n-tt-a-fert-zottek-szama
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Beiratkozási körút: Válaszd a magyar iskolát! 
2020. április 9. – Felvidék Ma 

Áprilisban zajlanak az alapiskolai beíratások Szlovákiában. Hogy hány elsős tanul majd 

magyar iskolában, az a szülők döntésén múlik. Vajon milyen szempontok alapján döntenek? 

Érvek és ellenérvek tömkelege járja be a világhálót. A szlovák iskolában valóban könnyebben 

megtanul a gyerek szlovákul? Jobban fog érvényesülni? Ha a gyermek oktatási nyelve 

megváltozik, az hatással lesz a biztonságérzetére, lassul a megértése és szerényebb lesz a 

szókészlete. Ne vegyük el a sikerélmény lehetőségét a gyermektől! Nagyon sok szülő nem 

tudatosítja, aki a jövőre való tekintettel szlovák iskolába adja a gyermekét, hogy a tanulás 

milyen sok nehézségbe és munkába kerül majd neki, mennyi felesleges terhet rak rá, de azt 

sem tudja, hogy mi mindent nem tanul meg az a gyerek, amit egy magyar iskolában 

megtanulhatna. 

 

A világjárvány negatív hatásai enyhítése érdekében segélycsomagot kapnak a 
vállalkozók 
2020. április 9. – Felvidék Ma 

A koronavírus az egészségünk mellett a gazdaságunkat, illetve vállalkozóinkat is fenyegeti. A 

bizonytalanság általában kétségbeesett megoldásokat eredményez. Ezt kívánja megelőzni a 

kormány, melynek érdekében két segélycsomagot fogadott el. Az első csomag főleg a kis- és 

középvállalkozókra vonatkozik. Ennek kedvezményezettjei azok a munkáltatók, akik a 

meghirdetett rendkívüli állapot során kötelezően zárva tartanak vagy korlátozottan 

üzemelnek és nem bocsátják el az alkalmazottjaikat, akik azonban nem végezhetik el a 

munkát. Ebben az esetben a munkáltató köteles a havi átlagbér 80%-át kifizetni az 

alkalmazottnak, majd ezt az összeget (maximum 1 100 euróig) kérvényezheti az államtól, 

mint támogatást. 

 

A Felvidék is bezöldült! 
2020. április 9. – Felvidék Ma 

A felvidéki magyarok is teljesítették az Európai Unió által előírt támogatási limitet a nemzeti 

régiók támogatásáért indított európai polgári kezdeményezésen. A nemzeti régiók 

rendszerének kialakítása a magyar közösségek számára kulcsfontosságú cél és feladat a közös 

uniós lét keretében. A kezdeményezés támogatói szerint az őshonos közösségnek, nekünk is 

jogunk van a saját szülőföldünk sorsáról dönteni, és ehhez jogunk van a számarányunknak 

megfelelő uniós forrásokat saját belátásunk szerint felhasználni. Röviden erről szól ez az 

uniós kezdeményezés, amely egyelőre csupán egyfajta nyitánya egy hosszú jogi folyamatnak, 

de ahhoz, hogy az uniós törvényhozás egyáltalán foglalkozzon a nemzeti régiók jogállásával, 

ahhoz szükség van az uniós polgárok bizonyítható támogatására. 
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https://felvidek.ma/2020/04/beiratkozasi-korut-valaszd-a-magyar-iskolat/
https://felvidek.ma/2020/04/a-vilagjarvany-negativ-hatasai-enyhitese-erdekeben-segelycsomagot-kapnak-a-vallalkozok/
https://felvidek.ma/2020/04/a-vilagjarvany-negativ-hatasai-enyhitese-erdekeben-segelycsomagot-kapnak-a-vallalkozok/
https://felvidek.ma/2020/04/a-felvidek-is-bezoldult/
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Az MKP levélben küldte el a kormánynak a javaslatait 
2020. április 10. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) sajtótitkára, Králik Róbert a ma7 szerkesztőségét is 

tájékoztatta arról a levélről, amelyet a párt Igor Matovič miniszterelnök irodájának küldött. 

„A Magyar Közösség Pártja, mint a felvidéki magyar nemzetközösség legmeghatározóbb 

politikai képviselete az alábbi javaslatokkal fordult a Matovič-kormányhoz, arra kérve a 

kormányfőt és hivatalát, hogy amennyiben módjukban áll, a készülő kormányprogram 

kapcsán vegyék figyelembe a Szlovákiában kisebbségben élő legnagyobb nemzeti közösség 

elvárásait is. Egyebek mellett kértük az átfogó kisebbségi alkotmánytörvény elfogadását, 

amely szavatolná jogainkat és biztosítaná ezen jogok gyakorlásának anyagi keretét. A 

közszolgálati médiában a számarányunknak megfelelő műsoridő biztosítását. Az 

önkormányzati és oktatásügyi autonómia megerősítését és a működéséhez szükséges 

finanszírozás biztosítását.” 

 

Kétéves a ma7 médiacsalád 
2020. április 11. – Ma7.sk 

Pontosan két éve annak, hogy megjelent az első cikk a ma7.sk hírportálon. Néhány héttel 

később olvasóink kezükbe vehették a Magyar7 hetilap első számát, ezt követően pedig 

elindítottuk az audiovizuális tartalmakat kínáló online-televíziós műsorainkat. A mai nap, 

április 11. tehát nemcsak a magyar költészet napját jelenti, hanem a ma7 médiacsalád 

számára egy fontos mérföldkő is. 

 

Ma van a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja 
2020. április 12. – Ma7.sk 

Az Országgyűlés 2012. december 3-án ellenszavazat nélkül nyilvánította emléknappá április 

12-ét, a magyar lakosság Felvidékről való kitelepítésének kezdőnapját. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia romjain 1918-ban létrejött Csehszlovákia határai között kisebbségként mintegy 

egymillió magyar rekedt. A csehszlovák államot az 1938. évi müncheni egyezményben a 

fasiszta Olaszország és a náci Németország - a nyugati nagyhatalmak asszisztálásával - 

feldarabolta. A többségében németek lakta Szudéta-vidék Németországhoz került, a Felvidék 

déli, magyarlakta sávját az 1938. november 2-i első bécsi döntés visszajuttatta 

Magyarországnak. Szlovákia 1939. március 14-én kikiáltotta függetlenségét, másnap a magyar 

hadsereg bevonult Kárpátaljára, Cseh- és Morvaországot pedig közvetlen német fennhatóság 

alá vonták. 

 

A Rákóczi Szövetség is megemlékezik a kitelepítésekről 
2020. április 12. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség a rendkívüli helyzetre való tekintettel idén rendhagyó módon emlékezik 

a felvidéki magyarok kálváriájára. Április 12. a magyar Országgyűlés határozata alapján a 

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. A Rákóczi Szövetség fontosnak tartja, hogy 

minden évben méltó módon megemlékezzen arról a több mint 100 ezer magyarról, akik a 

Beneš-dekrétumok következtében állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól 
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https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-levelben-kuldte-el-a-kormanynak-a-javaslatait
https://ma7.sk/aktualis/keteves-a-ma7-mediacsalad
https://ma7.sk/aktualis/keteves-a-ma7-mediacsalad
https://ma7.sk/aktualis/a-rakoczi-szovetseg-megemlekezik-a-kitelepitesekrol
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megfosztva, szülőföldjük elhagyására kényszerültek. Az idei esztendőben rendhagyó módon a 

Szövetség online felületein kívánják az 1947-ben a Felvidéken történt eseményeket 

bemutatni. 

 

Duray: A Beneš-dekrétumok lélektani hatásai a mai napig észlelhetőek magyar 
közösségünkben 
2020. április 12. – Felvidék Ma 

A Magyar Országgyűlés határozata alapján április 12-én, ma van a Felvidékről kitelepített 

magyarok emléknapja. Az emléknap alkalmával a Rákóczi Szövetség minden évben 

megemlékezik a felvidéki magyar közösség kálváriájáról. A rendkívüli helyzetre való 

tekintettel idén rendhagyó módon teszi mindezt. A Szövetség fontosnak tartja, hogy méltó 

módon emlékezzen meg arról a több mint 100 ezer magyarról, akik a Beneš-dekrétumok 

következtében állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva szülőföldjük 

elhagyására kényszerültek. Az idei esztendőben rendhagyó módon a szövetség online 

felületein, Facebook-oldalán, honlapján szeretnék az 1947-ben a Felvidéken történt 

eseményeket bemutatni. 

 

Felvidéki húsvét – járvány idején 
2020. április 13. – Ma7.sk 

A koronavírus-járvány idején másként ünnepeltük a húsvétot, mint az előző években. Szűk 

családi körben, online szentmiséket, istentiszteleteket hallgatva, telefonon, Messengeren 

kapott jókívánságoknak, locsolóverseknek örülve. Sokan a határzár miatt családtagjaikat is 

mellőzni kényszerültek. Az ekeli Esztergályos Emília azon felvidéki idősgondozók egyike, akik 

a határzár miatt a szokásos kéthetes szolgálatuk után nem tudtak hazatérni. „A fiam tíz éve 

Nagy-Britanniában él, s jelenleg egyedül gondoskodik a két kiskorú gyermekéről. Nagyon 

házias apuka, a portsmouthi otthonukban közösen hímestojást is festettek. A tavaszias 

időjárás kicsalta őket a természetbe, sátrat állítottak, piknikeztek. A lányom pedig az ünnepek 

alatt is odahaza, az ekeli családi házunkban tartózkodott. Én idősgondozóként a határzár 

miatt Ausztriában rekedtem, s a gondozóváltás nélkül, egyfolytában már ötödik hete 

dolgozom. Nem akarom bevállalni a kéthetes kötelező szlovákiai karantént, nehogy a végén 

még ott fertőződjek meg.” 

 

Sólymos László elindulna a Most-Híd elnöki tisztségéért, egységes magyar 
képviseletet szeretne 
2020. április 13. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A korábbi környezetvédelmi miniszter szerint új embereknek kell esélyt kapniuk a pártban, 

mivel a választók a magyar pártok konstruktív együttműködését támogatnák. „Ha a küldöttek 

azonosulnak az elképzeléseimmel, elindulok a párt elnöki székéért" 

- nyilatkozta Sólymos László a TASR hírügynökségnek. A Most-Híd tisztújító közgyűlésére 

áprilisban kerülne sor, a tanácskozás eredetileg kitűzött időpontját azonban a koronavírus-

járvány miatt elnapolhatják. A közgyűlésen az új elnök mellett megválasztják a párt vezető 
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https://felvidek.ma/2020/04/duray-a-benes-dekretumok-lelektani-hatasai-a-mai-napig-eszlelhetoek-magyar-kozossegunkben/
https://felvidek.ma/2020/04/duray-a-benes-dekretumok-lelektani-hatasai-a-mai-napig-eszlelhetoek-magyar-kozossegunkben/
https://ma7.sk/tajaink/felvideki-husvet-jarvany-idejen
https://ma7.sk/aktualis/solymos-laszlo-elindulna-a-most-hid-elnoki-tisztsegeert-egyseges-magyar-kepviseletet
https://ma7.sk/aktualis/solymos-laszlo-elindulna-a-most-hid-elnoki-tisztsegeert-egyseges-magyar-kepviseletet
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szerveit is. A korábbi elnök, Bugár Béla a párt februári katasztrofális szereplése miatt 

lemondott a Most-Híd elnöki székéről. Magdeme Klára, a párt szóvivője elmondta, a 

közgyűlést a járványhelyzet ellenére szeretnék minél előbb megtartani. A párt jelenlegi 

ideiglenes elnökségét Sólymos Lászlón kívül Agócs Attila, Peter Krajňák és Pataky Károly 

alkotják. 

 

Nehéz a helyzetünk, de küzdünk! 
2020. április 14. – Magyar Szó  

A budiszavai nyugdíjasok a múlt csütörtökön kapták meg élelmiszercsomagjaikat, a Vajdasági 

Magyar Szövetség aktivistái házhoz szállították ezeket, akárcsak Újvidék többi részében is. A 

csomagokat az önkormányzaton keresztül sikerült beszerezni, nagyjából 33 ezer olyan, 

székvárosi és környékbeli nyugdíjas kaphat ilyent, akiknek havi jövedelme nem haladja meg a 

30 ezer dinárt. A VMSZ városi szervezetének önkéntesei ebben a faluban 161 személyhez 

juttatták el az adományt, 10 kg lisztet és 7 kg tartós élelmiszert, száraz tésztát, rizst, olajat, 

babot, konzervételeket. Kiss Gyula, a Vajdasági Magyar Szövetség városi képviselő-testületi 

képviselője elmondta, hogy a csomagokat főként helybeliek hordták szét, ő maga is részt vett 

a munkában. 

 

Pacsér: Befejeződött a segélycsomagok kiosztása 
2020. április 11. – Vajdaság MA 

Befejezték a tartós élelmiszerszerekből és tisztasági szerekből álló, az állam által 

finanszírozott segélycsomagok kiosztását Pacséron. A napokban összesen 392 csomagot 

juttattak el azoknak a 65 évnél idősebb nyugdíjasoknak, akik járandósága nem haladja meg a 

30 000 dinárt. Mint Szabolcski Szabolcs, a helyi közösség tanácsának elnöke tudatta, a 

csomagokat a helyi közösség foglalkoztatottjai juttatták el az érintetteknek. „A topolyai 

községi önkormányzat összeállította a csomagokat, amelyeket eljuttatott ide hozzánk, a helyi 

közösségbe, mi pedig szétosztottuk, mindenkinek házhoz vittük.” 

 

Ha húsvéthétfő, akkor locsolkodás! – idén rendhagyóan 
2020. április 13. – Pannon RTV 

A koronavírus-járvány miatt az idén sok helyen elmaradt, vagy átalakult ez a régi hagyomány, 

azaz a virtuális térbe költözött. Voltak, akik maszkban és kesztyűben indultak útnak, mások e-

locsolkodtak. Tavaly még a hagyományokhoz híven húsvéthétfőn a legények lovaskocsin 

érkeztek a lányos házakhoz, hogy vízzel locsolják őket. Ugyanis régen úgy tartották, hogy az a 

fiatal hölgy, akit senki sem locsolt meg, elhervadt, míg aki bőrig ázott, igencsak kívánatos 

feleségjelöltnek számított. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4273/vajdasag_ujvidek/218464/Neh%C3%A9z-a-helyzet%C3%BCnk-de-k%C3%BCzd%C3%BCnk!.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24998/Pacser-Befejezodott-a-segelycsomagok-kiosztasa.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ha-husvethetfo-akkor-locsolkodas-iden-rendhagyoan
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Új vezetőt kaphat Kárpátalja 
2020. április 14. – karpat.in.ua 

Új vezetőt kaphat a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA). Az információk szerint 

a kormányzói posztot Olekszij Petrov tábornok, tiszt, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

Kirovográd megyei vezetője töltheti be. Petrov 2017–2019 között az SZBU kémelhárítási 

osztályának vezetője volt. Vitalij Glagola újságíró értesülései szerint kormányzói 

kinevezéséért Ivan Bakanov, az SZBU vezetője lobbizott. 

 

Távoktatási körkép: Sikerek, nehézségek és lehetőségek 
2020. április 11. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Újabb hét telt el a karantén jegyében. A kárpátaljai oktatási intézmények ebből adódóan közel 

egy hónapja távoktatás keretében kell megvalósítsák a tananyagok átadását, számonkérését. 

Távoktatási körkép sorozatunkban ez alkalommal a Nagyberegi Református Líceum és a 

Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ vezetői számolnak be a lehetőségekről és az 

eredményekről. 

 

A kárpátaljai történelmi egyházak képviselői televíziós üzenet formájában 
köszöntötték a híveket  
2020. április 12. – karpat.in.ua 

Húsvét alkalmából a kárpátaljai történelmi egyházak képviselői televíziós üzenet formájában 

köszöntötték a híveket. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke húsvéti 

igehirdetésében arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy a Jézusba vetett szilárd hit segítheti 

át a keresztény embereket a jelenlegi nehéz helyzeten. Majnek Jenő Antal, a Munkácsi Római 

Katolikus Egyházmegye püspöke köszöntőjében kiemelte: minden hívőnek saját példáján kell 

bizonyítania az Istenben vetett hitét. A Beregszászi Görögkatolikus Magyar Esperesi Kerület 

vezetője, Denkó Ferenc húsvéti üzenetében azt mondta: ne féljetek, mert a nehéz helyzetben 

is velünk az Isten. 

 

Kisvállalkozók – nagy gondban 
2020. április 11. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A koronavírus-járvány – amellett, hogy veszélybe sodorja sokak egészségét, sőt nem kevesek 

életét is – a gazdaságnak is óriási károkat okoz, s a gazdaságon belül a kisvállalkozók is 

nagyon megérzik a járványhelyzetet a kényszerű járvány elleni intézkedések, végső soron 

pedig a koronavírus terjedése miatt. Az őket ért károkról beszélgettem egy személyszállítással 

és bútorgyártással, illetve egy szintén személyszállítással és fóliaházi uborkatermesztéssel 

foglalkozó kisvállalkozóval. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=4648&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/11/tavoktatasi-korkep-sikerek-nehezsegek-es-lehetosegek
http://life.karpat.in.ua/?p=10936&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=10936&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/11/kisvallalkozok-nagy-gondban
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Ötszáz egészségügyi és élelmiszer egységcsomagot adott át a Visk Jótékonysági 
Alapítvány  
2020. április 12. – karpat.in.ua 

A Visk Jótékonysági Alapítvány tovább folytatta segélyakcióját, az egészségügyi rendelőt 

követően a községben élő hetvenöt év feletti idősek számára adtak át egészségügyi és 

élelmiszer csomagokat. Az alapítvány a csomagokat arányosan a viski négy történelmi 

egyháznak adta át. Jenei Károly viski református lelkész szerint nagy segítség a csomag, 

hiszen sok olyan szükséges dolgokat tartalmaz, melyek beszerzése jelenleg nem egyszerű. 

Váradi Enikő ügyvezető igazgató szerint fontos, hogy a kezdeményezéshez sokan csatlakoztak 

olyanok is, akik már nem élnek Visken, de felajánlásaikkal szerették volna támogatni a helyi 

közösséget. 

 

Húsvéti üzenetek magyar nyelven 
2020. április 12. – volksgruppen.orf.at 

A koronavírus-járvány miatt a hívek a húsvéti ünnepek alatt sem vehetnek részt a 

szentmiséken. A rendkívüli helyzetre való tekintettel élő közvetítésekkel szolgálnak az egyházi 

közösségek honlapjaikon, de az ORF is TV- és rádióműsoraiban. A kormány intézkedései 

között szerepel a szentmisék templomban való megünneplésének tilalma, így idén a 

televízión, rádión és az interneten keresztül követhetik a hívők az egyházmegye húsvéti 

alkalmait. A rendelkezések értelmében Alsóőrben is csupán 3-4 fő tartózkodhat a község 

katolikus templomában. Különösen az idősebbek hiányolják a szentmiséken való részvételt, 

mondta el Gáspár Adalbert, Alsóőr katolikus plébánosa. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. április 12. – M1 

 

A koronavírus-járvány miatt néhány hete otthonaikban, az internet segítségével tanulnak a 

gyerekek az anyaországban és külhonban egyaránt. A Rákóczi Szövetség a határon túli 

középiskolások számára olyan magyar nyelvű tanóra-videókat készített, ami a felvidéki, 

kárpátaljai és erdélyi tanmeneteket követi, segítségükkel pedig könnyebbé válik a tananyag 

megértése. A videókkal a szövetség azt az üzenetet szeretné közvetíteni a külhoni magyar 

családok felé, hogy gyermekeiknek válasszák az anyanyelven történő oktatást. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=10852&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=10852&lang=hu
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3043636/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-04-12-i-adas-5/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020 április 14. 
15 

 

A koronavírus erdélyi terjedése nem kíméli a vállalkozásokat sem. Most a cégek is az életben 

maradásért küzdenek. Mindenki megpróbál talpon maradni. A Barcaságban élő Máthé Károly 

metrológusként, azaz mérési szakemberként végzett, de a ’80-as években országszerte ismert 

és elismert fotóművészként is emlegették. 

 

Rendkívüli állapotok uralkodnak Gyergyószéken, a kijárás korlátozása az emberek egy 

részének tétlenséget, munkanélküliséget hozott, másoknak viszont megszaporodott a 

tennivalója. A gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozói, összesen 13-an több mint 400 

személyt látnak el, emellett az önkormányzat felkérésére, a Vöröskereszttel közösen vállalják 

a 65 év feletti idősek segítését gyógyszer- és élelmiszer-beszerzéssel. 

 

A kárpátaljai Csap lakossága példás összefogásról tett tanúbizonyságot a koronavírus 

világjárvány terjedésének megakadályozása és a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek 

megsegítése érdekében. Egyik akciójuk az otthon maradás, egy másik kezdeményezés az 

elesettek támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet.   

 

 

Határok nélkül 

2020. április 9. – Kossuth Rádió 

 

A Székely Nemzeti Tanács uniós polgári kezdeményezését támogató aláírásgyűjtés határideje 

május 7-e.  Addig – az unió legkevesebb hét tagállamából – összesen egymillió támogató 

aláírást kellene összegyűjteniük.Ennek egynegyede gyűlt össze eddig.   A jelenlegi helyzetben 

nem megoldható a papír alapú aláírásgyűjtés, a mozgósítás, ezért az SZNT a határidő 

átütemezését/határidő meghosszabbítását kérte az Európai Bizottságtól – mondja Izsák 

Balázs elnök.  

 

A Székely Nemzeti Tanács által elindított, a nemzeti régiók védelmét célzó európai polgári 

kezdeményezést eddig  összesen több mint negyedmillióan írták alá elektronikus formában. 

Felvidéken  9 686-an csatlakoztak elektronikus formában az aláírásgyűjtéshez. Ahhoz, hogy a 

Szlovákiára kiszabott kvóta teljesítve legyen  9 750 szignóra van szükség, tehát már csak 

mintegy félszáz hiányzik a részleges sikerhez. 

 

A belgrádi kormány döntése értelmében péntek délutántól hétfő hajnalig kijárási tilalom lesz 

érvényben egész Szerbiában, ami különösen érzékenyen érinti a Húsvétot most ünneplőket.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-09_18-02-00&enddate=2020-04-09_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020 április 14. 
16 

 

Az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége (EROSZ)  most a járvány idején minden betervezett 

rendezvényét lemondta, de a szakorvosjelöltek között az online fórumokon még intenzívebbé 

vált a szakmai kapcsolat - mondja  Tubák Nimród, az EROSZ elnöke. 

 

A jelenlegi járványhelyzetben az egészségügyi dolgozók azok, akik az első vonalban harcolnak 

a vírus ellen. Közülük is a mentősök azok, akik "békeidőben" is elsőként találkoznak a 

betegekkel. Hogyan változtatta meg munkáját a koronavírus-járvány, milyen a 

felszereltségük, hogyan tudja megóvni önmagát és családját a fertőzéstől? – erről kérdeztük 

Kis Balázs nagyváradi rohammentőst. 

 

Sajátságos, különleges az idei Húsvét. A világjárvány következtében, mint a világ oly sok más 

helyén, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye székesegyházában és 

templomaiban is zárt ajtók mögött kerül sor az ünnepi liturgiára. Kovács Gergely érsek 

húsvéti gondolatai következnek. 

 

Ne féljetek, bízzatok mindnyájan, kik az Úréi vagytok - idézi ünnepi beszédében a Vesperát 

Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus egyház püspöke.  

 

A koronavírus-járvány miatt világhálós istentisztelet tart Húsvétkor a Magyar Unitárius 

Egyház. Mivel a személyes részvételű istentiszteletek hiánya ellehetetleníti a hagyományos 

módon történő úrvacsoravételt, az unitáriusok  arra buzdítják a híveket, hogy otthonaikban 

vegyék magukhoz az úrvacsorát. Bálint-Benczédi Ferencz, a Magyar Unitárius Egyház 

püspökének ünnepi gondolatai. 

 

Arra nem számítottunk, hogy ilyen közel jön hozzánk a halál - mondja húsvéti üzenetében 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. A koronavírus-járvány miatt  a tévé 

képernyőre, és ki-ki otthonába költözik az ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás. Kató Béla 

püspök ünnepi gondolatai. 

 

Határok nélkül 

2020. április 10. – Kossuth Rádió 

 

A 670 lelket számláló Héderfája református közössége – a Kárpát-medence gyülekezeteihez 

hasonlóan  – az idei  Húsvétot otthon ünnepli, a templomi istentiszteleteket az online 

valamint a tévés közvetítések pótolják. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-10_18-02-00&enddate=2020-04-10_18-40-00&ch=mr1
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Az idei esztendő különös megpróbáltatások elé állította a héderfájai  gyülekezetet, két 

hónapja égett le templomuk 18. századi műemlék haranglába, de a kezdeti csüggedés után 

most bizakodással tekintenek a jövőbe, az idei húsvét pedig  ̶  a nagypénteki elcsendesedéssel 

együtt  ̶  a remény és az erőgyűjtés ünnepe is lesz  – mondja Nagy Csaba református lelkész. 

 

Felvidéken folytatódnak a krasznahorkai vár helyreállítási munkálatai. Nemcsak az építkezési  

törmeléket távolítják el a vár tövéből, de a várban maradt nagyobb méretű műtárgyak 

elszállítását is most végzik. A napokban vitték el a  sértetlenül megmaradt, tekintélyes 

méretű,  halottas gyászhintót, amely 1904-ben Andrássy Franciska grófné temetésére készült.   

 

A rozsnyói Kálvária felújítása restaurátori munkálatokkal folytatódik. Szakemberek 

dolgoznak azon, hogy eredeti állapotába állítsák vissza a keresztúti kápolnákban található  

Zsolnay - domborműveket.  A Kálvária-domb megtisztítása és a keresztút hiányzó 

állomásainak újraépítése öt éve - önkéntes munkával kezdődött. Az út végén található,  

Fájdalmas Szűzanyának felszentelt barokk templomot a 70-es évek derekán teljesen 

kifosztották. S így húsvét táján, a hit erejében bízva,  egyszer talán a templom felújításáról  is 

beszámolhatunk. 

 

Harminc éve alakult meg a délvidéki magyarok első érdekvédelmi szervezete, a történelmi 

VMDK, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, amelynek alapítói között ott volt 

Papp Ferenc újvidéki kárpitos mester, aki nem sokkal 2014-ben bekövetkezett halála előtt 

mesélt arról, hogy katolikus magyar fiatalként miért került 1947-ben Titó börtönébe, és hogy 

ott miként emlékeztek meg Nagypéntekről. 

 

A Délvidéken maradva ellátogatunk a muzslyai Nők Klubjának találkozójára, ahol a téma a 

muzslyai nagypénteki szokásokat, főleg az étkezésre vonatkozóan.  

 

Nagypéntek hajnalán sok helyen szokás volt mosakodni a folyóban, hogy egészségesek 

legyenek. Zsitvabesenyőn a vízbe fulladtakért  imádkozva vonultak a folyóhoz, ott 

megmosakodtak, és a vízből haza is vittek. Otthon megmosták benne a fejüket - főleg a 

betegekét -, megszentelték vele a házat és az ágyakat. A Felvidék egyes tájain az állatokat is 

levitték megúsztatni a folyóba, hogy egészségesek maradjanak. Egyes hiedelmek szerint a 

nagypénteki víz a szemfájást is gyógyítja, ezért eltettek belőle. Hitték, hogy ez a víz nem 

romlik meg. A további népszokásokról Méry Margit néprajzkutatót halljuk. 

 

Szombatig várják a jelentkezőket a Verselő Kárpát-medence online versenyre, A részletekről 

Pap Boglárkát, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa tájékoztat. 


