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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: folyamatos a védőeszközök behozatala 
2020. április 14. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Index, HVG, Mandiner, 

Webrádió, PestiSrácok, 888 

Folyamatos az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök behozatala, a Kína és 

Magyarország közötti légihíd megállás nélkül üzemelt húsvét idején is - mondta a 

külgazdasági és külügyminiszter kedden az Országgyűlésben. Szijjártó Péter napirend előtti 

felszólalásában kifejtette, az elmúlt egy hét alatt 26 repülőgép, azokon összesen 13 millió 207 

ezer maszk, 6 millió 203 ezer védőruha - köztük kesztyűk, izolációs köpenyek, sapkák, 

arcvédő plexik -, továbbá 155 ezer teszt és 101 lélegeztetőgép érkezett. Kiemelte, 

Magyarországnak több mint 148 millió 700 ezer maszk beszerzésére van szerződése, 

amelyből 46 millió 855 ezer érkezett meg; 3 millió 305 ezer tesztre van szerződés, amelyből 

352 ezer megérkezett; a 47 millió 754 ezer leszerződött védőfelszerelésből pedig 20 millió 292 

ezret vettek át. A magyarok lakta határon túli területeken szintén komoly kihívásokkal néznek 

szembe, minden határon túli magyar közösség meg is kereste a magyar kormányt, és "mivel 

minden magyar felelős minden magyarért", az elmúlt hét végén elindultak a szállítmányok, 

amelyek Kárpátalja kivételével már mindenhova meg is érkeztek. Így Erdélybe, Felvidékre, 

Vajdaságba, Szlavóniába és Muravidékre összesen 710 ezer maszkot, 32 ezer védőruhát és 

200 ezer kesztyűt küldött a magyar kormány - tájékoztatott Szijjártó Péter. 

 

Koronavírus - Szijjártó: legyen lehetőség ingázásra Záhonynál! 
2020. április 14. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Webrádió, karpatalja.ma, 

Kárpátalja  

Kezdeményeztem, hogy tegyük lehetővé a határmentén élők ingázását, ami nagy segítséget 

jelentene a Kárpátalján és az Északkelet- Magyarországon élők számára - jelentette be 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter annak kapcsán, hogy kedden egyeztetett 

ukrán kollégájával a két ország közötti kapcsolatokról. Szijjártó Péter a közösségi oldalán 

számolt be Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel folytatott telefonos egyeztetéséről. 

Tudatta, hogy beszélgetőtársával kölcsönösen biztosították egymást a szolidaritásukról a 

világjárvány elleni küzdelemben. „Mindkét ország több fronton harcol a járvány jelentette 

kihívásokkal szemben: folyamatosan erősítjük az egészségügyi ellátórendszerünket és 

segítséget nyújtunk gazdaságainknak az újrainduláshoz” - mutatott rá Szijjártó, aki ukrán 

kollégáját arról is tájékoztatta: a helyzetre való tekintettel Magyarország két évvel 

meghosszabbította a kárpátaljai útépítések támogatására felajánlott 50 millió eurós kötött 

segélyhitel program érvényességét. 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200414-folyamatos-a-vedoeszkozok-behozatala
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200414-szijjarto-tegyuk-lehetove-az-ingazok-utazasat
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Szakmai és földrajzi értelemben is szélesítené tevékenységét a Mathias 
Corvinus Collegium 
2020. április 14. – MTI, Mandiner, Index 

Szakmai és földrajzi értelemben is kiszélesítené tevékenységeit a Mathias Corvinus Collegium 

(MCC) a kormány április 9-én benyújtott törtvényjavaslatának köszönhetően. Erről az 

intézmény kedden közölte az MTI-vel. A Miniszterelnökség múlt pénteken tájékoztatott arról, 

hogy a kormány törvényjavaslatot nyújtott be a nemzetközileg is versenyképes magyar 

felsőoktatás és a kiemelten tehetséges magyar fiatalok képzésének támogatása érdekében. 

Ezzel a nemzetközi trendekhez illeszkedő finanszírozási formával - aminek lényege, hogy az 

alapítvány a rendelkezésére bocsátott részvényvagyon hozamával gazdálkodik - olyan 

tehetséggondozó programot fognak tudni működtetni és továbbfejleszteni, ami 

"időtállóságával nemzedékeken keresztül fogja szolgálni a magyarság egészét". Ezen cél 

megvalósítása érdekében azt tervezik, hogy az általános iskolásoknak szóló Fiatal Tehetség 

Program (FIT) jelenlegi létszámát megsokszorozzák, így a már létező központok számát 

hétről több mint 30-ra növelik Magyarország határain innen és túl, így a jelenlegi 625 helyett 

több mint 3000 diák vehet majd részt képzésükben. Ugyancsak kiterjesztik a középiskolás-

programjukat, néhány éven belül a jelenlegi létszám megháromszorozásával 4000 diák 

számára nyújtanak fejlődési lehetőséget a Kárpát-medence minden területén - emelték ki. 

 

Közel 53,5 millió eurót fizettek ki a székelyföldi de minimis mezőgazdasági 
programban 
2020. április 14. – maszol.ro 

A Pro Economica Alapítvány kifizette nagypéntekre a de minimis mezőgazdasági programban 

sikeresen pályázókat, akik összesen 18 714 535 966 forintban, azaz közel 53 és fél millió 

euróban részesültek. Az RMDSZ közleménye szerint a programra Kovászna, Hargita és Maros 

megyéből összesen 5 293 pályázatot nyújtottak be, amiből 4 765 támogatási szerződést 

kötöttek meg, a benyújtott 4 669 kifizetési kérelemből pedig 4 661-et fizetett ki az alapítvány: 

4 721 060 893 forintnyi összeggel 1 065 pályázót Kovászna megyében, 7 659 911 267 forintnyi 

összeggel 1 972 pályázót Hargita megyében, 6 333 563 806 forintnyi összeggel pedig 1 624 

pályázót Maros megyében támogattak.  

 

További harminc nappal meghosszabbította az államfő a szükségállapotot 
2020. április 14. – MTI, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari 

Napló, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Aláírta Klaus Johannis államfő a szükségállapot további harminc nappal való 

meghosszabbításáról szóló rendeletet. Mindezt maga az elnök jelentette be keddi 

sajtónyilatkozatában. Johannis szerint a korlátozó intézkedések foganatosítását lehetővé tevő 

sürgősségi állapot meghosszabbítására azért van szükség, hogy továbbra is a leghatékonyabb 

intézkedéseket hozhassanak a hatóságok a koronavírus-járvány terjedésének korlátozása 

érdekében. Az államfő felelőtlennek nevezte mindazokat, akik ellenzik a sürgősségi állapot 
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https://mandiner.hu/cikk/20200414_szakmai_es_foldrajzi_ertelemben_is_szelesitene_tevekenyseget_a_mathias_corvinus_collegium
https://mandiner.hu/cikk/20200414_szakmai_es_foldrajzi_ertelemben_is_szelesitene_tevekenyseget_a_mathias_corvinus_collegium
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125221-kozel-53-5-millio-eurot-fizettek-ki-a-szekelyfoldi-de-minimis-mez-gazdasagi-programban
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125221-kozel-53-5-millio-eurot-fizettek-ki-a-szekelyfoldi-de-minimis-mez-gazdasagi-programban
https://kronikaonline.ro/belfold/tovabbi-harminc-nappal-meghosszabbitotta-az-allamfo-a-szuksegallapotot
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meghosszabbítását. Leszögezte: az új koronavírus jelentette veszély még nem múlt el, a 

korlátozó intézkedések esetleges lazítása a megbetegedések számának jelentős növekedését 

vonná maga után. „Maradjanak otthon, hogy megakadályozzuk a járvány elharapózását, és 

hogy ne kerüljenek kórházba. Maradjanak otthon, hogy mielőbb visszakapjuk a régi 

életünket” – szólította fel a lakosságot Klaus Johannis. 

 

Csak az első félév tananyagát kérik az idei képességfelmérő vizsgán és az 
érettségin 
2020. április 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Monica Anisie oktatási miniszter kedden bejelentette, hogy előző nap aláírta a miniszteri 

rendeletet az országos képességfelmérő vizsga és az érettségi vizsga új programjáról, amely a 

számonkérésre kerülő tananyagot csak a második félév elejéig tartalmazza. A tárcavezető 

közölte, a rendelet meg fog jelenni a Hivatalos Közlönyben. Ami a második félévi tananyagot 

illeti, a tanítás újrakezdése után írandó félévi dolgozatok esetében csak a március 11-éig 

leadott anyagot kérhetik számon a tanárok – fejtette ki a miniszter az Antena 3 hírtelevízió 

műsorában. Monica Anisie rámutatott, a tanítást akkor kezdik újra, amikor a koronavírus-

járvány alakulásának függvényében az országos katasztrófavédelmi bizottság (CNSSU) úgy 

dönt, hogy az biztonságos mind a tanulók, mind a pedagógusok számára. 

 

Kelemen Hunor szerint a kormánynak határozottabb gazdasági intézkedéseket 
kell hoznia 
2020. április 14. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ törvényhozói valószínűleg meg fogják szavazni a szükségállapot harmincnapos 

meghosszabbításáról szóló elnöki rendeletet - nyilatkozta kedden Kelemen Hunor, hozzátéve, 

ebben az időszakban a kormánynak főleg a gazdasággal kell foglalkoznia, határozottabb 

intézkedéseket kell hoznia a munkahelyek védelme érdekében. Az RMDSZ elnöke az Agerpres 

hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, várható volt a szükségállapot meghosszabbítása, 

minden adat erre utalt, és még nehezebb időszak előtt állunk. "Még nem haladtuk meg a 

járvány csúcspontját Romániában. (...) Én azt fogom javasolni az RMDSZ parlamenti 

frakcióinak, hogy szavazzuk meg az elnöki rendeletet, és nincs kétségem afelől, hogy ez így 

fog történni" - nyomatékosította.  

 

A marosvásárhelyi orvosi egyetem sportcsarnokában alakítanak ki egy 
moduláris kórházat  
2020. április 14. – transindex.ro 

Kórházzá alakítják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem sportcsarnokát, 

jelentette be hétfőn a prefektusi hivatal. Az átalakításra kerülő mintegy 2.369 

négyzetméternyi felületen közel 100 ágyat tudnak majd elhelyezni az esetleges koronavírussal 

fertőzött betegek számára. Az egyetem vezetősége szerint szükség esetén úgy is át lehet 

alakítani a helyszínt, hogy más pácienseket is át tudjanak venni a kórházaktól, amennyiben 
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https://kronikaonline.ro/belfold/csak-az-elso-felev-tananyagat-kerik-az-idei-kepessegfelmero-vizsgan-es-az-erettsegin
https://kronikaonline.ro/belfold/csak-az-elso-felev-tananyagat-kerik-az-idei-kepessegfelmero-vizsgan-es-az-erettsegin
http://itthon.transindex.ro/?hir=59430&kelemen_hunor_szerint_a_kormanynak_hatarozottabb_gazdasagi_intezkedeseket_kell_hoznia
http://itthon.transindex.ro/?hir=59430&kelemen_hunor_szerint_a_kormanynak_hatarozottabb_gazdasagi_intezkedeseket_kell_hoznia
http://itthon.transindex.ro/?hir=59422
http://itthon.transindex.ro/?hir=59422
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szükséges. A tervek szerint a helyszínen 1-2 ágyas szalonokat is kialakíthatnak, ahol akár a 10 

napra beutalt betegek ellátását is el tudják végezni. 

 

Nyáron letehetik a Partiumi Labdarúgó Akadémia alapkövét Szatmárnémetiben  
2020. április 14. – transindex.ro 

A magyar kormány támogatásával idén megkezdődhet a Partiumi Labdarúgó Akadémia 

építése Szatmárnémetiben. Jelenleg az előkészítő munkálatok zajlanak és elfogadásra vár a 

beruházás részleges városrendezési terve. A létesítmény egy 8 hektáros területen lesz, a város 

határában, közvetlenül az aquapark mellett. Kisebb és nagyobb, természetes és műfüves 

pályákat alakítanak itt ki, lesz bentlakás, ebédlő és orvosi rendelő is. A tervek szerint 140 

diákot tudnak majd egyszerre fogadni az akadémián. A magyar kormány 216 millió forinttal 

(kb. 3 millió lej) támogatta a beruházás előkészítését, melynek nyárra kellene befejeződnie, 

ekkorra várható a létesítmény alapkövének letétele is. Az építkezésnél 22 havi határidővel 

számolnak, így ha minden a tervek szerint haladna, 2022-ben kész lehet az akadémia.  

 

Ráduly Róbert: Hargita megyében valójában csak öt koronavírusos beteg van  
2020. április 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csalóka az országos statisztika, mert Hargita megyében valójában nem hét, hanem öt 

igazoltan koronavírussal fertőzött beteg van – jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva a 

városi katasztrófavédelmi bizottság keddi ülését követően Ráduly Róbert  csíkszeredai 

polgármester. A városvezető elmondta: a Hargita megyében bukaresti adatok szerint 

nyilvántartott hét fertőzött személyből egy munkavégzés miatt tartózkodott a térségben, és 

közben kezelésre hazautazott Brassó megyébe, míg egy személy magánlaboratóriumban 

elvégzett tesztjét két esetben is negatív eredmény követte, tehát már nem számít fertőzöttnek.  

 

Koronavírus: így védik a várandós kismamákat Háromszéken  
2020. április 14. – maszol.ro 

Háromszéken megpróbálják megvédeni a várandós kismamákat a koronavírus-fertőzéstől, 

ezért feltérképezik és tesztelik őket.  András Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi sürgősségi 

kórház menedzsere elmondta: a családorvosoktól és a polgármesteri hivataloktól bekért 

adatok alapján a megyei közegészségügyi igazgatóság számba veszi az összes várandós nőt, a 

38 hetes terheseket pedig letesztelik koronavírusra. Ennek célja, hogy előre tudják szüléskor, 

melyik kórházba küldjék őket.  

 

Közel tízezer háromszéki kényszerült eddig kényszerszabadságra  
2020. április 14. – maszol.ro 

Napról napra növekszik Kovászna megyében is a kényszerszabadságra kerülő munkavállalók 

száma. Ördög Lajos, a megyei munkafelügyelőség vezetője szerint Háromszéken 47 513 

munkaszerződésből eddig 9870-et függesztettek fel a koronavírus járvány és az azt 

megfékezni hivatott hatósági intézkedések következtében. Március elején még 1860 

munkaszerződés volt felfüggesztve, ám a sürgősségi állapot miatt az elmúlt időszakban ezek 

száma folyamatosan emelkedett, jelenleg megközelíti a tízezret. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=59420
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125201-raduly-robert-hargita-megyeben-valojaban-csak-ot-koronavirusos-beteg-van
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125211-koronavirus-igy-vedik-a-varandos-kismamakat-haromszeken
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125209-kozel-tizezer-haromszeki-kenyszerult-eddig-kenyszerszabadsagra
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Nehéz helyzetbe kerültek az udvarhelyszéki mikrovállalkozások is  
2020. április 14. – maszol.ro 

Az udvarhelyi mikrovállalkozások alkalmazottainak közel egyharmada van 

kényszerszabadságon – derül ki a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége által hétfőn 

közzétett, a tagvállalkozásai körében végzett felmérésből. Az idei év márciusa vállalkozásaink 

jó részét érintette, sokakat térde is kényszerítette – közölte a Székelyudvarhelyi 

Mikrovállalkozók Szövetsége (SZMSZ), amely április első napjaiban azt vizsgálta 

tagvállalkozásai körében, hogy mit jelent ez számszerűsítve.  

 

Újabb fertőzés nincs, bírságból viszont bőven akad Hargita megyében 
2020. április 14. – szekelyhon.ro 

Kétszáz alá csökkent az intézményes karanténban lévők száma Hargita megyében, ahogy az 

otthoni elkülönítésben lévőké is egyre alacsonyabb. Újabb koronavírus-fertőzést nem 

igazoltak kedden. A hétfőn tapasztalt kihágásokért ismét számos esetben róttak ki 

pénzbírságot a hatóságok, illetve egy esetben bűnügyi eljárást is indítottak. 

 

Háromszéken kiosztották a Budapestről kapott életmentő felszereléseket  
2020. április 14. – maszol.ro 

Háromszéken a koronavírus elleni küzdelem élvonalában lévők körében osztották szét a 

magyar kormány által adományozott 39.800 darab védőmaszkot, 2.200 védőruhát, 400 

darab pleximaszkot, 13.000 védőkesztyűt, 640 védősapkát, 1.300 cipővédőt, 1.850 liter 

fertőtlenítőszert, 425 védőszemüveget. Kedden azok az intézmények és szervezetek vették át a 

számukra szükséges eszközöket, amelyekben nap mint nap küzdenek a világjárvány 

visszaszorításáért. Ilyen a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház, a baróti-, bodzafordulói-, 

kézdivásárhelyi és kovásznai városi kórházak, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság, a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság, a Kovászna 

Megyei Mentőszolgálat, a Kovászna Megyei Fogorvosi Kamara, a Gyulafehérvári Caritas, a 

Diakónia Keresztyén Alapítvány, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, és Kovászna Megye 

Tanácsa. Tamás Sándor háromszéki tanácselnök köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, 

Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy komolyan gondolják és gyakorlatba is ültették a 

„minden magyar felelős minden magyarért" elvet. Emléketetett: Budapest már számtalan 

esetben nyújtott segítő kezet a székelyföldi és az egész Kárpát-medencei magyarságnak.  

 

Távoktatás diákszemmel: miközben jövőjüket tervezik, felveszik a harcot a 
digitális oktatás hiányosságaival is  
2020. április 14. – maszol.ro 

Ahány pedagógus, annyi online oktatási módszer, ahány tanuló, annyi megküzdési stratégia – 

vált egyre világosabbá, miután középiskolásokat és a MAKOSZ elnökét kérdezték a 

távoktatással kapcsolatos tapasztalataikról. Van, aki úgy érzi, a diákoknak kell bevezetni a 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125212-nehez-helyzetbe-kerultek-az-udvarhelyszeki-mikrovallalkozasok-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujabb-fertozes-nincs-birsagokbol-viszont-boven-akad-hargita-megyeben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125222-haromszeken-kiosztottak-a-budapestr-l-kapott-eletment-felszereleseket
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125099-tavoktatas-diakszemmel-mikozben-jov-juket-tervezik-felveszik-a-harcot-a-digitalis-oktatas-hianyossagaival-is
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125099-tavoktatas-diakszemmel-mikozben-jov-juket-tervezik-felveszik-a-harcot-a-digitalis-oktatas-hianyossagaival-is
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tanárokat a számítógép világába, van, akinek az időbeosztás okoz gondot, napirendje 

felborulására panaszkodik, van, aki lehetőségei miatt kiszorul a digitális oktatásból, mások 

pedig már nagyon várják, hogy kiderüljön, mi lesz az érettségivel.   

 

Barabás T. János elemző a két ország válságkezelő intézkedéseiről, a bukaresti 
kormány előtti nehézségekről 
2020. április 15. – Krónika 

A román kormányzat nem tett le eddig az asztalra összefüggő, egységes gazdaságélénkítő 

koncepciót, a magyar kormány gazdasági akcióterve viszont épp ilyen – értékelt a Krónika 

megkeresésére Barabás T. János, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető 

elemzője, aki Bukarestben is szolgált, és fő kutatási területei közé tartozik Románia, a 

szomszédságpolitika. Meglátása szerint ugyanakkor hiába egyes „intézmények” részéről az 

„információs hadviselés”, Románia és Magyarország e tekintetben is jelentősen egymásra van 

utalva, és érdekeltek egymás sikerében. 

 

Az MKP javaslata: Az önkormányzatokat is kártalanítsa az állam 
2020. április 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja, mint a felvidéki magyar nemzetközösség legmeghatározóbb 

politikai képviselete a 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. A 

múlt héten portálunkon az első levél tartalmát tettük közzé, ezúttal a  pártnak a koronavírus-

járvány kapcsán az önkormányzatokat érintő felvetéseit tartalmazó második levelét kapta 

meg szerkesztőségünk. A koronavírus-járvány kapcsán az MKP javasolja, hogy a kormány 

intézkedései által ne csak a KKV-ket és a nagyobb cégeket kártalanítsa az állam, de az 

önkormányzatokat is, amelyek országos szinten mintegy 190 ezer embernek adnak munkát. 

 

Merre tovább az önkormányzatokban? 
2020. április 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az elmúlt hetekben számos alkalommal rámutattunk, hogy a közszféra gazdaságilag a teljes 

bizonytalanság állapotába került. A drámaian nehéz helyzetben a kormányzat különböző 

megoldási, mondhatni „kármentési" csomagokat fogalmaz meg a vállalkozók, valamint a 

magánszemélyek részére. Ami hetek óta várat magára, az a közszféra és ezen belül is az 

önkormányzatok irányba tett lépések meghatározása és bemutatása. Számos polgármester 

jelezte, hogy hasznos lenne ez ügyben is javaslatot tenni a kormányzatnak. Ezért a Magyar 

Közösség Pártja nevében a múlt héten az alábbi javaslatokkal éltünk  a Szlovák Kormány 

irányába. A sajtónak korábban elküldött, kivonatosan közreadott javaslatokat most 

igyekszünk kicsit kibontani, elmagyarázni, hogy javaslataink mit is takarnak pontosan. 
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https://ma7.sk/aktualis/az-mkp-javaslatai-matovic-miniszterelnok-ur-hivatala-fele
https://ma7.sk/aktualis/merre-tovabb-az-onkormanyzatokban
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Pásztor István: A munkahelyek megőrzése fontos feladat 
2020. április 14. – Pannon RTV 

Május végén lehet majd jelentősebben lazítani a Szerbiában bevezetett szigorító 

intézkedéseken – nyilatkozta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című 

műsorában. A VMSZ elnöke elmondta, amennyiben enyhülnek is az intézkedések, akkor sem 

folytatódhat az élet pont úgy, mint a járvány előtt. Kiemelte, hogy a munkahelyek megőrzése 

és a gazdaság talpon tartása fontos feladat, és az is marad a rendkívüli helyzet végeztével. 

Pásztor István szerint túlzottan optimista dolog lenne azt remélni, hogy a korlátozások két 

héten belül megszűnhetnek. 

 

Vajdaság közelről - otthonról 
2020. április 14. – Pannon RTV 

Megismerni és újra feleleveníteni régiónk értékeit, rendezvényeit otthonról is lehet. Kultúra, 

kikapcsolódás, sport – válogasson riportjaink közül! Ehhez ajánljuk a Pannon TV műsorát, a 

Közel-képet. A Rózsa Zsombor vajdasági sakkoktató ötlete alapján elképzelt Sakktivity 

akadályverseny a Világsakkfesztivál része. A palicsi Miroslav Antić Általános Iskolában 7 

vajdasági és egy szigetvári csapat, 8 közismert csapatkapitánnyal, 8 féle játékban mérte össze 

erejét az ügyességi vetélkedőben. A rendezvényről készült összeállításunkat a Közel-képben 

láthatták. 

 

Kárpátaljára látogat Zelenszkij 
2020. április 14. – karpat.in.ua 

Nemrég beszámoltunk arról, miszerint új vezetőt kaphat a Kárpátaljai Megyei Állami 

Adminisztráció (ODA) Olekszij Petrov személyében. Április 16-án, azaz csütörtökön 

Kárpátaljára látogat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az információk szerint országunk 

vezetője megyénk új kormányzójának beiktatásán vesz majd részt. Vitalij Glagola értesülései 

szerint az elnök gépe egyenesen az ungvári reptéren landol majd. Az újságíró hozzátette, hogy 

Zelenszkij a kormányzó beiktatását követően még néhány kárpátaljai intézményben is 

látogatást tesz. 

 

Sikeres a KMKSZ által meghirdetett jótékonysági adománygyűjtés 
2020. április 14. – Kárpátalja 

Az összefogás eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt héten a 

Nagyszőlősi Járási Kórház mellett több település családorvosi rendelőjébe (Királyháza, 

Fancsika, Verbőc, Tiszaújhely, Tiszaújlak, Tiszabökény, Tiszapéterfalva, Nagypalád, Csepe, 

Szőlősgyula, Salánk) sikerült eljuttatni a már megvásárolt orvosi eszközöket. A közel 106 ezer 

hrivnya összértékű csomagok tartalmaztak respirátorokat, orvosi maszkokat, kesztyűket, 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-munkahelyek-megorzese-fontos-feladat
https://pannonrtv.com/rovatok/erdekes/vajdasag-kozelrol-otthonrol-0
http://life.karpat.in.ua/?p=11089&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/14/sikeres-kmksz-altal-meghirdetett-jotekonysagi-adomanygyujtes
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védőszemüvegeket, orvosi köpenyeket, továbbá fertőtlenítőszereket is. Az eszközök célba 

juttatásában kiemelt szerepet vállalt Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke, 

illetve a céltelepülések KMKSZ-alapszervezeteinek elnökei. A családorvosi rendelők főorvosai 

hálájukat és köszönetüket fejezték ki a KMKSZ-nek, hogy erejükhöz mérten – és sokkal 

hatékonyabban – támogatják és segítik az ott dolgozók munkáját. Elmondásuk szerint az 

ukrán kormánytól eddig csak néhány kesztyűt és literes fertőtlenítőszert kaptak, melynek egy 

hónapig elegendőnek kell lennie. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 14. – Kossuth Rádió 

 

Pert nyert Csíkszentmárton önkormányzata,  Dormánfalva keresete megalapozatlan volt.  Az 

úzvölgyi katonatemető a Csíkszentmárton község földbirtokos közösségének tulajdona. Az 

alapfokú döntés  nem jogerős, így még nem mondhatjuk, hogy valóban győzött az igazság.  

 

600 ezer maszkot, valamint néhány tízezer védőruhát, védőfelszerelést és tesztet biztosít a 

magyar kormány a Felvidéken, Kárpátalján, a Muravidéken és a Vajdaságban élő 

közösségeknek. Erdélyben több helyre Partiumba és Székelyföldre is jutott 

segélyszállítmányból.  

 

Az egészségügyi védőfelszerelések Maros megyébe is megérkeztek. A magyar kormány 

adományát  még ezen a héten szétosztják a kórházaknak, háziorvosoknak, idős otthonoknak - 

mondja Péter Ferenc, megyei tanács elnöke.  Erről, és a magyar kormány adományának Bihar 

megyei szétosztásáról tájékoztat Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője.  

 

27 kérdésből álló kérdőívet tett közzé a Szlovákiai Magyar Vállalkozók szövetsége, hogy 

tájékozódjon, a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások milyen hatással voltak a 

magyar kis-  és középvállalkozókra, s ezek ismeretében milyen megoldásokat kellene a 

szövetségnek szorgalmaznia az államnál. Azt egy hónapja érvényes drasztikus korlátozások 

következtében sok vállalkozás és munkahely szűnhet meg, ezért nagyon fontos, hogy pontos 

információkkal rendelkezzenek a döntéshozók.  
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"Védd a helyit! Támogasd azokat a helyi vállalkozókat, akik a vírus miatt hamarosan 

kénytelenek lehúzni a rolót!” – tette közzé nemrég a felhívást a Hargita megyei inkubátorház. 

Felelősségvállalásra biztatják az udvarhelyszékieket, és hangsúlyozzák: honlapjukon nem 

adakozni lehet, hanem kuponokat vásárolni, az  így megszerzett terméket vagy a szolgáltatást 

pedig hónapok múlva használhatják fel a vásárlók.   

 

Szinte nyári volt az idő, az utcák mégis üresek voltak. A város és a vidék is csendes, se 

kalácsszentelés, se locsolás. A koronavírus-járvány a húsvéti szokásokat is megváltoztatta, a 

locsolóverseket is átírta. Hogy hogyan – arról Lehőcz László Magyari Sára nyelvész beszélt 

műsorunkban. 

 

 

 


