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Nyomtatott és online sajtó 
 

Románia budapesti nagykövete védelmébe vette Szabó Tímeát, Szijjártó Péter 
szerint „ennél nincs lejjebb” 
2020. április 25. – MTI, Krónika, Origo, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap, Index, 168 óra 

Románia budapesti nagykövete védelmébe vette Szabó Tímeát, a Párbeszéd társelnökét – 

derül ki a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán posztolt 

bejegyzésből. Szijjártó Péter szombaton feltárta: ezek után Románia budapesti nagykövete azt 

írta a többi, Budapesten szolgáló diplomatának, hogy Szabó Tímeát fenyegetések és 

inzultusok sora érte. „Ezért a román nagykövet egy levelet küldött Szabó Tímeának, amelyben 

kifejezi szolidaritását és reméli, hogy Szabó Tímea sértetlen maradt az őt ért inzultusok után” 

– írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter azzal a megjegyzéssel: „ennél 

valószínűleg nincs lejjebb. Szijjártó ismertette: a whatsapp-csoportnak tagja az ő korábbi 

helyettes államtitkára, aki jelenleg a londoni nagyköveti munkájára készül, innen értesült 

Marius Lazurca üzenetéről. 

 
Anyanyelven a határon túl is 
Anyanyelven a határon túl is 

2020. április – Magyar Krónika – Kovács Dániel 

Óvodaépítések a határainkon túl, iskolák renoválása, ösztöndíjak, cserediákprogramok – a 

magyar kormány az elmúlt tíz évben szerteágazó programok sokaságát indította el. Ám ezeket 

összefogja a közös cél, hogy aki szeretne, tanulhasson az anyanyelvén a bölcsődétől a 

diplomáig, hiszen ameddig a gyerekek magyar anyanyelven tanulnak, addig van jövőnk a 

Kárpát-medencében. „A munkánk gyümölcse kézzelfogható, évről évre többen íratják magyar 

óvodába a gyerekeket a határon túl” – mutat rá Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár. „Persze az is fontos, hogy ne engedjük el a gyerekek kezét, hogy folytonosságot 

biztosítsunk. A pályázatainkon keresztül Kárpát-medence-szerte több mint ötven magyar 

középiskola, kollégium és szórványkollégium működését tesszük lehetővé, és nyolc külhoni 

magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, illetve kar működtetéséhez nyújtunk állandó 

támogatást.” 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: hatszáz anyaországi és külhoni diák versenyez 
pénteken a Határtalanul középiskolai vetélkedő nagydöntőjén 
2020. április 23. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Felvidék.ma, karpatalja.ma, 

Kárpátinfó, Vajdaság MA, Pannon RTV, Kórni9ka, maszol.ro 

Csaknem hatszáz anyaországi és külhoni diák vesz részt pénteken a Határtalanul középiskolai 

vetélkedő nagydöntőjén, amely a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel online formában 

valósul meg - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága csütörtökön az 

MTI-vel. Az államtitkárság felidézte, hogy 2019 októberében hirdették meg a Határtalanul 
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programhoz kapcsolódó középiskolai vetélkedőt, amely nemzetpolitikai sikertörténet lett: 

több mint 75 ezer diák kapcsolódott be az anyaországból és határon túlról. A verseny első 

fordulójában online teszteket töltöttek ki a jelentkező osztályok történelmi, irodalmi, 

földrajzi, nemzetpolitikai kérdésekből harminc napon keresztül, ezután a továbbjutó csapatok 

a középdöntőkben mérhették össze tudásukat. A döntőbe húsz csapat - 11 külhoni és 9 

anyaországi - jutott, így csaknem hatszáz diák méri össze tudását pénteken a nagydöntőn. A 

fiatalokat a döntő napján Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára és Erdélyi Rudolf Zalán, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója is 

online köszönti - jelezték. 

 

Szatmári diákok nyerték a Határtalanul nagydöntőjét 
2020. április 26. – Krónika 

A szatmárnémeti katolikus líceum tizedikesei nyerték a hét végén a Határtalanul középiskolai 

vetélkedő nagydöntőjét és az azzal járó, egymillió forint értékű fődíjat. A versenynek, amelyet 

ezúttal virtuálisan tartottak a járványhelyzet miatt, az identitás- és kapcsolaterősítés, a közös 

történelem, kultúra mélyrehatóbb megismerése a célja. A virtuális döntő látványosra 

sikeredett, szerepelt a programban Lackfi János József Attila-díjas író, költő, népdalokat 

énekelt Orbán Bori, tinisztárok szórakoztatták a nézőket. A második helyezett a Győri 

Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai 

és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája Fifikások elnevezésű osztálya lett, a harmadik 

helyezésért holtverseny alakult ki a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

EgyemBTGK osztálya és a kassai Márai Sándor Általános és Középiskola Máraisokk 

fantázianevű osztálya között. 

 

Gyimesi: Döntő fontosságú a kisebbségi törvény elfogadása 
2020. április 24. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint a kisebbségi kérdés kezelése 

szempontjából döntő fontosságú a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadása. 

Úgy véli, a kisebbségekre nem szabad biztonsági kockázatként tekinteni. Hangsúlyozta, hogy 

a kisebbségek érdekeit továbbra is képviselik a parlamentben. Gyimesi erről a 

kormányprogramról szóló vita keretében beszélt csütörtökön. A képviselő szerint a kisebbségi 

törvénynek tartalmaznia kell egy világos meghatározást arra vonatkozóan, hogy kit lehet egy 

adott kisebbség tagjának tekinteni. Úgy véli, garantálni kell a kisebbségek alkotmányos jogát 

arra, hogy részt vehessenek az őket érintő ügyek intézésében. Gyimesi hangsúlyozta a 

tervezett kisebbségi hivatal fontosságát is, ez utóbbi a kisebbségi kormánybiztos hivatalának 

jogköreit venné át. A kormány egyik legfontosabb elköteleződése ezen a területen Gyimesi 

szerint az, hogy nem fogja felszámolni a kis osztályokat. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a 

tanári pálya manapság nem sokakat vonz, és hatványozottan igaz ez a kisebbségi iskolákra. A 

képviselő kiemelte: az új kormány nem biztonsági fenyegetésként, hanem partnerként fogja 

kezelni a kisebbségeket. 
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Határtalan mélységben 
2020. április 27. – Magyar Nemzet – Sitkei Levente 

Nem először történik meg az, hogy az ellenzéki politikusok látványosan nem értik, mit is 

jelent a magyar nemzet fogalma. Pedig ott van az alkotmány, benne a megfelelő passzusokkal, 

ahogy amióta Magyarország köztársaság, azóta mindig benne foglaltatott, a magyar kormány 

felelősséget érez határain kívül élő honfitársaiért. Szabó Tímea ezt a passzust cseppet se érti, 

neki román vagy szlovák állampolgárok az ottani magyarok, de Kocsis-Cake Olivio vagy 

Fekete-Győr András is megmutatta többször, milyen távol áll tőlük ez a cseppet se fennkölt, 

hanem nagyon is fontos diplomáciai helyzet. Mert a román nagykövet kapott az alkalmon, és 

védelmébe vette Szabó Tímeát, azt a politikust, aki ugyanúgy látja a helyzetet, ahogy 

Bukarest. A román alkotmány szerint az ország egységes nemzetállam, így Szabó Tímea is 

csak ezt a vélekedést erősíti, megkérdőjelezve a magyar kormány felelősségét az erdélyi 

magyarság kapcsolatában. Ha ezt a helyzetet a román szemüvegen keresztül nézzük, 

koronavírus ide, uniós tagság oda, Bukarestnek ideális az az álláspont, amelyet Szabó 

képvisel. Ott van az ország közepén egy másfél milliós tömb, ahol magyar tévét néznek, 

magyar újságot olvasnak, magyarul beszélgetnek egymással, a választások idején magyar 

pártra szavaznak, magyar banknál tartják a pénzüket, és a Trianon óta eltelt száz év alatt se 

sikerült megmozgatni őket. Ott élnek, ahol ezer éve, és nem is terveznek ezen változtatni. 

 

Román támogatás Szabó Tímeának 
2020. április 27. – Magyar Nemzet 

Románia budapesti nagykövetségéről érkezett támogatás Szabó Tímeának, aki az 

Országgyűlésben azért támadta a magyar kormányt, mert az egészségügyi védekezéshez 

szükséges eszközöket küldött a határon túli magyaroknak. Kelemen Hunor, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség elnöke otrombaságnak, faragatlanságnak nevezte Marius 

Lazurca román nagykövet akcióját. Románia budapesti nagykövete levelet küldött a 

Párbeszéd társelnökének, amelyben kifejezi szolidaritását, és reméli, hogy az ellenzéki 

képviselő sértetlen maradt az őt ért inzultusok után. Marius Lazurca az állásfoglalását 

büszkén megosztotta a Budapesten szolgáló nagykövetek WhatsApp-csoportjában. 

 

Erdélyi magyar mérlegen a választás elhalasztott lehetősége 
2020. április 24. – Krónika 

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

választási évben „rontott be” Romániába. 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. 
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Szeptemberben lehetne megtartani a helyhatósági választásokat a kormányfő 
szerint  
2020. április 24. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Szeptemberben lehetne megszervezni a helyhatósági választásokat, feltéve, hogy a 

világjárvány első hulláma július végén lejár - mondta csütörtök este Ludovic Orban. A 

miniszterelnök arról beszélt a B1 TV csatorna műsorában, hogy ha beigazolódik a járványtani 

szakértőknek az a feltevése, hogy a koronavírus-járvány első hulláma július elejéig véget ér, 

akkor a helyhatósági választásokat szeptemberben meg lehetne tartani. Az epidemiológusok 

ugyanakkor úgy számítják, hogy októberben újabb hullám várható - emlékeztetett Orban, aki 

szerint fontolóra kell venni a levélszavazás vagy elektronikus úton történő szavazás 

bevezetését az országon belül is, mivel „normális körülmények között” a parlamenti 

választásokat december 6-án meg kell tartani.  

 

A külföldön bajba kerülőket segíti Hargita Megye Tanácsa  
2020. április 24. – maszol.ro 

A  külföldön maradt Hargita megyeieknek is segítséget kínál a koronavírus-járvány okozta 

nehézségek enyhítésére létrehozott honlapon Hargita Megye Tanácsa - számolt be 

csütörtökön este közzétett videóüzenetében Borboly Csaba tanácselnök. A koronavírus-

járvány hatására sokan itthon és külföldön is elveszítették állásukat, ezért a Hargita Megye 

Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségei összegyűjtötte a 

legjobb húsz álláskereső oldalt, melyek külföldi munkalehetőségeket kínálnak a jelen 

helyzetben is – emelte ki Borboly Csaba. Mint elmondta: ezáltal konkrét állásajánlatokat is 

találhatnak azok, akik valamilyen okból külföldön munka, jövedelem nélkül maradtak.  

 

Elutasítja a Marosvásárhelyi Rádió elleni lejáratási kampányt az Erdély Tv  
2020. április 24. – maszol.ro, transindex.ro 

A Marosvásárhelyi Rádió és a magyar szerkesztőség vezetője, Szász Attila elleni lejáratási 

kampányt elutasító állásfoglalást tett közzé pénteken az Erdélyi Magyar Televízió. A Szepessy 

Előd főszerkesztő által aláírt közlemény arra reagált, hogy az Adjátok vissza a rádiónkat. A 

Marosvásárhelyi Rádió a MI rádiónk elnevezésű Facebook-oldalon kiújultak a támadások 

Szász Attila főszerkesztő-helyettes ellen az intézményben feltételezetten történt fizikai 

agresszió ügyének nyilvánosságra kerülése óta. Mint ismert, a szerkesztőség két tagja, Kiss 

Dénes és Parászka Boróka közötti munkakonfliktus fajult tettlegességgé az utóbbi újságíró 

szerint. Az ügyet jelenleg a rendőrség vizsgálja. 

 

Továbbra sincs koronavírus-fertőzött a kézdivásárhelyi kórházban  
2020. április 24. – transindex.ro 

Kézdivásárhely Városi Tanácsa 2020. április 24-én, rendkívüli tanácsülés keretében 

csoportosított át egy jelentős összeget a kézdivásárhelyi városi kórház részére. Az összeget a 

kórházi személyzet tesztelésére, védőfelszerelésre, fertőtlenítőszerekre és orvosi eszközökre 
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költi az egészségügyi intézmény. A pénteki, online tanácsülést követően Bokor Tibor 

polgármester úgy fogalmazott, „a kórházak alkalmazottai az első vonal első vonalában 

dolgoznak több mint egy hónapja, legjobb tudásuk szerint, fáradhatatlanul segítenek a 

betegeken, sokszor úgy, hogy saját családjukat sem látják. Nincs elég szó, hogy megköszönjük 

nekik ezt az áldozatos munkát, viszont tettekkel mi is tudunk segíteni. A kézdivásárhelyi 

kórháznak most nagyobb szüksége van az önkormányzati forrásokra, mint valaha, így nekünk 

kötelességünk előteremteni a szükséges anyagi támogatást” – nyomatékosított az elöljáró.  

 

Pásztor Sándor: Még jobban felébred bennünk az összetartozás érzése 
2020. április 24. – Bihari Napló 

Több esemény is történt az elmúlt héten: a belügyminiszter ortodox egyházzal kötött húsvéti 

megállapodása, a Magyarországon tanulók határátlépési gondjai, a megyei tanácselnök 

bírsága, Péter I. Zoltán elvesztése. A Pásztor Sándorral készült eheti interjúban sorban 

kitértek mindegyikre. 

 

Zatykó Gyula: Május elseje után fokozatosan vissza lehetne állítani a normális 
állapotokat 
2020. április 24. – Bihari Napló 

Nagyváradon is csökken a fertőzések száma, az elmúlt napokban új beteget már csak a 

karanténban lévők között regisztráltak. Zatykó Gyula szerint, ha ez a tendencia tartja magát 

vagy javul, május elseje után fokozatosan visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. A 

polgármesteri tanácsadó szerint a nagyváradiak fegyelmezettsége nagyban hozzájárul ahhoz, 

hogy hamarabb kilábaljunk a járványból. 

 

Ismét nőtt a fertőzöttek száma Hargita megyében 
2020. április 24. – szekelyhon.ro 

Tizenhat személyt kórházban tartanak megfigyelés alatt, két személy meggyógyult, egy pedig 

elhunyt – így néz ki a legfrissebb koronavírus-mérleg Hargita megyében, miután pénteken 

újabb személynél igazolták a fertőzést. Tizenhat személyt a csíkszeredai és a 

székelyudvarhelyi kórházakban tartanak megfigyelés alatt, két személy meggyógyult, egy 

pedig elhunyt.  

 

Jelen állás szerint nem lesznek tömegrendezvények idén nyáron 
Csíkszeredában 
2020. április 24. – szekelyhon.ro 

Az augusztus 31-ig felfüggesztendő tömegrendezvények kérdésében is döntöttek pénteken, a 

csíkszeredai képviselő-testület áprilisi soros ülésén. A képviselő-testületi tagok úgy 

határoztak, hogy az említett időpontig megszavazzák a szabadidős tömegrendezvények 

felfüggesztését Csíkszeredában – tudatta a szekelyhon.ro-val Füleki Zoltán alpolgármester, 

hozzátéve, hogy e nyárvégi dátumot felül fogja vizsgálni az önkormányzat a júniusi soros 

tanácsülésen, figyelembe véve a járvány okozta körülményeket és a kormány intézkedéseit. 
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Az alpolgármester egyébként úgy véli, nézők nélkül nincs értelme megtartani az olyan 

rendezvényeket, mint például az Ezer Székely Leány Napja vagy a Csíkszeredai Városnapok. 

Az utóbbi eseményre előírt összeget átcsoportosították a katasztrófavédelmi költségvetésbe. 

 

Negyvenkilenc koronavírus-fertőzött van a sepsiszentgyörgyi kórházban 
2020. április 24. – szekelyhon.ro 

A péntek déli adatok szerint 49 koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált beteget kezelnek a 

sepsiszentgyörgyi kórházban, közülük 14 sebészeti és ortopédiai beavatkozásra Brassóból 

érkezett. A beigazolódott esetek közül egy beteg van az intenzív terápián. András-Nagy 

Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója pénteken online sajtótájékoztatón elmondta, 

hogy további 17 beteg esetében még várják a teszt eredményeket. A vissza nem igazoltak 

között van egy tizenegy hónapos kisbaba is, akinek jó az állapota, a szüleivel van a kórházban, 

ha a teszteredménye pozitív lesz, elkezdődik a járványtani kivizsgálás. 

 

„Nem felejtünk” – üzente maszkügyben Bölöni László a párbeszédes Szabó 
Tímeának 
2020. április 25. – Krónika 

Frappáns és tanulságos levélben vágott vissza Bölöni László labdarúgóedző Szabó Tímeának, 

a Párbeszéd társelnökének, aki szóvá tette, hogy a magyar kormány védőfelszereléseket 

tartalmazó adománycsomagot juttatott el a határon túli magyaroknak. 

 

Megoldást követelnek a kézbesítés akadozására az erdélyi magyar lapkiadók és 
újságíró-szervezetek 
2020. április 25. – Krónika 

A Román Posta vezetősége által elrendelt kényszerszabadság nyomán kialakult kézbesítési 

nehézségek mihamarabbi megszüntetésére szólítják az erdélyi magyar lapkiadók és újságíró-

szervezetek a román kormányt, továbbá a szállítási és távközlési minisztériumot. Közös 

állásfoglalásában a Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete, a 

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete 

leszögezi: megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a Román Posta – a koronavírus-járvány 

továbbterjedésének megakadályozása és leküzdése érdekében hozott hatósági intézkedések, 

valamint a lecsökkent munkamennyiség okán – átszervezte tevékenységét, időszakosan felére 

csökkentve kézbesítőinek számát, ennek eredményeként pedig a napilapok nem jutnak el 

olvasóikhoz.  

 

Péter Ferenc: most az a fontos, hogy minél több ember életét megmentsük  
2020. április 25. – maszol.ro 

„Ne tőlem féljenek, hanem azoktól a politikusoktól, akik teljesen fel akarják számolni az 

állami kultúrafinanszírozást. A harsányabbak közülük pont a mi megyénkben 

tevékenykednek” – üzente a Maszolnak adott interjúban Péter Ferenc, a Maros megyei 

önkormányzat vezetője a kulturális intézmények kényszerszabadságra küldött dolgozóinak. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/negyvenkilenc-koronavirus-fertozott-van-a-sepsiszentgyorgyi-korhazban
https://kronikaonline.ro/kulfold/bnem-felejtunkr-n-uzente-maszkugyben-boloni-laszlo-a-parbeszedes-szabo-timeanak
https://kronikaonline.ro/kulfold/bnem-felejtunkr-n-uzente-maszkugyben-boloni-laszlo-a-parbeszedes-szabo-timeanak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megoldast-kovetelnek-a-kezbesites-akadozasara-a-magyar-lapkiadok-es-ujsagiro-szervezetek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megoldast-kovetelnek-a-kezbesites-akadozasara-a-magyar-lapkiadok-es-ujsagiro-szervezetek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125826-peter-ferenc-most-az-a-fontos-hogy-minel-tobb-ember-eletet-megmentsuk
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Az RMDSZ politikusa kijelentette, jelenleg az a legfontosabb feladat a megyében, hogy minél 

több ember életét megmentsék. A megyei tanácselnök büszke arra, hogy eddigi mandátuma 

alatt nagyságrendekkel több pénzt kaptak az önkormányzat alárendeltségébe tartozó 

egészségügyi intézmények, mint a korábbi hat évben összesen.  

 

Érkeznek az adományok, folyamatos a segítség a csíkszeredai kórház részére 
2020. április 25. – szekelyhon.ro 

A héten is folytatódott az adományozás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház javára. Az 

egészségügyi intézmény koronavírus-járványra való felkészülését eddig összesen 2 333 749 

lejjel támogatták. 

 

Védőfelszereléseket és orvosi eszközöket adományozott a Heineken Románia a 
csíkszeredai kórháznak 
2020. április 25. – szekelyhon.ro 

Kétszázötvenezer lej értékben adományozott védőfelszerelést és orvosi eszközöket a Heineken 

Románia a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak. A cég tíz intenzív terápiás ágyat és hat 

betegellenőrző monitort, illetve kilencezer sebészeti maszkot és nagy mennyiségű 

kézfertőtlenítő szert juttatott el az egészségügyi intézményhez a napokban – jelezte 

közleményben a vállalat sajtóosztálya. Mint írták, a Heineken Románia orvosi eszközökkel és 

felszerelésekkel támogatja a kórházakat a világjárvány idején.  

 

Székelyföldi roma közösségek problémái a koronavírus-járvány idején 
2020. április 25. – szekelyhon.ro 

Koronavírus-járvány idején a nyomortelepekre beszorított székelyföldi roma közösségek 

problémái megsokszorozódtak: amellett, hogy korlátozva van az ő mozgásuk is, a legnagyobb 

gond az lehet – vélik a megszólaltatott érintettek –, hogy a gyerekek számára az iskolában 

biztosított meleg ebéd vagy tízórai is kiesett, így nagyon esetlen a napi étkeztetésük. 

 

A sepsiszentgyörgyi kórházban tett látogatást Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter 
2020. április 25. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Minden egészségügyi alkalmazott, aki olyan kórházban dolgozik, ahol COVID-19-cel 

diagnosztizált betegeket ápolnak, meg fogja kapni a 2500 lejes veszélyességi pótlékot – 

jelentette ki Sepsiszentgyörgyön az egészségügyi miniszter. Nelu Tătaru a sepsiszentgyörgyi 

kórházban tett látogatást szombaton. Ez az egyetlen egészségügyi intézmény a megyében, 

amelyben koronavírussal fertőzött betegeket ápolnak. A miniszter megerősítette, hogy május 

15-étől lazítani fognak a korlátozásokon, de az azonosított fertőzöttek száma egyelőre még 

növekvőben van. Ezért egyelőre azt tartja célravezetőnek, hogy a tiltásokat lassan, 

fokozatosan oldják fel – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/erkeznek-az-adomanyok-folyamatos-a-segitseg-a-csikszeredai-korhaz-reszere
https://szekelyhon.ro/aktualis/vedofelszereleseket-es-orvosi-eszkozoket-adomanyozott-a-heineken-romania-a-csikszeredai-korhaznak
https://szekelyhon.ro/aktualis/vedofelszereleseket-es-orvosi-eszkozoket-adomanyozott-a-heineken-romania-a-csikszeredai-korhaznak
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldi-roma-kozossegek-problemai-a-koronavirus-jarvany-idejen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sepsiszentgyorgyi-korhazban-tett-latogatast-nelu-ttaru-egeszsegugyi-miniszter
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sepsiszentgyorgyi-korhazban-tett-latogatast-nelu-ttaru-egeszsegugyi-miniszter
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Maros megye: 38 új fertőzött egy nap alatt 
2020. április 26. – szekelyhon.ro 

Megemelkedett a koronavírussal fertőzött személyek száma Maros megyében: 24 óra alatt 

38-al több személyt vettek nyilvántartásba. A prefektúra vasárnapi közleménye értelmében a 

járvány kezdete óta Maros megyében 389 esetet jegyeztek, közülük 31-en már elhunytak.  

Lakhelyi elkülönítésben van 1538 személy, intézményes karanténban pedig 303-an. Ezidáig 

88 személyt nyilvánítottak gyógyultnak a megyében. 

 

Bölöni László: felemelő érzés aláírni a kezdeményezést 
2020. április 26. – szekelyhon.ro 

Bölöni Lászlóval, a világhírű labdarúgóval és edzővel készített interjút az írdalá.hu 

kampányfőnöke, Pesty László. Az interjúban Bölöni, aki a minap védte meg a romániai 

magyarságot, arról beszél, mit gondol a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséről és az 

írdalá.hu kampányról. 

 

Prefektúra: mégsem nőtt a Hargita megyei esetszám  
2020. április 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A központi adatokkal ellentétben nem növekedett a koronavírusos esetek száma Hargita 

megyében – derült ki a prefektusi hivatal vasárnapi közleményéből. Így továbbra is 19 igazolt 

esetet tartanak nyilván a székelyföldi megyében.  

 

Az Electrica is adományozott a csíkszeredai kórháznak és ezt negyedévente 
megismételnék 
2020. április 26. – szekelyhon.ro 

Negyedévente támogatná a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat az Electrica Rt., amely 

hatezer eurót adományozott az egészségügyi intézménynek egy speciális takarítóberendezés 

megvásárlására. Józsa Csaba, az Electrica Rt. Hargita, illetve Kovászna megyei 

kirendeltségeinek az igazgatója, a támogatás kezdeményezője a Székelyhonnak elmondta, a 

jótékonysági akció ötletét ő terjesztette a dél-erdélyi energiaszolgáltató vállalat vezetőtanácsa 

elé, majd a jóváhagyást követően megkereste a kórház vezetőségét, hogy megtudakolja, mire 

lenne szüksége az intézménynek.  

 

Elmaradhatnak az ezreket vonzó magyar napok 
2020. április 27. – Krónika 

Számos kérdés övezi a nyárra tervezett, ezreket vonzó szórakoztató rendezvényeket, 

fesztiválokat. Ha augusztusban nem tarthatják meg, idén elmarad a Kolozsvári Magyar 

Napok. Gergely Balázs főszervező a Krónikának úgy fogalmazott, a járványban elhunyt, illetve 

egzisztenciálisan nehéz helyzetbe került több ezer emberre való tekintettel nem is lenne 

etikus idén „hű de nagy bulit” csapni. Több helyen városnapokat sem tartanak, ellenben 

Nagyváradon a Szent László Napok őszre halasztásával próbálkoznak. A marosvásárhelyi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/maros-megye-38-uj-fertozott-egy-nap-alatt
https://szekelyhon.ro/vilag/boloni-laszlo-felemelo-erzes-alairni-a-kezdemenyezest
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125843-prefektura-megsem-n-tt-a-hargita-megyei-esetszam
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-electrica-is-adomanyozott-a-csikszeredai-korhaznak-es-ezt-negyedevente-megismetelnek
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-electrica-is-adomanyozott-a-csikszeredai-korhaznak-es-ezt-negyedevente-megismetelnek
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Forgatag „gazdái” is egy visszafogottabb fesztivál későbbi megszervezésében bíznak, ugyanis 

az emberpróbáló időszak után nagy szükség lesz kapcsolaterősítő rendezvényekre. 

 

Mindig ezt akartuk: Végre együttműködnek a pedagógusok! 
2020. április 25. – Ma7.sk 

A koronaválság hatására szükségből kell erényt kovácsolni a pedagógiában, s ez még akár jól 

is elsülhet – vélekedik Fodor Attila. A Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója szerint az új 

kormány oktatáspolitikai elképzelései körül sok a talány, de olyan intézkedések is várhatók, 

amelyeket előnyére fordíthat a magyar közoktatás. Az elmúlt hetekben két olyan dolog 

történt, amely alapjaiban határozza meg az iskoláink jelenét és jövőjét. Nyilván a 

kormányváltásra és a koronavírus-járványra gondolok. Mielőtt egyiket, másikat elemeznénk, 

arra kérem, értékelje, milyen helyzetben érték a változások a szlovákiai közoktatást. Ha a 

szlovákiai közoktatás egészét nézzük, szerintem elmondható, hogy megint eltelt négy év, ami 

alatt nem történt érdemi előrelépés. Igaz ugyan, hogy a pedagógusbéreknél történt akár 

látványosnak is mondható elmozdulás, de az ígéret, hogy az utóbbi 25 év legátfogóbb oktatási 

reformját hajtják végre, beváltatlan maradt. 

 

A családtagok határátlépését segítő online aláírásgyűjtés kezdődött 
2020. április 25. – Felvidék Ma 

Online aláírásgyűjtés kezdődött Szlovákiában a családtagok határon átlépő 

személyforgalmának engedélyezése érdekében. A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések 

számos felvidéki magyar családot szakítottak szét. Az egyes családtagok nem léphetik át az 

államhatárt, illetve tizennégy napos kötelező karantént von maga után a hazatérésük. Főleg a 

határ menti térséget érinti ez a korlátozás, részben ennek is köszönhető, hogy alig két nap 

alatt több mint 6500-an írták alá a petíciót. Mint a Dala Orsolya kezdeményezte kétnyelvű 

petícióban olvasható: „rengeteg szlovák állampolgárt választottak el Magyarországon élő 

rokonaitól, párjától. A vírus miatti bizonytalanság felőrli az embereket. Többeknek mindezzel 

úgy kell szembenézniük, hogy nem láthatják közeli hozzátartozójukat. Szeretnénk kérni, hogy 

méltányosságból biztosítsák az átjárhatóságot a személyforgalom részére a szlovák-magyar 

határokon.” 

 

Verselő Kárpát-medence: mutatjuk a díjazottakat 
2020. április 25. – Felvidék Ma 

Ma tartották meg a virtuális eredményhirdetését a Verselő Kárpát-medence elnevezésű 

online szavalóversenynek. A magyar költészet napja alkalmából a Petőfi Sándor Program 

ösztöndíjasai által életre hívott versenyre több mint négyszázötven pályamű érkezett be. A 

díjazottak között számos felvidéki szavaló van. Mint korábban már beszámoltunk róla: a 

kárpát-medencei rendezvény célja, hogy a magyar irodalmat, azon belül is elsősorban a 

verseket becsempésszék az emberek mindennapjaiba, és szavalásra buzdítsák a fiatalokat. 

Martin Vivien, a Petőfi Sándor Program Léván tevékenykedő ösztöndíjasa, a verseny egyik 
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https://ma7.sk/oktatas/mindig-ezt-akartuk-vegre-egyuttmukodnek-a-pedagogusok
https://felvidek.ma/2020/04/a-csaladtagok-hataratlepeset-segito-online-alairasgyujtes-kezdodott/
https://felvidek.ma/2020/04/verselo-karpat-medence-mutatjuk-a-dijazottakat/
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koordinátora a Felvidék.ma megkeresésére elmondta: az április 11-én éjfélkor lezárult online 

versenyre 459 videó érkezett be, a Felvidékről 85 szavaló jelentkezett. 

 

Április utolsó vasárnapja a testvérvárosok világnapja 
2020. április 26. – Felvidék Ma 

Az anyaországi Tata városának kilenc testvérvárosa van, köztük, az elszakított országrészek 

három települése, a felvidéki Szőgyén, az erdélyi Szováta, és a vajdasági Magyarkanizsa. 1957. 

április 28-án a franciaországi Aix-les Bois-ban megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége 

(UTO). Ennek alapján minden év április utolsó vasárnapján ünneplik a testvérvárosok 

világnapját. A Kárpát-medencei négyes testvérkapcsolat, Tata város összefogásával a nemzeti 

összetartozást hivatott erősíteni, mely Szőgyénnel 23 éve, Szovátával 18 éve, 

Magyarkanizsával 8 éve tart. 

 

Pásztor: Az ingázó munkavállalóknak nem kell karanténba vonulniuk 
2020. április 26. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Az ingázóknak nincs miért idegeskedniük, hétfőtől beáll a rendszer, írta Facebook-oldalán 

vasárnap délután Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. A Szerbia és 

Magyarország között ingázóknak, akiknek pénteken karantént rendeltek el két e-mail-cím 

(valentina.kalajdzic@zdravlje.gov.rs, granicna.sanitarna.subotica@zdravlje.gov.rs) áll 

rendelkezésére a helyzet megoldására. Az egyiken még ma jelentkezniük kell, hogy hatályon 

kívül helyeztessék a karantén elrendeléséről szóló végzést. „A hatályon kívül helyezés 

eléréséhez az kell, hogy lefényképezzék és a levelükhöz csatolják a karantén elrendeléséről 

szóló végzést, a munkáltatói igazolást (nem kell fordítani) és a szerbiai lakcímüket igazoló 

dokumentumot. 

 

Csak a rendkívüli helyzet végeztével lesznek választások Szerbiában 
2020. április 26. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Április 26-a van, vagyis világjárvány híján ma dönthettünk volna a háromszintű szerbiai 

választáson. Helyi képviselő-testületek, továbbá a tartományi- és köztársasági parlamentek 

összetételéről szavazhattak volna az arra jogosult polgárok Szerbia-szerte, azonban a 

koronavírus-járvány miatt a voksolást elhalasztották. De vajon mikor járulhatnak az urnák 

elé a polgárok? A kérdésről számos találgatás látott már napvilágot. A szerbiai háromszintű 

választással kapcsolatban jelenleg egy dolog bizonyos, mégpedig az, hogy nem tartották meg 

a szavazást április 26-án a koronavírus szerbiai terjedése miatt. Természetesen a szerb 

sajtóban napok óta röpködnek a lehetséges dátumok, hivatalos megerősítés nélkül. 

 

Jövőre készül el az új topolyai stadion 
2020. április 26. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Az eredeti tervek szerint októberig felépült volna az új topolyai városi stadion. Az építkezés 

most sem állt le, de a körülményekhez alkalmazkodni kellett, így a terveket is átírták és a 
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https://felvidek.ma/2020/04/aprilis-utolso-vasarnapja-a-testvervarosok-vilagnapja/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25045/Pasztor-Az-ingazo-munkavallaloknak-nem-kell-karantenba-vonulniuk.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/csak-rendkivuli-helyzet-vegeztevel-lesznek-valasztasok-szerbiaban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25042/Jovore-keszul-el-az-uj-topolyai-stadion.html
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2021/2022-es idény kezdetén tervezik a létesítmény felavatását. Topolya szuperligás 

labdarúgócsapata, a TSC új stadionjának építése a koronavírus miatt kihirdetett rendkívüli 

állapot idején is jól halad a körülményekhez képest. Azonban az előállt helyzethez 

alkalmazkodva új építkezési ütemtervet kellett készíteni. Az eredeti tervek szerint már idén 

októberben átadták volna a topolyai régi városi stadion helyén épülő korszerű létesítményt, 

mely a topolyai TSC Labdarúgó Akadémiájának a centerpályája lesz majd. 

 

Brenzovics László: A humánum ellen hatott Szabó Tímea parlamenti felszólalása 
2020. április 24. – karpat.in.ua, Hír TV 

Rendkívül felháborítónak nevezte Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában a Párbeszéd 

frakcióvezetőjének, Szabó Tímeának a határon túli magyarokról kifejtett parlamenti 

felszólalását. A KMKSZ elnöke szerint Trianon 100 évfordulójának évében, a nemzeti 

összetartozás esztendejében és akkor, amikor a járvány miatt a Kárpát-medencei népek is 

nehéz helyzetbe kerültek, elvárható lenne, hogy ne nyilatkozzon senki olyat, ami az 

emberiesség, a humánum ellen hat. „Jellemző némely ellenzéki politikusra, hogy ilyen 

körülmények között is a vélt politikai haszonszerzéssel törődik” – jelentette ki Brenzovics 

László. 

 

Ungváron adott át egészségügyi védőfelszereléseket a KMKSZ 
2020. április 25. – karpat.in.ua, Kárpátalja, TV21 Ungvár 

50 000 hrivnya értékben adott át a KMKSZ orvosi védőfelszereléseket az ungvári 

gyermekkórház számára. A humanitárius segély egyebek mellett védőmaszkot, kesztyűt, 

védőköpenyt tartalmazott. A KMKSZ március végén indította jótékonysági gyűjtő akcióját a 

kárpátaljai egészségügyi dolgozók számára szükséges védőeszközök vásárlására. Az ukrán 

állam ugyanis nem tud elegendő és megfelelő minőségű védőfelszerelést biztosítani az 

orvosok, mentősök, ápolók számára. Az Ungvári járásban eddig 10 koronavírusos gyermeket 

diagnosztizáltak, azonban egyiküknek sincs szüksége kórházi kezelésre, valamennyien otthon 

vannak, szigorú orvosi felügyelet mellett. 

 

A volóci kórház is részesült a KMKSZ gyűjtéséből vásárolt egészségügyi 
védőfelszerelésekből 
2020. április 24. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Folytatódik a KMKSZ által meghirdetett gyűjtéséből vásárolt egészségügyi védőeszközök 

átadása. Legutóbb a Volóci Járási Kórház részesült az adományból. A 115 férőhellyel 

rendelkező klinika a járás egyetlen egészségügyi intézménye.  Az itt dolgozó orvosok és ápolók 

nem csupán a körzethez tartozókat részesítik orvosi ellátásban. Ála Popelics, a kórház 

ügyvezető igazgatója elmondta, hogy gyakran fordulnak hozzájuk más térségekből, például az 

Ökörmezői járás közeli településeiről is. Ezért is fontos, hogy kellő mennyiségben 

rendelkezzenek a koronavírus elleni védekezéshez szükséges elengedhetetlen eszközökkel. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=4993&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=12540&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=12619&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=12619&lang=hu
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Egy magyar sincs egyedül Kárpátalján 
2020. április 26. – karpat.in.ua 

Egy magyar sincs egyedül Kárpátalján- címmel indította a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete  azt a projektjét, amelyben a többi  magyar közösséghez 

hasonlóan az Ismerős Arcok Nélküled című ikonikus dalának éneklésére hívták a 

kárpátaljaiakat. Az ötletet az Amerikai Magyar közösségek nélküled projektje adta az ifjúsági 

szervezeteknek. A videókat április 20-ig várták Kárpátalja minden szegletéből, s azoktól a 

kárpátaljaiaktól is, akik jelenleg külföldön tartózkodnak. A program sikeresnek bizonyult, 

hiszen rövid időn belül több mint 60 videó érkezett a különböző településekről. Ezekből a 

napokban videó montázst készítenek, s azt felteszik a szervezet közösségi oldalaira. 

 

Másfél éve főosztályvezetőként a zágrábi oktatási minisztériumban – 
beszélgetés Csapó Nándorral 
2020. április 23. – Képes Újság   

Csapó Nándor, a zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi főosztályának 

vezetője hivataluk jelentősebb projektjeiről beszélt stúdiónkban. Ezek között szerepel a 

kisebbségek nyelvén készülő tankönyvek kiadása, valamint a nemzeti kerettanterv 

megreformálása is. Másfél éve, hogy – Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk 

közbenjárására – újraindították a nemzetiségi főosztályt az oktatási tárcán belül, melynek 

élére Csapó Nándor, az eszéki magyar iskolaközpont volt szaktanára, a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fórumának (HMPF) elnöke került. 

 

Érseki audiencián a HMDK vezetői 
2020. április 23. – Képes Újság  

A múlt héten Đuro Hranić, a diakovár-eszéki főegyházmegye érseke fogadta a HMDK 

vezetőit. Az audiencián a horvátországi magyar katolikusság aktuális helyzetéről és jövőjéről 

volt szó. A diakovár-eszéki főegyházmegye 2008-ban nyerte el mai formáját, miután XVI. 

Benedek pápa rendelete alapján leválasztották róla az addig hozzátartozó, ám már Szerbiában 

található területeket. Az így létrejött érsekség alá közel félmillió katolikus hívő került, köztük 

több ezer magyar is. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=12623&lang=hu
https://kepesujsag.com/masfel-eve-foosztalyvezetokent-a-zagrabi-oktatasi-miniszteriumban-beszelgetes-csapo-nandorral/
https://kepesujsag.com/masfel-eve-foosztalyvezetokent-a-zagrabi-oktatasi-miniszteriumban-beszelgetes-csapo-nandorral/
https://kepesujsag.com/erseki-audiencian-a-hmdk-vezetoi/
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Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2020. április 24. – Kossuth Rádió 

  

Szent György nap– az állatok kihajtásának napja, és gonoszjáró nap, amikor a boszorkányok 

szabadon garázdálkodhattak. Ezen a napon az emberek tüskés ágakat, nyírfaágakat, 

nyírágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. A néphit szerint ilyenkor a 

keresztúton járva boszorkányokat is lehetet látni – írta Dömötör  Tekla a Magyar 

Népszokásokban.  Talán nem is kell magyarázkodnom, hogy a György napi szokások, és 

hiedelmek közül miért éppen a gonoszjárást emlegetem, hiszen hetek óta a gonosz packázik 

velünk koronavírus-járvány képében.  

 

Kárpát-medence szerte sok Szentgyörgy település van, és ezeken ma normális esetben 

ünnepségeket tartanak. Nem így idén. Sepsiszentgyörgy úgy döntött idén nem ünnepel, sem 

most, sem később,  jövőre halasztják az idei programot.  

 

Korábbi jó helyzetét elveszítette a magyarok lakta Hargita megye, már 19 re nőtt a fertőzöttek 

száma. Szigorúbb intézkedések léptek érvénybe, például kötelezik a maszk viselését 

közterületen.  

 

Online felvételivel és vizsgákkal akadálymentesíti a fiatalok szakmai életútját a kolozsvári 

Babes Bolyai Tudományegyetem. A felvételizők online vizsgázhatnak, a végzős hallgatók a 

tanulmányokat lezáró vizsgáikat szintén online tehetik le. A részletekről Soós Annát, az 

egyetem rektor-helyettese tájékoztat. 

 

Adásunkkal egy időben Határtalanul, - az online térben.  A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

Határtalanul programhoz kapcsolódó középiskolai vetélkedője sikertörténet lett: tavaly több 

mint 75 ezer diák kapcsolódott be az anyaországból és határon túlról. A verseny első 

fordulójában online teszteket töltöttek ki a jelentkező osztályok történelmi, irodalmi, 

földrajzi, nemzetpolitikai kérdésekből harminc napon keresztül, ezt követően a továbbjutó 

csapatok a középdöntőkben mérhették össze tudásukat. A döntőbe 20 csapat – 11 külhoni és 

9 anyaországi – jutott, így közel 600 diák méri össze tudását ma délután a nagydöntőn. 

Domokos Imrét, a szilágycsehi Gyulaffy László iskola tanárát hívtuk fel telefonon. 

Kárpátaljáról a szürtei középiskola 8.A osztálya is  bejutott a Határtalanul vetélkedő 

döntőjébe.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-24_18-02-00&enddate=2020-04-24_18-40-00&ch=mr1
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A koronavírus-járvány idején is építkezik az újmosnicai református gyülekezet: megkezdődött 

a templom átfogó felújítása, de a gyülekezeti ház is megújul különböző támogatásoknak 

köszönhetően, de főleg az egyháztagok önzetlen munkája révén. A református egyházközség 

az egész falu magyarságának a fő összetartó ereje, és – bár jelenleg, az elszigeteltség miatt 

nehezen tudja azt megvalósítani – a járvány elmúltával a felújított közösségi házban számos 

közös programot tervez Gazdáné Mátyus Melinda lelkipásztor, akivel munkatársunk 

beszélgetett.  

 

Gyertyát gyújtanak az ablakokban az örmény genocídium áldozatainak emlékére április 24-

én. Idén minden országban elmaradnak a felvonulások. Az örmények az online térben és 

jelképes gyertyagyújtással emlékeznek a 105 évvel ezelőtti népirtásra. Hogyan él a 

genocídium az erdélyi örmények emlékezetében? Hiszen a népirtás idején már a Kárpát-

medencében éltek. 

 

 

Kárpát Expressz 

2020. április 26. – M1 

 

„Legényesezz otthon” Délvidéken 

A jó hangulat,a humor és a finom ételek nem hiányozhatnak egy délvidéki ünnepségről. Mivel 

mostanában minden fesztivál és ünnepség elmarad, a délvidékiek is csatlakoztak a Budapesti 

táncszínház „Legényesezz otthon” kihívásához. A néptáncosok, miután saját otthonukban 

kitakarítottak és rendet tettek, megtáncoltatták a délvidékieket. Sokan csatlakoztak a 

kihívástól, többek közt a Fölszállott a páva műsor győztesei is.  

 

Virtuális focimeccs Sepsiszentgyörgyön 

A Sepsi OSK néhány éve jutott a romániai élvonalba, azóta derekasan helytáll az elsők közt, a 

rajongók, a Székely légió pedig a rajongók közt az elsők. Ők rukkoltak elő azzal az ötlettel, 

hogy ha már eltörölték idén a bajnokságot, jótékonysági céllal szerveznek virtuális mérkőzést, 

egészségügyi intézmények megsegítésére. A város vezetősége is  felkarolta az ötletet. 

Kézenfekvőnek tűnt, hogy a virtuális mérkőzést az épülő sepsiszentgyörgyi stadionban 

rendezzék meg, a mozgósítás pedig a szurkolók és lokál patrióták által nagy látogatottsággal 

bíró közösségi oldalán történjen meg. A virtuális ellenfél pedig az KF Csíkszereda. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-04-26-i-adas-5/
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Rendhagyó túra a gyergyói hegyimentőkkel 

Bögözi Gábor hegyimentő virtuális túrára invitálja a közönséget. Gyergyószentmiklós 

közösségi oldalán a kínálatból is lehet válogatni, és míg a résztvevők a filmezett útvonalon 

virtuálisan mennek végig, a hargitai hegyimentők a valóságban is végigmennek az útvonalon 

és javítják, felújítják azokat. Jelenleg az öt hegyimentőcsapatban a hét fizetett alkalmazatott 

mellett csaknem húsz önkéntes is szolgálatot teljesít. A hegyimentők komoly feladatot 

vállalnak: a régióban a gyergyóiaknak van a legkiterjedtebb területe.  

 

Hétköznapi hősök Kárpátalján 

Békeidőkben magától értetődő, hogy van pékség, fuvarosok, bolti eladók, azonban a vírus 

idején, különösen a Szovjetunió szétesése óta rettenetes egészségügyi állapotban lévő 

Ukrajnában és Kárpátalján a világot jelenti, hogy vannak ilyen hétköznapi hősök.  Ők a nyelvi 

és kulturális különbségekre való tekintet nélkül segítik az embereket. Ilyen a csapi Jevhenyij 

Hurkovszkij és csapata, akik békeidőben reptéri transzferrel foglalkoznak, most azonban 

ingyen szállítják munkába az orvosokat Ungváron. Jevhenyij elmondása szerint a Facebookra 

kitett hirdetésükre rengeteg válasz érkezett, első nap 8, második nap már 10 egészségügyi 

dolgozót szállítottak Kárpátalján. Természetesen mindenki kesztyűt és maszkot visel. A 

beregszászi Huszár Péter minden nap fertőtlenítőtraktorral járja a várost, a balazséri 

élelmiszerüzlet is nyitva tart, minden óvintézkedést betartva. A boltban a község által 

készített maszkokat ingyen osztják szét, illetve a beregszászi kórház számára gyűjtésbe 

kezdtek. Hudoján Sándor és pékcsapata sem áll le, folyamatosan sütik a kenyeret. A II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is a hétköznapi hősök közé tartozik, mert 

lélegeztetőgépet vásárol, amit átad a helyi kórháznak. 

 

 


