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Nyomtatott és online sajtó 
 

Online találkozót szervez a nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni magyar 
vállalkozóknak 
2020. április 15. – MTI, Mandiner, Demokrata, Hír Tv, OrientPress, Lokál, Erdély Ma, 

Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A találkozón 200 külhoni vállalkozó vehet részt hasznos előadásokon és építhet kapcsolatot 

az anyaországi szakemberekkel – fejtette ki az államtitkár. A Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága fontosnak tartja, hogy a jelenlegi helyzetben is tartsa és 

erősítse a kapcsolatot a külhoni magyar közösségekkel, ezért online találkozót hirdet a 

Kárpát-medencei magyar vállalkozók számára. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár közösségi oldalán közzétett videóüzenetében úgy fogalmazott: „Minden magyar 

felelős minden magyarért. Ebben a nagyon nehéz, megváltozott gazdasági helyzetben szükség 

van arra, hogy kitartsunk egymás mellett és tanácsainkkal segítsük egymást, ezért a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság szakmai segítséget nyújt a külhoni magyar vállalkozóknak.” 

Kiemelte: az elmúlt évek során indított gazdaságfejlesztési programokkal párhuzamosan erős 

kapcsolati háló épült ki a határon túli magyar vállalkozókkal, ezeket a szálakat szeretnék 

tovább erősíteni. Hozzátette: tavaly negyedik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei 

magyar vállalkozók találkozóját Mezőkövesden, amely idén sem marad el: online formában 

megtartják, szakmai partnerük idén is a Design Terminal.  

 

Nyolc átkelőt nyitottak meg az ingázók számára a magyar–román határon 
2020. április 15. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

Már nyolc átkelőt használhatnak a magyar-román határon az ingázók – közölte a 

külgazdasági és külügyminiszter szerda reggel a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter felidézte: a 

koronavírus terjedésének lassítása érdekében a magyar és a román kormány is hozott a 

személyforgalom korlátozására vonatkozó szigorító intézkedéseket a határain. Ezek az 

intézkedések azonban – mint írta – nehéz helyzetbe hozták mindazokat, akiknek a 

munkahelyük vagy a termőföldjük a határ túloldalán található. Az ő érdekeiket szem előtt 

tartva a román kormánnyal már korábban megállapodtak három határátkelő megnyitásáról 

az ingázók számára. A pozitív tapasztalatok, valamint a határ mentén élő közösségek életének 

további megkönnyítése érdekében ezt a korábbi megállapodást bővítették ki úgy, hogy az 

ingázók már nyolc átkelőt használhatnak, ha munkába vagy földjeiket megművelni mennek a 

határ túloldalára. 
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https://mandiner.hu/cikk/20200415_potapi_online_talalkozo_a_kulhoni_magyar_vallalkozoknak
https://mandiner.hu/cikk/20200415_potapi_online_talalkozo_a_kulhoni_magyar_vallalkozoknak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyolc-atkelot-nyitottak-meg-az-igazok-szamara-a-magyar-roman-hataron
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A román belügy és az ortodox egyház különmegállapodásának visszavonását 
követelik az erdélyi magyar pártok 
2020. április 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Hevesen bírálják az erdélyi magyar politikai pártok a román belügyminisztérium és az 

ortodox egyház megállapodását, amelynek értelmében a koronavírus-járvány kijárási 

korlátozásai közepette belügyi alkalmazottak segítik az ünnepi pászka és a szent láng 

szétosztását az ortodox húsvét alkalmával. Az RMDSZ álláspontja szerint a belügyminiszter 

az ortodox húsvétra tett engedményekkel lenullázza mindazt, amit a szigorító 

intézkedéseknek köszönhetően közösen ért el a társadalom a koronavírus-járvány elleni 

küzdelemben. 

 

Hegedüs Csilla: a belügyminiszter lemondását kéri az RMDSZ  
2020. április 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ Marcel Vela lemondását kéri, mivel a szövetség szerint a a belügyminiszter az 

ortodox egyházzal kötött egyezménnyel lenullázta mindazt, amit a szigorító intézkedéseknek 

köszönhetően közösen ért el a társadalom, erről Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője 

nyilatkozott a Marosvásárhelyi Rádió híradójának. A szóvivő szerint a Vela semmibe veszi az 

államelnök által elrendelt szükségállapotot, saját kormányának közegészségügyi 

intézkedéseit, és ezáltal veszélybe sodorja az országot. Hegedüs elmondása szerint Marcel 

Vela lemondása által lehetne valamelyest visszanyerni az állampolgárok hatóságokba vetett 

bizalmát.  

 

Antal Árpád szerint a belügyminiszter és az ortodox egyház öngólt rúgott  
2020. április 15. – maszol.ro 

Marcel Vela belügyminiszternek be kellene nyújtania lemondását az ortodox egyházzal kötött 

egyezmény miatt – vélte Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Szerdai online 

sajtótájékoztatóján kifejtette, az ortodox egyház és a belügyminisztérium közti protokollum is 

azt mutatja, hogy két Románia létezik: az egyik, ahol racionálisan döntünk, betartjuk a 

szabályokat és megértjük, miért fontos otthon maradni még húsvétkor is, a másik pedig a 

„dörzsölt” Románia, amelyben azért vannak a szabályok, hogy ki lehessen azokat cselezni.   

 

Koronavírus: megérkeztek Csíkszeredába a magyar kormány adományai  
2020. április 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Átadták szerdán Csíkszeredában a magyar kormány által Erdélybe juttatott egészségügyi 

védőfelszereléseket. A Csíkszeredai Hargita Megyei Sürgősségi Kórház mellett a Hargita 

Megyei Mentőszolgálat és a Gyulafehérvári Caritas megyei szervezete is részesült a 

védőmaszkokat, védőruhákat, plexi-arcvédőket, védőkesztyűket, védősapkákat, cipővédőket, 

fertőtlenítőszereket és védőszemüvegeket tartalmazó adományokból.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-belugyminiszterium-es-az-ortodox-egyhaz-kozotti-megallapodas-visszavonasat-keri-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-belugyminiszterium-es-az-ortodox-egyhaz-kozotti-megallapodas-visszavonasat-keri-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?hir=59443
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/125273-antal-arpad-szerint-a-belugyminiszter-es-az-ortodox-egyhaz-ongolt-rugott
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125258-koronavirus-megerkeztek-csikszeredaba-a-magyar-kormany-adomanyai
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Megállapodás van róla, mégsem nyílt meg a Tornya–Battonya határátkelőhely  
2020. április 15. – maszol.ro 

Nyolc átkelőt használhatnak a magyar–román határon az ingázók – közölte Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter szerda reggel a Facebook-oldalán. Az Arad és Békés megye 

közötti Tornya-Battonya határátkelőhely azonban nem nyílt meg, a két ország közti 

megállapodás ellenére sem.  

 

Csíkszeredai irodája is nyílik az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési 
Központnak 
2020. április 15. – szekelyhon.ro 

A Hivatalos Közlöny hétfői számában megjelent kormányrendelet szerint többé nem létezik 

jogi személyiségként az Országos Neveléstudományi Intézet (ISE), ugyanis összevonták az 

Országos Értékelési és Vizsgaközponttal. Az újonnan létrehozott szervezetnek, az Országos 

Oktatáspolitikai és Értékelési Központnak csíkszeredai irodája is nyílik öt alkalmazottal. 

Kovács Irén Erzsébet RMDSZ-es oktatásügyi államtitkárt kérdezték az intézkedéssel 

kapcsolatban. 

 

Telefonos és e-mail alapú tanácsadás, segítségnyújtás a Sapientián 
2020. április 15. – szekelyhon.ro 

A jelenlegi járványügyi helyzet idején a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának 

közegészségügyi szolgáltatások és politikák szakos oktatói telefonos tanácsadást és 

segítségnyújtást biztosítanak az érdeklődők számára – tájékoztat az egyetem sajtóosztálya. 

 

Egész Kárpát-medence összefogott a virtuális székely-focirangadón 
2020. április 15. – szekelyhon.ro 

Több mint 18 ezer lej gyűlt össze arra a virtuális labdarúgó-mérkőzésre vásárolt belépőkből, 

amelyet Székelyföld legjobb két együttese, az élvonalbeli Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK és a 2. 

ligás FK Csíkszereda játszott nagycsütörtökön. A szervezők az adományokat átadták a 

szentgyörgyi és a csíki kórházaknak. 

 

Hargita megye: újabb fertőzést azonosítottak, de a gyógyultak száma is 
növekedett 
2020. április 15. – szekelyhon.ro 

Szerdai koronavírus-mérleg Hargita megyében: négy személyt kórházban tartanak 

megfigyelés alatt, két személy meggyógyult, egy elhunyt, egy itt diagnosztizált fertőzöttet 

pedig más megyébe szállítottak át a lakóhelyének megfelelően. 

 

Koronavírusos gócpont lehet egy Maros megyei község 
2020. április 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hivatalosan is megerősítette szerdán a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság azt a 

sajtóértesülést, miszerint Nyárádkarácsonyfalva lassan koronavírus-gócpontnak számít. A 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125269-megallapodas-van-rola-megsem-nyilt-meg-a-tornya-battonya-hataratkel-hely
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszeredai-irodaja-is-nyilik-az-orszagos-oktataspolitikai-es-ertekelesi-kozpontnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszeredai-irodaja-is-nyilik-az-orszagos-oktataspolitikai-es-ertekelesi-kozpontnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/telefonos-es-e-mail-alapu-tanacsadas-segitsegnyujtas-a-sapientian
https://szekelyhon.ro/sport/egesz-karpat-medence-osszefogott-a-virtualis-szekely-focirangadon
https://szekelyhon.ro/aktualis/hargita-megye-ujabb-fertozest-azonositottak-de-a-gyogyultak-szama-is-novekedett
https://szekelyhon.ro/aktualis/hargita-megye-ujabb-fertozest-azonositottak-de-a-gyogyultak-szama-is-novekedett
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125275-koronavirusos-gocpont-lehet-egy-maros-megyei-kozseg
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Nyárád-menti községben április 14-ig 76 személy biológiai mintáiban mutatták ki az új 

koronavírust, 224-en pedig közvetlenül kapcsolatba kerültek a fertőzött páciensekkel, ezért 

lakhelyükön, hatósági felügyelet mellett különítették el őket, köztük a település 

polgármesterét, valamint az önkormányzat féltucatnyi alkalmazottját. A kór 7 emberéletet 

követelt Nyárádkarácsonyfalván, ahol március 24-én jegyezték az első esetet.  

 

Igazolták a koronavírus-fertőzést a csíkszeredai kórház egyik orvosánál 
2020. április 15. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Koronavírus-fertőzést igazoltak a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Sürgősségi 

Betegellátó Egységének egyik orvosánál. A fertőzés nyomán, az erre vonatkozó eljárásoknak 

megfelelően az egység alkalmazottai számára elvégzik a koronavírus-tesztet – számol be 

szerda délutáni közleményében a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó 

egészségügyi intézmény. 

 

A sepsiszentgyörgyi kórház alkalmazottainak mintegy 90 százalékát tesztelték 
2020. április 15. – szekelyhon.ro 

Miközben az április 14-ei adatok szerint az országban több mint 70 ezer tesztet végeztek el, 

Kovászna megyében 1454-et. Ez azt jelenti, hogy országosan százezer lakosra 349 

koronavírus-teszt jut, Háromszéken pedig közel kétszer ennyi, azaz 692. Kovászna megyében 

végezték el a romániai tesztek 2,4 százalékát, miközben a megye lakossága csak 1 százalékát 

teszi ki az ország népességének. András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója 

szerdán online sajtótájékoztatón elmondta, március 23-a óta összesen 947 tesztet végeztek el, 

a kórház alkalmazottainak mintegy 90 százalékát tesztelték. 

 

Minden sepsiszentgyörgyi lakosnak kézfertőtlenítőt és maszkot ad a város 
önkormányzata  
2020. április 15. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata minden lakosnak egészségmegőrző csomagot állít össze 

annak érdekében, hogy megfékezze a koronavírus terjedését. Április 15-től kezdődően a 

hivatal a város mind a 20 051 háztartásába kézfertőtlenítő szereket, maszkokat, saját 

felelősségű nyilatkozatokat juttat el.  

 

Magyar politikusok a rendkívüli helyzet szülte új teendőkről 
2020. április 16. – Krónika 

A politikai pártok életét is alaposan felborította a járványhelyzet, hiszen a koronavírus 

választási évben „rontott be” Romániába, és a szükségállapotban hozott óvintézkedések 

részeként elhalasztották a júniusra tervezett önkormányzati választásokat is. Erdélyi magyar 

pártok képviselőit, illetve a „frontvárosoknak” tekintett megyeszékhelyek magyar 

polgármesterjelöltjeit faggatták arról, hogyan befolyásolja tevékenységüket, kampányukat és 

esélyeiket a jelenlegi rendkívüli helyzet. Miközben az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség 

egyaránt úgy látja: most a járvány leküzdése a legfontosabb, utóbbi reméli, hogy ilyen 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/igazoltak-a-koronavirus-fertozest-a-csikszeredai-korhaz-egyik-orvosanal
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sepsiszentgyorgyi-korhaz-alkalmazottainak-mintegy-90-szazalekat-teszteltek
http://itthon.transindex.ro/?hir=59453&minden_sepsiszentgyorgyi_lakosnak_kezfertotlenitot_es_maszkot_ad_a_varos_onkormanyzata
http://itthon.transindex.ro/?hir=59453&minden_sepsiszentgyorgyi_lakosnak_kezfertotlenitot_es_maszkot_ad_a_varos_onkormanyzata
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megpróbáltatások után talán nagyobb lesz a kompromisszumkészség. A Szatmérnémetiben 

újrázni készülő Kereskényi Gábor polgármester a „kézfogásos RMDSZ-ben” hisz, Soós Zoltán 

marosvásárhelyi jelölt pedig most legfőbb ellenfelét sem támadja.   

 

A Petőfi-program ösztöndíjasai jó szívvel érkeznek a romániai magyar 
kisközösségekhez 
2020. április 16. – Krónika 

Háromtucatnyi fiatal magyar értelmiségi hagyta el legalább kilenc hónapra magyarországi 

komfortzónáját, és költözött Erdélybe, Moldvába, Bukarestbe, ahol a magyar kormány Petőfi-

programja keretében teljesít szolgálatot. Az ösztöndíjasok a folyamatosan zsugorodó 

szórványközösségekben próbálják égve tartani a pislákoló lángot. 

 

Csenger Tibor: A megye igyekszik megőrizni a jelentősebb beruházásokat 
2020. április 15. – Ma7.sk 

A Nézőpont adásában ezúttal Nyitra megye válságkezelő intézkedéseit vették górcső alá. 

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke szerint három forgatókönyv szerint végzik újra a 

gazdasági kilátások elemzését, a legrosszabb változat szerint a megyében akár 20% körüli 

gazdasági visszaeséssel is lehet számolni. Vajon van-e arra elég pénzkeret, hogy a jelentősebb 

beruházásokat folytatni tudják, és fenn tudják- e tartani a megyei intézmények működését? 

 

Dunaszerdahelyre érkezett a magyar kormány első védőeszköz szállítmánya 
2020. április 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A magyar kormány a vészhelyzet idején sem feledkezik meg a határon túli magyarokról. 

Ahogyan azt Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a napokban 

bejelentette, a határon túli magyarok részére is eljuttatnak egészségügyi védőfelszereléseket. 

Az első ilyen szállítmány Dunaszerdahelyre érkezett a délelőtti órákban, amelyet a Svet 

Zdravia által működtetett kórház részére maga Pető Tibor, Magyarország rendkívüli és 

meghatalmazott pozsonyi nagykövete adta át. „Magyarország kormánya felelősséget érez 

minden magyar iránt, határain belül és azon túl, különösen baj és válság idején. Ennek 

jegyében az elmúlt napokban kamionok indultak meg a határon túl élő magyar közösségekhez 

és adományokat szállítottak védőfelszerelések, maszkok, kesztyűk és fertőtlenítőfolyadék 

formájában. Egy ilyen szállítmány érkezett a Csallóköz központjába, Dunaszerdahelyre is a 

húsvéti ünnepek alatt” – erősítette meg a hírt Pető Tibor, Magyarország szlovákiai 

nagykövete. 

 

Berky Angelika: a felvidéki magyar óvodák színvonalasak 
2020. április 15. – Ma7.sk 

Berky Angelika óvónő a mátyusföldi Pereden, akinek neve összefonódott a felvidéki magyar 

családokat összefogó Cseperedő programmal. Kiváló módszertani és nevelési eredményeiért 

kiérdemelte a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díját. Úgy véli, a Felvidéken 
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https://ma7.sk/videok/csenger-tibor-a-megye-igyekszik-megorizni-a-jelentosebb-beruhazasokat
https://ma7.sk/aktualis/dunaszerdahelyre-erkezett-a-magyar-kormany-elso-vedoeszkoz-szallitmanya
https://ma7.sk/oktatas/berky-angelika-a-felvideki-magyar-ovodak-szinvonalasak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 16. 
6 

színvonalas magyar óvodák vannak, melynek egyik alapfeltétele a jól képzett pedagógus. A 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége XXVI. országos konferenciájára idén április 

elején került volna sor, a hagyományokhoz híven Rozsnyón. A szövetség díjjal ismerte el az 

óvodapedagógusok tevékenységét is. Kiváló módszertani és nevelési eredményekért díjat 

kapott Berky Angelika, a mátyusföldi Pered község óvónője, a Cseperedő program 

koordinátora is. 

 

A Gombaszögi Nyári Tábor elmarad, de a pálos monostor körüli munkálatok 
nem álltak le 
2020. április 15. – Felvidék Ma 

Orosz Örs, a Sine Metu Polgári Társulás elnöke lelkesen kalauzolt végig a gombaszögi pálos 

monostor romjainak ásatásain. Folyamatos a tervezgetés, a kincsek mentése. Erről 

beszélgettünk, miközben a járvány miatt be kellett jelentenie, hogy az idei nyári tábor 

elmarad. „Tudomást erről a helyről valamikor 14 éves koromban szerezhettem, akkoriban 

kezdtük a biciklitúrákat. Több éven keresztül eljöttünk a barátaimmal Dunamocsról, a 

szülőfalumból a jászói nagyszüleimhez. Az honismereti túra volt, jártunk a forrásnál, 

olvastunk erről a romról, de nem tudtuk, hogy hol van. Bemásztunk a hámorba, amit azóta 

elbontottak, de nem találtuk meg.” 

 

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége három szakterületen nyújt 
tanácsadást díjmentesen 
2020. április 15. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségében egyik legfőbb célkitűzésünk, hogy 

vállalkozóinkat szakmailag fejlesszük. Ezt több programon keresztül valósítjuk meg, az egyik 

leghatékonyabb a szakmai tanácsadás. A vállalkozók a tanácsadási programoknak 

köszönhetően tájékozottabbak lesznek a vállalkozásukat befolyásoló külső és belső tényezőket 

illetően, ennek köszönhetően vállalkozásuk fejlődőképesebb lesz, mind anyagilag, mind 

szakmailag. Továbbá az adott vállalkozó saját magára vonatkozó problémája, kérdése esetén 

is bármikor igénybe veheti bármelyik tanácsadási programot. Idáig ez a lehetőség csupán a 

Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége tagjai számára volt nyitott, de a jelenlegi 

helyzetben, amikor a kis- és középvállalkozóknak nap mint nap komoly gazdasági 

következményekkel kell szembenézniük a koronavírus-járvány miatt, fontosnak tartjuk, hogy 

segítséget nyújtsunk, amiben tudunk, ezért mindenki számára egyformán elérhetővé tesszük 

a tanácsadási programot. 

 

Online elérhető feladatgyűjtemény a szabadkai Közgazdasági Kar felvételijére 
2020. április 15. – Vajdaság MA 

Online folyik az oktatás a szabadkai közgazdasági karon, s ugyancsak online lehet felkészülni 

az idei felvételire. A felvételi vizsga anyagát elérhetővé tették a Moodle platformon keresztül, 

ami szabadon elérhető. Ha tanulás közben valamilyen kérdésük merül fel, akkor a 
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https://felvidek.ma/2020/04/a-gombaszogi-nyari-tabor-elmarad-de-a-palos-monostor-koruli-munkalatok-nem-alltak-le/
https://felvidek.ma/2020/04/a-gombaszogi-nyari-tabor-elmarad-de-a-palos-monostor-koruli-munkalatok-nem-alltak-le/
https://felvidek.ma/2020/04/a-szlovakiai-magyar-vallalkozok-szovetsege-harom-szakteruleten-nyujt-tanacsadast-dijmentesen/
https://felvidek.ma/2020/04/a-szlovakiai-magyar-vallalkozok-szovetsege-harom-szakteruleten-nyujt-tanacsadast-dijmentesen/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25010/Online-elerheto-feladatgyujtemeny-a-szabadkai-Kozgazdasagi-Kar-felvetelijere.html
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jövendőbeli gólyák ugyancsak a platformon keresztül kérdezhetik a tanárokat, írja a 

Subotica.com portál. A felvételi vizsgát kollokviumok előzik meg, amelyeken szintén online 

részt vehetnek. 

 

Élelmiszer- és higiéniai csomag a kisnyugdíjasoknak 
2020. április 15. – Magyar Szó 

Összesen 3690 élelmiszer- és higiéniai csomaggal segíti a helyi önkormányzat a 

Magyarkanizsa községbeli idős személyeket. A csomagokat azok a kisnyugdíjasok kapják 

majd kézhez, akiknek a havi járandóságra harmincezer dinár alatt van. Kedden reggel 

kezdték el kiszállítani a nyugdíjasok számára azokat a csomagokat, amelyeket az 

önkormányzat állított össze a járványügyi helyzet miatt. A higiéniai csomagokban 

toalettpapír, mosogatószer, mosópor és szappan is található, míg az élelmiszercsomagokba 

egyebek mellett liszt, cukor, étolaj, bab, rizs és konzervek kerültek. 

 

Lelki segítségnyújtás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
2020. április 15. – karpat.in.ua 

A testi és lelki jóléthez elengedhetetlen, hogy beszélni tudjunk nehézségeinkről – olvashatjuk 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján, ahol lelki segítségnyújtási forró 

vonalat indítottak a karantén idejére. A főiskola és annak szakgimnáziuma, illetve a 

Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság szakemberei felajánlják segítségüket a diákok és 

tanárok számára, de a forróvonalat hívhatja bárki, aki ennek szükségét érzi. 

 

Iskolákat, óvodákat és családorvosi rendelőket építenek Kárpátalján 
2020. április 15. – karpat.in.ua 

A koronavírus elleni küzdelem mellett Kárpátalján folytatódnak az infrastrukturális 

fejlesztések is. Az államfő által kezdeményezett Nagy építkezés nevű projekt keretében 

megyénkben több iskolát, óvodát és egészségügyi intézményt is építenek, valamint 

folytatódnak az útfelújítási munkálatok is. A regionális bizottság már jóváhagyta a 14 

objektumhoz benyújtott kiegészítéseket. A Regionális Fejlesztések Állami Alapjából a 

munkálatokra 108 millió 754 ezer hrivnyát irányoztak elő. Olekszij Hetmanenko elmondta, a 

létesítmények egy részének építése már a befejező szakaszban van. A többi esetében aktív 

munka zajlik, aminek esetenként a karantén szab gátat. A megyei hivatalnál viszont azt ígérik, 

hogy minden munkával a meghatározott időre végeznek majd. 

 

Pászkaterítőket hímeztek a salánki asszonyok 
2020. április 15. – karpatalja.ma 

A karantén idején sem tétlenkedtek a salánki asszonyok és lányok: pászkaterítőket hímeztek a 

közelgő húsvéti ünnepre. A Salánki Görögkatolikus Egyházközség kezdeményezésére indult el 

a pászkaterítő-hímzés, melybe 35-en kapcsolódtak be. A terítők keresztszemes hímzéssel és 

lapos öltéssel készültek. A salánki tojásfestés mintáit vették alapul, kiegészítve azt kereszttel, 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4274/vajdasag_magyarkanizsa/218517/%C3%89lelmiszer--%C3%A9s-higi%C3%A9niai-csomag-a-kisnyugd%C3%ADjasoknak.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=11134&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=3246&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/paszkateritoket-himeztek-a-salanki-asszonyok/
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margarétával, tulipánnal, tölggyel és barkával. A terítőkre a görögkatolikus húsvéti köszöntés 

– Krisztus feltámadt! – is felkerült. 

 

Adomány a magyar kormánytól a Muravidékre is 
2020. április 15. – Népújság  

Április 10-én délután került átadásra a magyar kormány által adományozott jelentősebb 

mennyiségű egészségügyi védőfelszerelés a muraszombati regionális kórháznak, amely 

Horváth Ferenc nemzetiségi parlamenti képviselőtől és Földes Gyula lendvai magyar 

főkonzultól vett át az egészségügyi intézmény. Horváth Ferenc arról tájékoztatott, hogy 

Korošec Bojan, a Muraszombati Általános Kórház igazgatója kereste meg azzal a kéréssel, 

hogy tudna-e segíteni az egészségügyi védőfelszerelések beszerzésében Magyarországon. A 

képviselő szoros kapcsolatban van a szlovén és a magyar kormánnyal is, így Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszter közbenjárásával sikerült is a beszerzés, amellyel a 

regionális kórház, illetve szükség esetén a régióban található többi egészségügyi intézmény 

dolgozói is megfelelő védettség mellett tudják folytatni a munkájukat. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 15. – Kossuth Rádió 

 

Lemondásra szólította fel  Marcel Vela belügyminisztert az RMDSZ, amiért enyhítené a 

kijárási tilalmat a hívek számára a közelgő ortodox húsvéti ünnepeken. Klaus Johannis 

államfő is  az ortodox húsvétra tett engedmények visszavonását kéri.  Hegedüs Csilla az 

RMDSZ szóvivője szerint a belügyminiszter veszélybe sodorta az ország lakosságát, és 

diszkriminálta a nem ortodox vallású állampolgárokat.  

 

Szerbiában a pravoszláv húsvét idejére, azaz a hét végén -  az eddiginél is szigorúbb kijárási 

tilalom lesz érvényben. Péntek délután öt órától kedd hajnali öt óráig mindenkinek otthon 

kell maradnia. 

 

Nyolc átkelőt használhatnak a magyar–román határon az ingázók – közölte Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter szerda reggel a facebook oldalán. Az Arad és Békés megye 

közötti Tornya-Battonya határátkelőhely azonban még mindig nem nyílt meg a két ország 

közti megállapodás ellenére sem.  
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/8711-adom%C3%A1ny-a-magyar-korm%C3%A1nyt%C3%B3l-a-muravid%C3%A9kre-is.html
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Az új szlovák kormánynak nemcsak a koronavírus járvánnyal kell megküzdenie, hanem meg 

kell fogalmaznia a programját is, amelyről a jövő héten szavaz a parlament. A kisebbségek 

helyzetével, jogállásával kapcsolatban több javaslatot tett a Magyar Közösség Pártja, 

amelyeket levélben küldött meg  Igor Matovic kormányfőnek. Őry Péter, az MKP ügyvivői 

testületének a tagja tájékoztatta műsorunkat.  

 

Idén március 18-án életbe lépett az új ukrajnai középfokú oktatásról szóló törvény. E szerint a 

magyar oktatási intézmények nevéből ki kellene venni a magyar oktatási nyelvre való 

utalásokat. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség állásfoglalást fogadott el az iskolák 

alapszabályának, nevének és pecsétjének megváltoztatásával kapcsolatban. A 

Pedagógusszövetség elnöke, Orosz Ildikót mondja el a részleteket.   

 

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Szerbiában a rendkívüli állapot miatt a diákok 

otthon, távoktatásban sajátítják el a tananyagot. A nyolcadikosok záróvizsgáját és a 

középiskolások érettségi vizsgáját majd csak a rendkívüli állapot lezárulta után szervezik meg.  

 

Keddi adásunkban beszámoltunk arról, hogy 600 ezer maszkot, valamint védőfelszereléseket 

és vírusteszteket biztosított a magyar kormány a Felvidéken, Kárpátalján, Muravidéken és a 

Vajdaságban élő közösségeknek. Székelyföld a legtávolabbi célpont volt, de jókor, jó helyre, 

kellő időben érkezett az adomány.  

 

De nemcsak várják az adományokat Erdélyben, sokan késztetést éreznek, hogy tudásukat, 

képességüket a közösség javára fordítsák. 

 

Nagyváradon bevásárolni csak maszkban és kesztyűben lehet, ám a városban hiánycikk 

mindkettő. A Bihar megyei RMDSZ maszkok készítésére alkalmas anyagot vásárol és 

oktatóvideót készíttet, amely alapján bárki elkészítheti otthon saját maszkját. Az oktató 

videót egy divattervező hölgy állította össze. A szentjobbi, önkéntesek segítségével készíttet 

maszkot pedig ingyen adományozzák elsősorban egészségügyi dolgozóknak, időseknek.  

 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szervezésében március végén indult útjára 

a (H)azám! c. családi vetélkedő, amelybe április 17-ig  bárki bekapcsolódhat a Kárpát-

medence egész területéről. 
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A játék céljáról, a feladványokról és a jelentkezés módjáról Márton Zsuzsanna, a Kárpát-

medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke tájékoztat. 

 

 

 

 


