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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ősz helyett már pénteken elindul a külhoni gyerekeknek szóló Miénk a város! 
online játék 
2020. április 2. – Magyar Nemzet, Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a tervezett őszi kezdés helyett még 

április elején elindítja a külhoni magyar gyerekeknek szóló Miénk a város! nevű online 

játékot, hogy ezzel is segítse a szomszédos országokban is otthon tartózkodó magyar 

családokat. A szokásos októberi kezdés helyett a játék április 3-án, pénteken 17 órakor indul. 

Az átütemezés célja, hogy a külhoni területeken otthonaikban tartózkodó kisgyerekes 

családok a játékban való részvétellel is tartalmas időt töltsenek együtt, ezáltal is lehetőséget 

biztosítva számukra a közös tanulásra és játékra. Az előző évekhez hasonlóan a versenyben 6-

10 éves óvodások és kisiskolások vehetnek részt, akiknek nyolc héten át számítógépről 

elvégezhető feladatokat kell megoldaniuk. 

 

Pásztor István nyílt levélben reagált Donald Tusk üzenetére 
2020. április 2. – MTI, Magyar Hírlap, Mandiner, Origo, Pannon RTV, Hír TV 

Nyílt levélben reagált Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

csütörtökön Donald Tusk üzenetére, amelyben az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy nappal 

korábban politikailag veszélyesnek és erkölcsileg elfogadhatatlannak nevezte, ha valaki az új 

koronavírus-járványt arra használja, hogy folyamatos rendkívüli állapotot vezessen be 

országában. Az EPP-tag VMSZ elnöke közölte, hogy "a járvány okozta válsághelyzetben a 

Nyugat-Balkán és Közép-Európa országaiban az emberek határozott cselekvést várnak el 

kormányaiktól, amelyekkel példamutató módon közösséget vállalnak. A fegyelmezettség és a 

közösségvállalás egyik oka lehet a történelmi tapasztalatuk, amelynek köszönve különbséget 

tudnak tenni a diktatúra és a felelős kormányzás között, a békeidők és a válsághelyzet között". 

Pásztor István megfogalmazása szerint "a járványhelyzet emberéletekről szól, éppen ezért 

minden megnyilvánulás, amely politikai oldalról intéz támadást a járványhelyzet 

megfékezéséért küzdelmet folytató felelős kormányzatok ellen, közös esélyünket gyengíti a 

vírus legyőzésében". A politikus véleménye szerint az EPP elnökének támogatnia kell 

"mindazokat a kormányokat és politikusokat, akik emberéletek tízezreinek megmentéséért 

dolgoznak kormányaikkal, közösen polgáraikkal". 

 

Esélyegyenlőtlenséget okoz az online oktatás. Tanulunk belőle?  
2020. április 2. – transindex.ro 

Az iskolák járványmegelőzési okokból való bezárásával a régóta halogatott és eddig csak 

részben megvalósuló digitális oktatás valósággá vált. A személytelenebb, elektronikai 

eszközöket és internetkapcsolatot igénylő távoktatás azonban akadályokba ütközik, mert nem 
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https://ma7.sk/hethatar/osz-helyett-mar-penteken-elindul-a-kulhoni-gyerekeknek-szolo-mienk-a-varos-online-jatek
https://ma7.sk/hethatar/osz-helyett-mar-penteken-elindul-a-kulhoni-gyerekeknek-szolo-mienk-a-varos-online-jatek
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200402-pasztor-istvan-nyilt-levelben-reagalt-donald-tusk-uzenetere.html
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=28332&eselyegyenlotlenseget_okoz_az_online_oktatas._tanulunk_belole?
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minden család rendelkezik a tanulásra alkalmas eszközökkel, és az internetszolgáltatás sem 

egyforma minőségű minden településén – mutatott rá Kiss Imre, Kovászna megyei 

főtanfelügyelő. Szerinte az utóbbi idők eseményei egy eddig még soha nem tapasztalt 

helyzetet teremtettek a tanításban, ami egyenlőtlenségekkel járt. 

 

Már Sepsiszentgyörgyön is van halálos áldozata a járványnak 
2020. április 2. – transindex.ro 

Újabb hat koronavírus-fertőzött halt meg Romániában; ezzel 92-re nőtt a betegség halálos 

áldozatainak száma - közölte szerda késő este a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A 

Kovászna megyei 77 éves nőt március 18-án utalták be a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 

Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba, március 26-án vettek tőle mintát, március 28-án 

igazolták fertőzöttségét az új koronavírussal. A beteg március 30-án halt meg. Egyebek 

mellett nyaki gerincproblémái voltak és tetraplegiában (végtagbénulásban) szenvedett.  

 

Hargita megye határainak lezárását kérte Mezei János  
2020. április 2. – maszol.ro, transindex.ro 

„Önkéntes karantént” kér Hargita megye számára a belügyminisztertől Mezei János volt 

gyergyószentmiklósi polgármester, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. Az Erdélyi Magyar 

Szövetség (EMSZ) társelnökeként Marcel Vela tárcavezetőnek írt nyílt levelében azt 

szorgalmazta, hogy őrizzék meg a megyét a koronavírus-járvány által legkevésbé érintett 

területnek. Mezei szerint miközben Romániában a koronavírus-járvány fertőzötteinek száma 

április csütörtökön meghaladta a két és fél ezret, Hargita megyében éppen csak az első 

megbetegedést említik a sajtóértesülések. „A székely megye továbbra is egyértelműen az 

ország legkevésbé érintett területe” – írta.  

 

Koronavírus: újabb óvintézkedéseket hoztak Sepsiszentgyörgyön  
2020. április 2. – maszol.ro 

Újabb óvintézkedéseket vezetett be a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a koronavírus-járvány 

miatt: a szükségállapot idejére felfüggesztették az esketést, így ebben az időszakban nem 

kötnek új házasságokat. Emellett megváltoztatták a halotti bizonyítványok kiállításának 

módszerét is, az elhunytak hozzátartozói elektronikus formában kapják meg a halotti 

bizonyítványt, majd a szükségállapot után átvehetik eredetiben is.   

 

Hivatalos: Hargita megye sem vírusmentes már  
2020. április 2. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Hargita megyében is van már igazoltan koronavírus-fertőzött beteg – erősítette meg 

csütörtökön a lapértesüléseket a prefektusi hivatal. Az eset a korábban kiadott országos 

statisztikákban még nem szerepelt. A prefektúra közlése szerint egy Franciaországból 

március 23-án hazatért, azóta házi karanténban lévő személy fertőződött meg. Szerdán vettek 

tőle mintát, csütörtökön derült ki, hogy a koronavírus-tesztje pozitív. A beteget a 

székelyudvarhelyi városi kórház fertőző betegségek osztályára szállították, jelenleg orvosi 

felügyelet alatt van.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=59225
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/124577-hargita-megye-hatarainak-lezarasat-kerte-mezei-janos
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124578-koronavirus-ujabb-ovintezkedeseket-hoztak-sepsiszentgyorgyon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124581-hivatalos-hargita-megye-sem-virusmentes-mar
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Maros megyei koronavírus-helyzet: 38 igazolt fertőzött van  
2020. április 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

38 igazolt koronavírusos esetről számolt be csütörtökön a prefektúra Maros megyében. Ez a 

legmagasabb fertőzöttszám Székelyföldön – Kovászna megyében 34 esetet regisztráltak, 

Hargita megyei betegek pedig nem szerepelnek a Stratégiai Kommunikációs Csoport ma 13 

órás jelentésében. A fertőző betegeket kezelő marosvásárhelyi kórházba ugyanakkor 31 

pácienst utaltak be a Covid-19-cel való fertőzés gyanújával. A megyében 362 személy van 

intézményes karanténban, 6 672 embert otthonában különítettek el a hatóságok, 563-an 

pedig elhagyhatták a kötelező lakóhelyi karantént. A 38 diagnosztizált fertőzött között van a 

marosvásárhelyi járványkórházban dolgozó két egészségügyi asszisztens is.  

 

Hatályos a felekezet szerinti szabadnapokat biztosító törvény  
2020. április 2. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Kihirdette Klaus Johannis államfő azt a törvényt, amelynek értelmében a tanügyi 

alkalmazottak felekezetüknek megfelelően kaphatnak szabadnapot húsvétkor és pünkösdkor. 

Nagypéntek, valamint húsvét, illetve pünkösd első és másodnapja hivatalos munkaszüneti 

nap, és az alkalmazottak a felekezetük szerinti ünnepen kérhetik a szabadnapot.  

 

Folyamatosak a felajánlások a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház javára 
2020. április 2. – maszol.ro 

Civil szervezetek, vállalatok, magánszemélyek ajánlották fel adományaikat és segítségüket az 

elmúlt hetekben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak, hogy támogassák az intézmény 

felkészülését a koronavírus-járványra – áll az intézmény által kiadott szerdai közleményben. 

A kórház beszámolója szerint az eszközök beszerzése folyamatos, ugyanakkor további 

felajánlókkal egyeztetnek és zajlik annak a feltérképezése, hogy milyen hasznos eszközt lehet 

minél rövidebb időn belül beszerezni. 

 

Koronavírus Hargita megyében: nem hagyták magára a székelyudvarhelyi 
kórházat  
2020. április 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A székelyudvarhelyi városi kórházban kezelik csütörtöktől az első igazoltan koronavírussal 

fertőzött Hargita megyei személyt. Az intézmény felkészült a feladatra, a helyi civilek és 

vállalkozók összefogásával jelentős támogatást is kapott. Gálfi Árpád polgármester és Jakab 

Attila városmenedzser szerdán tartott online sajtótájékoztatót a koronavírus-járvány 

megelőzése érdekében tett helyi lépésekről, amikor még nem lehetett tudni, hogy hamarosan 

a helyi kórházban fogják kezelni az első Hargita megyei Covid19-beteget.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124572-maros-megyei-koronavirus-helyzet-38-igazolt-fert-zott-van
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124563-hatalyos-a-felekezet-szerinti-szabadnapokat-biztosito-torveny
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124547-folyamatosak-a-felajanlasok-a-csikszeredai-megyei-surg-ssegi-korhaz-javara
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124586-koronavirus-hargita-megyeben-nem-hagytak-magara-a-szekelyudvarhelyi-korhazat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124586-koronavirus-hargita-megyeben-nem-hagytak-magara-a-szekelyudvarhelyi-korhazat
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Többletadó a nagyváradi Léda-házra? 
2020. április 2. – Bihari Napló 

Sajtóhírek szerint a nagyváradi önkormányzat a jövő évtől kezdve 500 százalékos 

többletadóval sújtja a Fő (Republicii) utca 59. szám alatti, Léda-ház néven közismert 

ingatlant elhanyagolt állapota miatt. A vonatkozó műszaki jelentés állítólag már el is készült. 

 

A sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályának négy alkalmazottja 
koronavírussal fertőzött 
2020. április 2. – szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályán dolgozó négy alkalmazott koronavírus-

tesztje pozitív lett – jelentette be csütörtökön online sajtótájékoztatón András-Nagy Róbert, 

az intézmény igazgatója. Az érintett osztályt nem zárták le. 

 

Ideiglenesen felfüggesztették a Maros megyei kórház igazgatóját 
2020. április 2. – szekelyhon.ro 

Felfüggesztették tisztségéből a Maros Megye Tanácsához tartozó megyei kórház igazgatóját, 

Ovidiu Gîrbovant. Mara Togănel prefektus szerint a menedzser hiányosan teljesítette 

feladatait. Az igazgató felfüggesztése a szükségállapot idejére szól. Az indoklás szerint a 

koronavírusos betegek kezelésében fontos szerepet játszó megyei kórház élére olyan 

személyre van szükség, aki megérti a helyzet súlyosságát, és állandóan a Maros megyeiek 

egészségét tartja szem előtt. 

 

A teherforgalomnak tartanák fenn az egyik magyar-román határátkelőt  
2020. április 2. – maszol.ro 

Marcel Vela belügyminiszter bejelentette, hogy a napokban megbeszélést kezdeményez 

magyar hivatali kollégájával arról, hogy a Nagylak II. - Csanádpalota autópálya-határátkelőt 

kizárólag a teherforgalomnak tartsák fenn. Vela azt javasolja, hogy a személyforgalmat a régi, 

országúti átkelőn bonyolítsák le.  

 

Böjte Csaba ferences szerzetes a járvány okozta rendkívüli helyzetről, a másik 
ajtóról, a születő új világról 
2020. április 3. – Krónika 

Valós kegyelmi időszak a mostani, amelyből sokkal tisztábban, értékesebben kerülhetünk ki 

mindannyian – vallja a jelenlegi járványügyi helyzetről a Krónikának Böjte Csaba ferences 

szerzetes. A dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója úgy véli, ha becsukódik egy ajtó, ne 

rángassuk a kilincset, hanem vegyük észre, hogy egy másik kinyílik, más irányba 

elmozdulhatunk. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/tobbletado-a-nagyvaradi-leda-hazra-2739027/
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sepsiszentgyorgyi-korhaz-surgossegi-osztalyanak-negy-alkalmazottja-koronavirussal-fertozott
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sepsiszentgyorgyi-korhaz-surgossegi-osztalyanak-negy-alkalmazottja-koronavirussal-fertozott
https://szekelyhon.ro/aktualis/ideiglenesen-felfuggesztettek-a-maros-megyei-korhaz-igazgatojat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124603-a-teherforgalomnak-tartanak-fenn-az-egyik-magyar-roman-hataratkel-t
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Időseket, rászorulókat látnak el, bátorítanak marosvásárhelyi politikusok és 
önkéntesek a járványhelyzetben 
2020. április 3. – Krónika 

Közös frontra állította a koronavírus-járvány a marosvásárhelyi RMDSZ-nek a politikában 

olykor egymással szembemenő ismert személyiségeit. Soós Zoltán és csapata a bevásárlásban 

segíti az időseket, Vass Leventéék a gyógyszerek beszerzésében, Koreck Máriáék pedig meleg 

ételt kínálnak a rászorulóknak. 

 

A következő tanévben sem lesz nehéz a felvidéki magyar iskolatáska 
2020. április 2. – Ma7.sk 

A magyar iskolába íratott felvidéki gyerekek a tanév eleján kapják meg a Rákóczi Szövetség 

ajándék iskolatáskáját és ösztöndíját. A felvidéki magyar iskolák esetében, a beíratások 

rendhagyó voltára tekintettel a Rákóczi Szövetség arra kérte a célalap-vezetőket, minden 

fórumon tudassák az iskolákkal és a szülőkkel, hogy a szövetség által ajándékozott 

iskolatáskák megérkeztek és rendelkezésére állnak a gyermekeknek. A táskákat ugyanakkor a 

tanévkezdés napján kérik átadni a gyermekeknek az iskolában. Ezt Horváth Judit, a Galánta 

és Vidéke Polgári Társulás, célalap-vezető is megerősítette. Elmondta, hozzájuk is 

megérkeztek már az iskolatáskák, négyfajta fiús, négyfajta lányos kiszerelésben. Ezeket az 

iskolatáskákat minden olyan felvidéki kisdiák megkapja, akit magyar iskolába íratnak a 

szülei. 

 

Önkormányzati helyzetkép a koronavírus-járvány kapcsán 
2020. április 2. – Felvidék Ma 

A polgármesterek többsége viszonylag jól megbirkózott a koronavírus-járványból adódó 

feladatokkal – derül ki abból a felmérésből, amelyet a Magyar Közösség Pártja a napokban 

végzett polgármesterei körében. A védőmaszkokat javarészt önerőből sikerült biztosítaniuk.  

Nagyobb gond van a gumikesztyűkkel, azok sok polgármester szerint nem beszerezhetők, így 

azt nem tudták biztosítani kellő mennyiségben a lakosság részére. Ami a polgárok 

tájékoztatását illeti, ezt kiválóan megoldották minden településen, kihasználták az online 

csatornákat, és a hagyományos módszereket is, így a falurádiót, a plakátok és a szórólapok 

terítését is. Az online istentiszteletek, illetve szentmisék kapcsán vegyes a kép. Vannak 

települések, ahol ezt sikerült helyi szinten online biztosítani, tehát hangképes élő közvetítést 

nézhetnek, de a hívők többnyire a televíziós vagy a rádióközvetítésekre vannak utalva. 

 

A Pro Civis újabb kezdeményezése 
2020. április 2. – Felvidék Ma 

“A Pro Civis Polgári Társulás a napokban postázza azokat a kétnyelvű matricákat, melyek a 

maszk használatának kötelességre hívják fel a figyelmet. A két típusú matricából összesen 4 

000 darabot készítettünk. Az 512 magyarok által lakott településre való célba juttatásukat 

postai úton valósítjuk meg. Természetesen megkeresés alapján más intézmények, vállalkozók 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 
 

https://ma7.sk/oktatas/a-kovetkezo-tanevben-sem-lesz-nehez-a-felvideki-magyar-iskolataska
https://felvidek.ma/2020/04/onkormanyzati-helyzetkep-a-koronavirus-jarvany-kapcsan/
https://felvidek.ma/2020/04/a-pro-civis-ujabb-kezdemenyezese/
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vagy magánszemélyek részére is szívesen és ingyen el tudjuk juttatni a Pro Civis matricáit. 

Egyúttal ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos kisebbségi nyelvhasználati törvény 

értelmében a vész- és veszélyhelyzettel kapcsolatos feliratoknak kötelezően kétnyelvűeknek 

kell lenniük!” 

 

Új Egység Mozgalom: A járvány után is van élet! 
2020. április 2. – Felvidék Ma 

Az Új Egység Mozgalom felhívást intéz a szlovák országos válságstábhoz és a Szlovák 

Köztársaság kormányához, azzal kapcsolatosan, hogy a kormány mérlegeli a „black out” névre 

keresztelt teljes körű kijárási tilalom és a pár hétre való gazdasági leállás bevezetését néhány 

stratégiai állami és egészségügyi intézeten kivételével. Szlovákia jelenlegi kormánya nemzeti 

konzultációt hirdetett ennek kapcsán, így az Új Egység Mozgalom is saját szociális hálóin 

keresztül megkérdezte az embereket, közösségi konzultációt kért ez ügyben. A közösségi 

konzultáció révén egyértelművé vált számunkra, hogy az emberek elutasítják a teljes körű 

kijárási tilalmat és a gazdaság hetekre való leállását! Ezzel megegyezik a mi véleményünk is! 

 

Fókuszban a család, a közös nevetés, alkotás, leleményesség – Új online magyar 
társasjáték indult 
2020. április 2. – Körkép 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCsSz) különleges szórakozási lehetőséget 

biztosít a családok számára. Az internetes megpróbáltatás viszont cserébe nívós 

nyereményeket kecsegtet. A (H)azám! c. hordozó kihívás idei ötlete a Nemzeti Összetartozás 

Évéből ered.   Hasonlóan izgalmas játékokra már hét alkalommal került sor a Kárpátaljai 

Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezésében. A meghirdetett vetélkedőkbe 

számos család apraja-nagyja bekapcsolódott. Hogy mi van szükség a közös játékokhoz? 

Leleményességre, jókedvre és némi ismeretekre. 

https://korkep.sk/cikkek/kultura/2020/04/02/fokuszban-a-csalad-a-kozos-nevetes-

alkotas-lelemenyesseg-uj-online-magyar-tarsasjatek-indult/ 

 

Magyar medikusok is fogadják a hívásokat a segélyvonalakon 
2020. április 3. – Új Szó 

Több magyar medikus önkénteskedik a koronavírus miatt létrehozott segélyvonalakon. Azt 

mondták, egyelőre nem volt szükség a magyarnyelv-tudásukra. Nem ez az egyetlen terület 

azonban, ahol a fővárosban tanuló magyar orvostanhallgatók segítenének. Az Egészségügyi 

Információk Nemzeti Központjának (NCZI) szóvivőjétől, Boris Chmeltől megtudtuk, hogy a 

koronavírus miatt létrehozott segélyvonalat naponta körülbelül ezren hívják. „Mivel növeltük 

az operátorok és a medikusok számát, minden hívást tudunk fogadni” – mondta Chmel. 

Hozzátette, az operátorok szlovákul és angolul beszélnek. „Jelenleg épp a kormány 

koronavírusról szóló oldalát, a www.korona.gov.sk-t fordítják magyarra” – zárta a szóvivő. 
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https://felvidek.ma/2020/04/uj-egyseg-mozgalom-a-jarvany-utan-is-van-elet/
https://ujszo.com/kozelet/magyar-medikusok-is-fogadjak-a-hivasokat-a-segelyvonalakon
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Nagybecskerek: A karanténban levő városvezetők és munkatársaik elő 
videóértekezlete 
2020. április 2. – Vajdaság MA 

Čedomir Janjić, Nagybecskerek polgármestere és Saša Santovac, alpolgármester, valamint 

három segédjük, Duško Radišić, Simo Salapura és Dragan Ćapin - akik mindannyian házi 

karanténban vannak, mert a koronavírussal megfertőzött Pero Pilipović, tanácstaggal 

kapcsolatban voltak, akit Újvidéken a Klinikai Központban ápolnak - megtartották az első 

videóértekezletüket a polgármesteri kabinetben dolgozó munkatársaikkal. 

 

Az Újvidéki Vásár egy része kórházzá alakult, kész a betegek fogadására 
2020. április 2. – Vajdaság MA 

Az Újvidéki Vásár egy részét átalakították ideiglenes kórházzá a koronavírus-fertőzés enyhe 

tüneteit mutatók részére, s amennyiben szükség mutatkozik, kész a páciensek fogadására. A 

helyiséget mától a Vajdasági Klinikai Központ felügyeli. “Az 1-es csarnok készen áll, minden 

szükséges dologgal fel van szerelve. Ágyak, ágynemű, szekrénykék, ebédlő, a szabadidő 

eltöltésére kialakított tér televíziókkal és könyvtárral, vizesgócok. Internet hozzáférés is 

biztosítva, az étkezésről pedig az Egyetemista Központ gondoskodik. 

 

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium virológus szakembereket küldött 
Kárpátaljára 
2020. április 2. – karpat.in.ua, karpatalja.ma 

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium virológus szakembereket küldött Kárpátaljára, hogy 

továbbképzést tartsanak az ungvári laboratóriumi központ munkatársainak. A virológusok 

konzultációt fognak tartani a helyi egészségügyi dolgozóknak a polimeráz láncreakció 

segítségével végzett koronavírus diagnosztizálás módjáról.  

 

Későbbi időpontra tolódnak a KMKSZ kulturális rendezvényei 
2020. április 2. – karpat.in.ua 

A koronavírus miatti karantén kihívás elé állította az egész országot. Szinte az élet minden 

területén érzékelhető változások léptek érvénybe. A diákok és tanáraik távoktatásra 

kényszerültek, az istentiszteletek is csak online formában láthatóak. Nincs ez másként a 

kulturális élet terén sem. A KMKSZ számos rendezvényét kénytelen volt elhalasztani a 

járványveszély miatt. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24954/Nagybecskerek-A-karantenban-levo-varosvezetok-es-munkatarsaik-elo-videoertekezlete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24954/Nagybecskerek-A-karantenban-levo-varosvezetok-es-munkatarsaik-elo-videoertekezlete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24952/Az-Ujvideki-Vasar-egy-resze-korhazza-alakult-kesz-a-betegek-fogadasara.html
http://life.karpat.in.ua/?p=9711&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=9711&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=9727&lang=hu
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Gulácsy Géza a Kárpátalja hetilapról 
2020. április 2. – Kárpátalja 

A Kárpátalja hetilap ezredik lapszámának megjelenése kapcsán Gulácsy Géza, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

igazgatója nyilatkozott, felidézve lapunk alapításának előzményeit. A Kárpátalja hetilapnak 

hosszú előzménye van – kezdte visszaemlékezését Gulácsy Géza. A KMKSZ megalakulását 

követően létrejött a Kárpátalja lap, melyet Magyarországon szerkesztettek, s csak részben volt 

a Szövetség lapja. Egy ideig az említett lap látta el azt a feladatot, amelyet célul tűztek ki: 

tájékoztatni a magyarság eseményeiről a közvéleményt. 

 

Milován Sándor hetilapunk indulásáról 
2020. április 2. – Kárpátalja  

Hetilapunk elindulásának körülményeit elevenítette fel Milován Sándor, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiszteletbeli elnöke. „Számomra nagyon kedves, mert 

három éven keresztül én is minden héten írtam egy karcolatot a lapba, s úgy érzem, hogy 

sikeres volt” – fűzte hozzá a KMKSZ tiszteletbeli elnöke, aki nagyon fontosnak tartja a lap 

fennmaradását. A jelenlegi körülményeket tekintve, amikor a kárpátaljai magyarságot számos 

támadás éri, az ukrán médiában magyarellenes írások jelennek meg, elengedhetetlen azok 

ellensúlyozása. 

 

Engedélyezték a horvát-magyar határ menti ingázást munkavégzés céljából 
2020. április 2. – Képes Újság  

A horvát-magyar országhatár menti ingázásról állapodott meg a hétvégén Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszter Gordan Grlić-Radman horvát külügyminiszterrel a 

közösségi oldalán vasárnap reggel közzétett bejegyzése szerint. A rendelkezés az egész horvát-

magyar határ mentére vonatkozik. A magyar külgazdasági és külügyminiszter közölte: „A 

minap muraközi horvát szőlősgazdák keresték meg Cseresnyés Péter képviselőtársamat, 

barátomat azzal, hogy a határon életbe léptetett korlátozások miatt nem tudnak átjönni 

Magyarországra, hogy megműveljék a muramentei szőlőiket. Márpedig ha most nem végzik el 

a munkákat, akkor biztosan nem lesz szüret.” 

 

Válsághelyzethez igazodó vállalkozók 
2020. április 2. – Képes Újság  

A járvány miatt otthonainkba húzódunk, üresek az utcák, többségükben zárva vannak az 

üzletek, melyek közül csak azok működhetnek, amelyek a létfenntartáshoz szükséges alapvető 

termékeket kínálják. A helyzethez a vállalkozók alkalmazkodni próbálnak, ki így, ki úgy, annyi 

biztos, hogy nincs senki, akire a koronavírus-járvány ne lenne hatással. 
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https://karpataljalap.net/2020/04/02/gulacsy-geza-karpatalja-hetilaprol
https://karpataljalap.net/2020/04/02/milovan-sandor-hetilapunk-indulasarol
https://kepesujsag.com/engedelyeztek-a-horvat-magyar-hatar-menti-ingazast-munkavegzes-celjabol/
https://kepesujsag.com/valsaghelyzethez-igazodo-vallalkozok/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 2. – Kossuth Rádió  

 

Szlovákiában a Magyar Közösségi Összefogás küldöttsége szerdán találkozót kezdeményezett 

az oktatási tárca új, magyar nemzetiségű államtitkárával, Filip Mónikával, hogy felhívják a 

figyelmét a magyar oktatásügy problémáira. A szlovák kormányokban gyakorlat volt, hogy az 

iskolaügyet nemzeti párti miniszterek felügyelték, a Matovics-kormányban azonban a 

liberális Szabadság és Szolidaritás kapta meg ezt a tárcát.  

 

Első alkalommal szállt le WIZZAIR gép Torontóban március 31-én. A különjárat az Egyesült 

Államokban és a Kanadában rekedt  magyar állampolgárokat szállítja haza. A magyar 

kormány két mentesítő járata közül az egyik a Miami, Chicago, Torontó, a másik a Los 

Angeles New York útvonalon vette fel a hazatérő magyarokat.  

 

Összefogtak Szerbiában a 3D nyomtatóval rendelkezők, akik arcvédőket készítenek az 

egészségügyi dolgozóknak. Ennek a csoportnak az egyik tagja, a muzslyai Juhász Valentin. 

 

A koronavírus-járvány elleni védekezés közepette hiánycikk lett a fertőtlenítőszer és az 

egészségügyi maszk, ezért Arad megyében a prefektus, felszólította a fogorvosokat, hogy a 

magánrendelőikben lévő egészségügyi tisztítószereket, maszkokat, gumikesztyűket 

szolgáltassák be az Arad Megyei Sürgősségi Kórháznak. Pataky Lehel Zsolt annak járt utána, 

hogyan fogadták az intézkedést az érintettek. 

 

Romániában Bihar megye, illetve a megyeszékhely, Nagyvárad országos viszonylatban jól áll 

a koronavírus terjedését illetően. Az orvosok közül senki nem fertőződött meg, eddig 65 

egészségügyi dolgozót teszteltek. Karl Gheorghe, a megyei járványügyi helyzet koordinátora 

tájékoztatott. 

 

Szolidaritási jegy vásárlására biztatják közösségeiket a kolozsvári fesztiválok. A 10, 50 vagy 

100 lejes jegy vásárlása lehetőséget biztosít a kolozsvári rendezvények látogatóinak, hogy 

segítsék az orvosokat. Az akcióról a Transylvania Trust Alapítvány elnöke, Hegedüs Csilla 

beszélt. 
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A marosvásárhelyi orvosi egyetemen - 2 hét előrehozott vakáció után – ezen a héten 

megkezdődött a tanítás, távoktatási rendszerben. Az on-line platformon zajló elméleti és 

gyakorlati oktatásról Nagy Előd előadótanár, az egyetem rektor-helyettese mesélt. 

 

Zökkenőmentes volt az átállás a távoktatásra a szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- 

és Kulturális Központban, ahol magyarországi felsőoktatási intézményekkel együttműködve 

folynak különféle képzések. Az átállás tapasztalatairól Kosányi Tamás szakmai referenst 

nyilatkozott. 

 

 

 

 

 


