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Nyomtatott és online sajtó 
 

Pásztor István: „Hatékony volt a koronavírus elleni küzdelem” 
2020. április 21. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A koronavírus elleni küzdelem terén hétfőn új időszámítás kezdődött. A szigorítások után 

most lazított első ízben az intézkedésein a kormány, ami azt jelzi, hogy fokozatosan 

normalizálódik majd a helyzet - mondta hétfői sajtótájékoztatóján Pásztor István. A VMSZ 

elnöke emlékeztetett arra, hogy újranyílhatnak a piacok, s bizonyos szolgáltatások is újra 

elkérhetőek lesznek, rövidebb a kijárási tilalom is. - Ezen döntések tükrében azt kértem a 

VMSZ-hez tartozó önkormányzati vezetőktől, hogy a jogszabályokat betartva tegyék meg 

azokat az intézkedéseket, amik lehetővé teszik például a piacok működését. A mai nap 

folyamán befejeződnek az erre irányuló előkészületi műveletek, s holnap megkezdődik a 

normál rend szerinti működés – jelentette be a pártelnök. Pásztor István leszögezte: a 

környező országok vírus elleni küzdelmének tapasztalatait figyelembe véve úgy kell 

normalizálni a mindennapi életet, hogy az elért eredményeket ne veszélyeztessék. Nem reális 

azonban arra számítani, hogy máról holnapra a korábbi védelmi intézkedések a múlt részévé 

válhatnak. 

 

Virtuális lehet a csíksomlyói búcsú, mindent felfüggeszthetnek augusztus 31-ig 
Csíkszeredában  
2020. április 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A csíkszeredai városi katasztrófavédelmi bizottság keddi ülésén az egyik központi téma volt, 

hogy augusztus 31-éig minden kulturális-, ifjúsági- és sportrendezvényt felfüggeszthetnek a 

hargitai megyeszékhelyen. A város fenntartásában lévő intézmények sem fogják hamarabb 

elkezdeni működésüket. Ráduly Róbert polgármester szerint a pünkösdi búcsú szinte 

bizonyosan csak online formában lesz követhető majd. 

 

Online rendezik meg idén a kisebbségvédelmi nyári egyetemet jogászoknak, 
hallgatóknak 
2020. április 21. – Krónika 

Rendhagyó módon online formában rendezi meg ebben az évben a budapesti Kisebbségi 

Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a Kisebbségvédelem Európában című 

nyári egyetemet. A kilencedik alkalommal tartandó rendezvény célja, hogy felkutassa azokat a 

joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, 

jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és 

érdeksérelmeivel érdemben foglalkozni. A nyári egyetem tematikájában a kisebbségvédelem 

nemzetközi és uniós jogi vetületeire, a nyelvhasználat és az oktatási jogok kiterjesztésének 

kérdéskörére, valamint a kisebbségek politikai képviseletének témakörére fókuszál. 

Előadónak olyan jogászokat, politológusokat, szociológusokat és politikusokat kértek fel, akik 

a terület elismert szakértői, széleskörű tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkeznek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25029/Pasztor-Istvan-Hatekony-volt-a-koronavirus-elleni-kuzdelem.html
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125559-virtualis-lehet-a-csiksomlyoi-bucsu-mindent-felfuggeszthetnek-augusztus-31-ig-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125559-virtualis-lehet-a-csiksomlyoi-bucsu-mindent-felfuggeszthetnek-augusztus-31-ig-csikszeredaban
https://kronikaonline.ro/kulfold/online-rendezik-meg-iden-a-kisebbsegvedelmi-nyari-egyetemet-jogaszoknak-hallgatoknak
https://kronikaonline.ro/kulfold/online-rendezik-meg-iden-a-kisebbsegvedelmi-nyari-egyetemet-jogaszoknak-hallgatoknak
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Harminchat fertőzött beteg a sepsiszentgyörgyi kórházban, négy kritikus 
állapotban 
2020. április 21. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Négy kritikus állapotban lévő beteget kezelnek a sepsiszentgyörgyi kórházban, akiknél 

beigazolódott vagy felmerült a koronavírus-fertőzés gyanúja. András-Nagy Róbert 

kórházigazgató kedden online sajtótájékoztatón elmondta, 36 bennfekvő beteget 

diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, 12 esetben még várják a tesztek eredményét. Az 

intenzív terápiás osztályon négy beteg van lélegeztetőgépen. A koronavírussal fertőzött 

betegek közül 15 Brassóból került a sepsiszentgyörgyi háttérkórházba, ők sebészeti vagy 

ortopédiai ellátásra szorulnak. 

 

Mintegy százezren szavaztak a VIBE fesztivál erdélyi tehetségkutatójának 
versenyzőire 
2020. április 21. – MTI, Webrádió, Erdély.ma 

Csaknem százezren szavaztak a marosvásárhelyi VIBE fesztivál internetes 

tehetségkutatójának versenyzőire. A feltörekvő erdélyi zenekarok és dj-k azért mérkőznek 

meg egymással azért, hogy felléphessenek a fesztiválon. A szervezők keddi közleménye szerint 

a VIBE fesztivál Instagram oldalán márciusban meghirdetett Epic Music Battle versenyre 

nyolcvan lemezlovas és zenekar jelentkezett. Közülük három kategóriában 16-ot választottak 

ki az Instagram-párbajra, amelynek első köre a múlt héten zajlott. "A versenyt úgy kell 

elképzelni, mint egy foci világbajnokság kieséses szakaszát: a résztvevők párharcokban 

versenyeznek, értelemszerűen az jut tovább, aki a legtöbb szavazatot kapta a VIBE Instagram 

oldalának követőitől. A végén egy zenekar jut nagyszínpadra, három a kisszínpadra, négy dj a 

Blue Arenába és négy a Black Boxba" - idézte a közlemény Lázár Beáta projektmenedzsert. A 

verseny döntője hétfőn kezdődött a fesztivál Instagram oldalán. A szervezők közölték: 

szeretnék továbbra is júliusban megtartani a VIBE fesztivált, de ha a járványügyi korlátozások 

miatt csak később indulhat a fesztiválszezon, készülnek egy új forgatókönyvvel is. 

 

Nyakó József: Büszke vagyok Érmihályfalva lakosaira 
2020. április 21. – Bihari Napló 

Érmihályfalva, Értarcsa és Érszőllős elöljáróitól érdeklődtek arról, hogy milyen 

nehézségekkel szembesülnek az említett települések lakói a koronavírus-járvány miatt. 

 

Önkéntesen varrtak maszkokat, amit ingyenesen osztanak szét 
2020. április 21. – szekelyhon.ro 

6665 darab szájmaszkot készítettek azok a gyergyószéki hölgyek, akik az RMDSZ 

Gyergyószéki Területi Szervezetének felhívására kezdtek maszkavarrásba. Az anyagot az 

RMDSZ biztosította számukra a varrást pedig önkéntes munkában vállalták. 

Gyergyószentmiklós központjában egy doboznyi fehér, műanyag zacskókba csomagolt 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/harminchat-fertozott-beteg-a-sepsiszentgyorgyi-korhazban-negy-kritikus-allapotban
https://szekelyhon.ro/aktualis/harminchat-fertozott-beteg-a-sepsiszentgyorgyi-korhazban-negy-kritikus-allapotban
https://webradio.hu/hirek/kultura/mintegy-szazezren-szavaztak-a-vibe-fesztival-erdelyi-tehetsegkutatojanak-versenyzoire
https://webradio.hu/hirek/kultura/mintegy-szazezren-szavaztak-a-vibe-fesztival-erdelyi-tehetsegkutatojanak-versenyzoire
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nyako-jozsef-buszke-vagyok-ermihalyfalva-lakosaira-2775303/
https://szekelyhon.ro/aktualis/onkentesen-varrtak-maszkokat-amit-ingyenesen-osztanak-szet
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maszkot mutatott meg a sajtónak Barti Tihamér gyergyószéki RMDSZ-es területi elnök, 

valamint György Botond, az akció koordinátora.  

 

A tanulók negyven százaléka elérhetetlen, nincs felzárkóztatás 
2020. április 22. – Krónika 

A bukaresti tanügyminisztérium a tavaszi vakáció során is fittyet hányt a nemzetközi 

példákra és a belföldi szakma, többek között a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

javaslataira, így a távoktatás terén nagyjából ugyanott tartunk, mint a szükségállapot elején. 

Ferencz S. Alpár, az RMPSZ alelnöke a Krónikának elmondta, országos szinten a diákok 

csupán mintegy 60 százaléka él a digitális tanrend adta lehetőséggel: a legtöbben egyszerűen 

nem férnek hozzá, de szép számmal akadnak olyanok is, akiket nem érdekel az egész. 

Miközben a tanügyminisztérium semmilyen stratégiával nem állt elő a felzárkóztatás terén, a 

pedagógusok abban bíznak, hogy utolsó mentőövként a szaktárca végre előrukkol legalább a 

tanévzárás tervével. 

 

Kilenc elsőse lesz jövőre a losonci Kármán József Alapiskolának 
2020. április 21. – Ma7.sk 

A losonci Kármán József Alapiskolában április 20-án zajlott a kiselsősök beíratása. Az 

előzetes várakozásoknak megfelelően 9 gyermeket írattak szüleik az első évfolyamba. A 

rendkívüli helyzetre való tekintettel ebben az intézményben is a gyerekek jelenléte nélkül 

történt a beíratás. „Az online lehetőséget egy szülő használta ki, a többiek személyesen 

keresték fel iskolánkat”- tudatta Csúsz Péter, a Kármán József Alapiskola és Óvoda 

igazgatója, hozzátéve: az érkezők természetesen minden higiéniai előírást betartottak. Az 

alapiskola a helyi magyar óvodával közös igazgatás alatt működik. Az óvoda épületét a 

Kárpát-medencei óvodaprogramnak köszönhetően 2018 májusára felújították, ami még 

vonzóbbá tette az intézményt a szülők számára, viszont a 37-es maximális létszámot nem 

léphetik át. 

 

Szociális-e az új kormányprogram? – Németh Gabriella véleménye 
2020. április 21. – Felvidék Ma 

Az MKP volt szociális- és egészségügyi alelnökeként, tisztújítás híján, úgy éreztem, tagságunk 

elvárja, hogy az MKP véleményt mondjon az új kormányprogram-javaslat e két területéről, 

amely érzékenyen érinti Szlovákia lakosait. A javaslat alapos tanulmányozása során örömmel 

tapasztaltam, hogy a Matovič-kabinet is fontosnak tartja azokat a javaslatokat, amelyeket az 

MKP szintén megfogalmazott 2020-as, ill. már a 2016-os választási programjában is. Az 

egészségügyi fejezetben meglepő elem, hogy a kormány számol az egy biztosítós rendszer 

bevezetésével, amennyiben a jelenleg működő három egészségbiztosító nem fog tudni 

eredményeket felmutatni. 
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https://ma7.sk/tajaink/kilenc-elsose-lesz-jovore-a-losonci-karman-jozsef-alapiskolanak
https://felvidek.ma/2020/04/szocialis-e-az-uj-kormanyprogram-nemeth-gabriella-velemenye/
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Mi várható a környezetvédelem terén? Sólymos László észrevételei, kritikái 
2020. április 21. – Felvidék Ma 

Sólymos László, az előző kormány környezetvédelmi minisztere kifogásait, észrevételeit 

fogalmazta meg az új kormányprogramnak a környezetvédelmet érintő határozataival 

kapcsolatban. Szerinte a környezetvédelem témakörébe tartozó határozatok erősen általános 

jellegűek, már ezt jelzi, hogy azzal vezetik fel őket, mint: „a kormány javasolja, a kormány 

mérlegeli, a kormány eldönti.” Különösen kritizálta, hogy a kormányprogram egyáltalán nem 

foglalkozik azzal a fontos kérdéssel, hogy a termőföldek kerüljenek át a mezőgazdasági 

minisztérium hatásköréből a környezetvédelmi tárca alá. 

 

Folyamatosan csökken Vajdaságban az új fertőzöttek száma 
2020. április 21. – Vajdaság MA 

Folyamatosan csökken Vajdaságban az új fertőzöttek száma - A cikkhez tartozó kép 

Továbbra is csökken az újonnan regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma Vajdaság 

területén - tájékoztat a tartományi kormány. A kormányközlemény emlékeztet, hogy 

Vajdaság területén is, összhangban a szerb kormány döntésével, több eddigi intézkedésen 

enyhítettek. Figyelmeztet ugyanakkor, hogy mindenki szigorúan tartsa be a két méteres 

távolságot az emberek között, hordjon maszkot és kesztyűt, és gyakran, alaposan mosson 

kezet. 

 

Koraősszel tartanák meg a Durindót és a Gyöngyösbokrétát 
2020. április 21. – Pannon RTV 

Vajdaság legnagyobb néptáncos és népzenei eseményét, az 57. Gyöngyösbokrétát és a 44. 

Durindót az eredeti tervek szerint június 6. és 7. között rendezték volna meg. Tavaly Horgos 

adott otthont az Gyöngyösbokrétának és a Durindónak. A kétnapos néptáncos és népzenei 

szemlén mintegy 2000-en léptek színpadra. A rendkívüli állapot és az intézkedések 

enyhítésének tükrében alakul az idei kétnapos ünnepség megrendezése is, amelynek 

Törökbecse a házigazdája. A rendezvény előkészületei még februárban, a rendkívüli állapot 

kihirdetése előtt megkezdődtek, a mostani helyzet azonban mindent tervet felülír. 

 

Megkezdődött az iratkozás a szabadkai óvodákba 
2020. április 21. – Pannon RTV 

A szülők kétféleképpen oldhatják meg a jelentkezést. Idén kizárólag elektronikus formában 

lehet kérni a felvételt a Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézmény óvodáiba. Az iratkozás 

május 15-ig tart. A szülők kétféleképpen oldhatják meg a jelentkezést, vagy az iskoláskor 

előtti intézmény oldalán keresztül, vagy az E-uprava nevű portálon. A felvételről szóló 

előzetes listák június 5-én jelennek meg, a fellebbezésre vonatkozó időszak pedig június 5-től 

16-ig tart. 
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https://felvidek.ma/2020/04/mi-varhato-a-kornyezetvedelem-teren-solymos-laszlo-eszrevetelei-kritikai/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25028/Folyamatosan-csokken-Vajdasagban-az-uj-fertozottek-szama.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/koraosszel-tartanak-meg-durindot-es-gyongyosbokretat
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/megkezdodott-az-iratkozas-szabadkai-ovodakba
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Ungvárra látogat Denisz Smihal kormányfő 
2020. április 21. – karpat.in.ua 

Csütörtökön, április 23-án Ungvárra érkezik Denisz Smihal, Ukrajna miniszterelnöke. A 

program keretein belül meglátogatja a Tisza határátkelőhelyet, a perecsinyi vegyi üzemet, 

valamint a kárpátaljai megyei kórházat. Az állambiztonsági főosztály munkatársai, akik a 

kormányfő látogatását biztosítják, már Ungváron vannak. A látogatás programja még 

változhat. Ezenkívül a kiszivárgott információk szerint, meg van az esélye annak, hogy 

bemutatásra kerül a Kárpátaljai Megyei Adminisztráció (ODA) új vezetője, közölte Telegram-

csatornáján Vitalij Glagola. 

 

Újra a járványügyi helyzet miatt ülésezett a Beregszászi Járási Tanács 
2020. április 21. – Kárpátalja  

Nagyjából egy hónappal a legutóbbi, soron kívüli ülést követően ismét a járványügyi helyzet 

áttekintése és a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezésére irányuló kérdések 

szerepeltek napirenden a Beregszászi Járási Tanács április 15-i soron kívüli ülésén, amelyen a 

34 képviselőből 21-en vettek részt. (A döntéshozó testületben többségben lévő két magyar 

párt frakcióinak tagjai most is majdnem teljes létszámban jelen voltak, így az ő részvételük 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendkívül fontos kérdésekről döntő fórum határozatképes 

legyen). 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 21. – Kossuth Rádió 

 

Vegyesen értékelik a magyar pártok Igor Matovic kormányának programját. A magyar 

Közösség Pártja szerint a pozitív üzenetek mellett vannak benne kifejezetten veszélyes 

elemek. Az Összefogás Mozgalom szerint sok benne a frázis, az ígéret, konkrétumok nélkül.  

 

Tekintettel a koronavírus-járvány okozta helyzetre módosult a Szülőföldön magyarul 

programban benyújtható igénylések leadási határideje. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 

meghirdetett pályázat értelmében a magyarul tanuló gyerekek mindegyikét 22 400 forintos 

támogatás illeti meg, amelyet a szülők pályázat benyújtásával igényelhetnek. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=11985&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/21/ujra-jarvanyugyi-helyzet-miatt-ulesezett-beregszaszi-jarasi-tanacs
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-21_18-02-00&enddate=2020-04-21_18-40-00&ch=mr1
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Az Ukrajnában 2020 márciusában hatályba lépett középfokú oktatásról szóló törvény 

jelentősen korlátozza a kárpátaljai magyarság jogait. A jogszabály többek között eltörli az 

iskolák nemzetiségi megkülönböztetését. A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványban 

nincs arra lehetőség, hogy a szülők jelezzék, milyen tannyelvű osztályba íratnák gyermeküket. 

A kérvény hiányossága miatt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség levében fordult az 

Ukrán Oktatási Minisztériumhoz.  

 

A marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar tagozatán – az elmúlt évekhez hasonlóan – 

megszervezik az előkészítőket a felvételi tantárgyakból, ezúttal online. De az idei felvételi 

vizsgákkal kapcsolatban teljes a bizonytalanság: a felvételi időpontjáról, lebonyolítási 

módjáról, a meghirdetett helyek számáról még semmilyen döntés nem született – mondja 

Szilágyi Tibor professzor, az egyetemi szenátus alelnöke, a felvételi bizottság tagja. 

 

Erdélyi magyar szórványmegyék civil szervezeteiről készített felmérést a Magyar Civil 

Szervezetek Erdélyi Szövetsége. A Nemzeti Együttműködési Alap 2019 óta teszi lehetővé a 

közvetlen pályázást azon erdélyi civil szervezetek számára, amelyek korábban már 

partnerként együttműködtek magyarországi civil szervezetekkel az alap által kiírt 

pályázatokban. Ezt a lehetőséget használta ki a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége a 

szórványmegyék szervezeteinek felmérésére.  

 

Adorján nagyjából ezerfős Tisza-menti település a Délvidéken, Magyarkanizsa 

szomszédságában. A közösség sokat köszönhet a helybeli Borsos Csabának. A gabona- és 

jószágfelvásárlással foglalkozó vállalkozó megélhetést biztosít a gazdáknak, de a falu 

turizmusának a fellendítéséért is sokat tesz. Borsos Csaba, a Kontakt kft. tulajdonosa mesélt 

erről. 

 

Március 18. óta a világjárvány miatt Kanadában sem tartanak nyilvános miséket, ami a 

diaszpóra magyar templomait is érinti. Kanadában, Welland városában sok magyar él, közel 

száz éve alakították meg az első Magyar Önképző kört. Hogy egy kisváros vallási életére 

milyen hatással van a járványhelyzet, erről is beszélt Miskei László plébános. 

 

 

 

 


