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Nyomtatott és online sajtó 
 

Johannis azt állítja, nincs baja a magyar emberekkel, „csak” az autonómiával 
2020. május 4. – MTI, Krónika, hirado.hu, tranisndex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Magyarázkodásba bocsátkozott hétfőn Klaus Johannis államelnök „Erdély kiárusítási 

kísérletéről” tett múlt heti kijelentése kapcsán, azt állítva, hogy ő tiszteli a magyar 

nemzetiségű román állampolgárokat. A Cotroceni-palotában tett sajtónyilatkozatában a 

román államfő azt állította: „nincs problémája” a magyar etnikumú emberekkel, akiket 

tisztel, és akiknek többsége szerinte „jóravaló, szorgalmas ember”. Az elnök azt is 

megjegyezte, hogy számos magyar kollégája, ismerőse van, akiket hasonlóképpen tisztel. 

„Tettem néhány kijelentést, és remélem, mindenki jól értette a mondandómat. Nekem a 

politikusokkal van problémám, elsősorban a PSD politikusaival, akik megpróbálták 

elősegíteni egy olyan törvénytervezet elfogadását, amely a Székelyföld területi autonómiáját 

promoveálja” – jelentette ki az elnök. Sokatmondó, hogy Johannis úgy vezette fel 

mondandóját, miszerint az „Erdélyben Székelyföldnek nevezett terület autonómiájával” 

kapcsolatos témára is ki akar térni.  

 

Szijjártó: a román elnök adjon több tiszteletet a magyaroknak! 
2020. május 4. – Teol.hu, beol.hu, sonline 

Romániában hamarosan parlamenti választások lesznek, ez azonban senkinek sem 

szolgáltathat okot a gyűlöletkeltésre. Az autonómia kérdése egy olyan ügy, amelyet európai 

módon, demokratikus viták közepette kell megvitatni – írta Szijjártó Péter a közösségi 

oldalán. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés plenáris ülésén 

elmondta, Magyarország abban érdekelt, hogy jó kapcsolatot tartson fenn Romániával, ám az 

elmúlt hetekben a román politikai elit számos tagja tett az anyaországban és a határon túl élő 

magyarok becsületét sértő nyilatkozatot. A miniszter azt is megjegyezte: Magyarország a 

koronavírus-járványban a román fél összes kérésé teljesítette, például a vendégmunkásaik 

tranzitját. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, az autonómia kérdése egy 

olyan ügy, amelyet európai módon, demokratikus viták közepette kell megvitatni. 

 

Az RMDSZ a közigazgatási törvényről: Iohannis ismét előhúzta a magyar kártyát 
2020. május 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ szerint Klaus Iohannis hétfőn ismét előhúzta a magyar kártyát, múlt heti, 

elfogadhatatlan nyilatkozatát újabb elfogadhatatlan nyilatkozattal próbálta megindokolni, 

amikor a közigazgatási törvénykönyv hallgatólagos elfogadását bírálta. Az RMDSZ leszögezte, 

a magyar közösség anyanyelvhasználatának megerősítéséért és kibővítéséért küzd immár 30 

éve folyamatosan, ebben nincs semmi különös. „Nem az utcán küzdünk, hanem a 

parlamentben. De nem annak sötét szobáiban, ahogyan azt az államelnök állítja, hanem a 

plénum előtt mindig alkotmányosan” – közölte álláspontjában a szövetség. Az RMDSZ úgy 

véli, a „kisebbségi szempontból példaértékű Romániában” az államelnök tulajdonképpen azt 
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nehezményezi, hogy az alakulat a 2001 óta érvényben levő kisebbségi jogok megerősítését, 

közösségi szimbólumaink büntetlen használatát kéri.  

 

Az EMSZ szerint Klaus Iohannis politikájának lényegévé vált a magyarellenesség 
2020. május 4. – MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, PestiSrácok, 888.hu, 

Lokál, Hír Tv 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) két társelnöke által jegyzett nyilatkozatban állapította 

meg hétfőn, hogy Klaus Iohannis román államelnök politikájának a "lényegévé vált a 

magyarellenesség". Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

szövetségre lépésével létrejött Erdélyi Magyar Szövetség Klaus Iohannis hétfő délutáni 

kijelentéseire reagált. Az államfő ezúttal azzal vádolta meg az ellenzéki Szociáldemokrata 

Pártot (PSD), hogy olyan "párhuzamos közigazgatási törvénykönyv" elfogadását támogatja, 

amely - mint fogalmazott - "kötelezővé teszi a magyar nyelvet Erdély egyes területein", ez 

pedig "Székelyföld autonómiájához vezet". Az EMSZ hangsúlyozta: a szabad nyelvhasználat, 

"mellyel az államelnök riogat", nem veszélyforrás, hanem Románia által elfogadott 

nemzetközi dokumentumokban is biztosított jog. A szövetség szerint a mostani tervezet 

semmivel sem biztosít több jogot, mint amennyit Románia a nemzetközi dokumentumok 

ratifikálásával már elfogadott. 

 

Trianon 100 - Tragikus sorsú műemlékeket mutat be az OSZK blogja 
2020. május 4. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Baon, Délmagyar 

A trianoni döntés után elpusztított, határon túli magyar emlékműveket, szobrokat, 

műalkotásokat mutat be keddtől az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) blogjának legújabb 

sorozata. A kiegyezés után, de különösen a honfoglalás ezeréves évfordulójának időszakában 

számos köztéri szobor, emlékmű született szerte a Kárpát-medencében. A lázasan folyó 

építkezések, restaurálások, városszépítések mellett rangot adott egy-egy városnak, ha emléket 

állított nagy szülöttjének, patrónusának vagy megemlékezett a szabadsághősökről - idézi fel 

az OSZK által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény. Mint azonban a kommüniké 

emlékeztet, az első világháborút követően a megszállt területeken módszeresen megindult a 

magyar emlékművek pusztítása, csonkítása, kegyeletsértő átértelmezése, aminek számos 

esetben páratlan művészeti alkotások estek áldozatául. A trianoni békeszerződés aláírásának 

századik évfordulója alkalmából ezeket az emlékműveket mutatja be hetente két alkalommal, 

május 5-től kedden és csütörtökön a https://nemzetikonyvtar.blog.hu weboldalon Elbe 

István információszolgáltatási igazgató. 
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CNCD: diszkriminatív a kisebbségekkel szemben a kolozsvári részvételi 
költségvetési program  
2020. május 4. – transindex.ro, Krónika 

Megállapította az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a hátrányos 

megkülönböztetés tényét a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal által 2019-ben meghirdetett 

Részvételi Költségvetés program esetében, közölte Facebook-oldalán Antal Géza, az RMDSZ 

Kolozs Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke. Az ügyvezető elnök közleménye szerint a 

tavalyi évben az RMDSZ Kolozs Megyei szervezete beadvánnyal fordult a polgármesteri 

hivatal felé, amelyben kérték, hogy az etnikai kritériumok alapján történő kizárást vegye ki a 

program szabályzatából. A polgármesteri hivatal ezt elutasította, később pedig a többnyelvű 

turisztikai jelzőtáblákra vonatkozó pályázatot is.  

 

Hat éve Iohannis még ostorozta az Erdély elszakításával ijesztgető politikusokat  
2020. május 4. – maszol.ro, transindex.ro 

Panaszt tett hétfőn Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke az 

Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) Klaus Iohannis államelnök ellen a 

Székelyföld autonómiastatútumának törvénytervezete kapcsán tett, a szociáldemokraták és az 

RMDSZ közötti „titkos megállapodásra” vonatkozó kijelentései miatt. Ciolacu, aki egyben a 

képviselőház elnöke is, Facebook-bejegyzésében felidezte Klaus Iohannisnak egy 2014-es 

tévéinterjúját, amikor az akkor még nemzeti liberális párti (PNL) államfőjelölt azt mondta: 

„Hogy is képes valaki azt mondani a nyilvánosság előtt, hogy valaki el akarja szakítani 

Erdélyt, vagy összeugrasztani az erdélyieket az olténiaiakkal? Ezek kreténségek. Ilyesmit nem 

szabad mondani.”  

 

Állásfoglalást kér a SRI-től a parlament Iohannis székelyföldi autonómiával 
kapcsolatos nyilatkozatáról  
2020. május 4. – maszol.ro 

Kedden 14 órától összeül a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét felügyelő 

képviselőházi és szenátusi közös bizottság, hogy álláspontot kérjen a hírszerzéstől Klaus 

Iohannis államfő április 28-án tett nyilatkozatával kapcsolatban, amelyben a székelyföldi 

autonómiastatútum tervezetének hallgatólagos képviselőházi elfogadása kapcsán a 

szociáldemokrata Párt (PSD), az RMDSZ és a magyar kormány „titkos egyezségéről”, Erdély 

magyaroknak történő „odaadásáról” beszélt az elnök. Az összevont parlamenti bizottság 

alelnöke, a szociáldemokrata párti Marian Gheorghe Cucşa szerint lényeges, hogy a SRI 

írásos állásfoglalást adjon ki az ügyben, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja, hogy 

hallgassák meg a téma kapcsán az intézmény vezetőségét. Arról, hogy behívják-e 

meghallgatásra Eduard Hellvig SRI-igazgatót, és ha igen, mikor, szintén a keddi ülésen 

döntenek – mondta a politikus.  
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Kelemen Hunor: Iohannis a második mandátuma alatt sem tudott felnőni az 
államfői tisztséghez 
2020. május 4. – maszol.ro 

Egy ilyen krízishelyzetben, mint a koronavírus-járvány, különösen fontos, hogy az államfő 

képes legyen megteremteni azt a társadalmi kohéziót, ami nélkül egy nagy válságból egyetlen 

nagy nemzet sem tudott gyorsan és hatékonyan kikeveredni. Klaus Iohannis azonban a 

második mandátuma alatt sem tudott felnőni az államfői tisztséghez – jelentette ki a 

Maszolnak adott interjúban az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor. 

 

Felénél tart a váradi várfalfelújítás 
2020. május 5. – Krónika 

Jól haladnak a nagyváradi vár külső falának felújítási munkálatai: félénél tart az uniós 

támogatással megvalósuló beruházás. Ennek keretében a Csonka és Bethlen-bástyát, illetve a 

körülöttük lévő várfalszakaszokat restaurálják, építik újjá. 

 

Nem nyilvánít véleményt az Európai Bizottság az elnök magyarellenes uszítása 
ügyében 
2020. május 5. – Krónika 

Nem hajlandó állást foglalni az Európai Bizottság annak kapcsán, hogy Klaus Iohannis román 

államfő múlt szerdán úgy próbálta lejáratni a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy azzal 

egyúttal a romániai magyarok, illetve Magyarország ellen is uszított. Ennek kapcsán a 

Krónika még csütörtökön megkereste az Európai Bizottságot, feltéve a kérdést: hogyan 

értékeli az EU „kormánya”, hogy egy uniós tagállam elnöke nyíltan uszít egy kisebbségi 

közösség ellen. A brüsszeli testület tegnap küldte el szűkszavú, egymondatos válaszát, 

amelyben kitér az elől, hogy véleményt mondjon Iohannis kijelentéseiről. Az EB ezt azzal 

indokolja, hogy kétoldalú, magyar–román ügynek tekinti a kérdést. „Ez igazából kétoldalú 

ügy, ami nem tartozik az Unió hatáskörébe, így a bizottságnak nincs mit kommentálnia” – áll 

a lakonikus válaszban. 

 

Feltenni az i-re a pontot 
2020. május 5. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Románia fungáló államfőjének megdöbbentő, uszító, vérlázító 

állásfoglalása után sok minden nem lesz már a régi sem az országon belüli, sem az államközi 

román–magyar kapcsolatok tekintetében. Szemérmetlenül hazug, ugyanakkor aprólékosan 

megkomponált politikai performansza nyomán kies tájainkon máris újult erővel feléledt a 

magyargyűlölet, amiről ismételten, sokadjára bebizonyosodott, hogy veszélyesebb bármilyen 

járványnál, mert erre a jelek szerint tényleg nincs ellenszer, és karanténba se lehet zárni. 

Elődei – beleértve a Kárpátok Géniuszát – magyarfóbiáját messze túlszárnyaló 

gyűlöletbeszédével Iohannis kiengedte a szellemet a palackból. Csahosai, román liberális 

politikusok és hasonszőrű véleményformálók még a nemzeti alapon történő politizálás, 

pártalapítás lehetőségét is elvitatnák az erdélyi magyaroktól (a nemzeti identitás, kultúra, 
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anyanyelv megőrzéséhez, ápolásához fűződő jogával együtt), törvényhozóiknak 

legszívesebben megtiltanák, hogy az általuk képviselt közösség érdekein nyugvó 

előterjesztésekkel éljenek a bukaresti parlamentben. És ez még mind nem elég: szemrebbenés 

nélkül szólítanak fel a Magyarországra költözésre, ha ez nekünk nem tetszik” 

 

Az SaS jelötjét ejtették: Matovič magyar kisebbségi biztost akar, a 
legesélyesebbnek Berényi József tűnik 
2020. május 4. – Ma7.sk 

A februári választások után alakult kormánykoalíció már többször megerősítette, hogy a 

kisebbségi kormánybiztos pozíciójára új személyt szeretne jelölni. Legutóbb Igor Matovič 

kormányfő beszélt erről egy áprilisi sajtótájékoztatón, amikor elmondta, hogy a kinevezés a 

krízishelyzet miatt nem tartozik a legsürgősebb feladatok közé. A pozíciót jelenleg a múlt 

kormány által jelölt Bukovszky László tölti be. Az SaS a ruszin Milan Pilipet javasolta, a 

kormányfő jelöltje pedig információink szerint Berényi József lesz. Az MKP politikusával 

szemben azonban a kormányfő pártjában, az OĽaNO-ban is fogalmaztak meg kifogást. A 

kisebbségi biztos pozíciójára információink szerint a négytagú koalíció két pártja tett 

javaslatot. Bár a kormányfő a ma7-nek már a választások után elmondta, hogy a pozíciót 

illetően szoros kapcsolatban lesznek a Magyar Közösség Pártjával (MKP), a posztra az első 

javaslatot az SaS tette. 

 

Koronavírus-járvány idején sem szünetel az értékmentés Borsiban 
2020. május 4. – Felvidék Ma 

A bodrogközi Borsiban a magyar kormány támogatásával teljes felújítás zajlik a Rákóczi-

várkastélyban. A munka a járványhelyzetben sem szünetel, igaz a kialakult helyzet március-

áprilisban igényelt néhány intézkedést a folyamatosság érdekében. A felújítási munkálatok 

jelenlegi állásáról dr. Diószegi Lászlót, a felújítást lebonyolítását koordináló Teleki László 

Alapítvány igazgatóját kérdeztük, aki elmondta, hogy miután Magyarországon és 

Szlovákiában is érvénybe léptek a járvánnyal kapcsolatos korlátozások és előírások, az 

alapítvány gyorsan megtette a szükséges lépéseket, hogy ne legyen fennakadás a restaurálás 

folyamatában. 

 

A katedra és a színpad egyaránt fontos a jubiláló Újváry László életében 
2020. május 4. – Felvidék Ma 

Ma ünnepli kilencvenedik születésnapját Újváry László, a lévai magyar közösség egyik 

meghatározó személyisége, kulturális és közéletének jelentős mozgatórugója. Sokunk Újváry 

Laci bácsija napjainkban is aktív résztvevője, szervezője a lévai eseményeknek. Igazán 

sokoldalú személyiség: tanító, iskolaigazgató, szervező, rendező, előadó, s hosszasan 

sorolhatnánk. Minden területen maradandót alkotott a magyar közösség értékeit felmutatva, 

azokat ápolva. 
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Pásztor István: A magyar ügyeket csak erős politikai érdekérvényesítéssel lehet 
hatékonyan képviselni 
2020. május 5. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Fontos a magyar érdekképviselet, és hogy ott legyünk, ahol a döntések születnek - nyilatkozta 

a Pannon RTV-nek a VMSZ elnöke Belgrádban. A politikai pártok képviselőivel tárgyalt a 

szerb államfő. Június 21-én tartják a választásokat Szerbiában - jelentette be Aleksandar 

Vučić szerb államfő, miután ma délután tárgyalt a politikai pártok képviselőivel. Az 

egyeztetésen Pásztor István, a VMSZ elnöke is részt vett. A Pannon RTV-nek nyilatkozva 

elmondta, a magyar ügyeket csak akkor lehet hatékonyan képviselni, ha a magyar 

közösségnek erős politikai érdekérvényesítő ereje van. Kiemelte, megmutatkozik, hogy 

melyek azok a kérdések, amelyeket eddig a VMSZ közbenjárására sikerült megoldani. Szavai 

szerint ezért is fontos, hogy az ember ott lehessen, ahol a döntések születnek. 

 

Az üzenet és a meggyőződés változatlan 
2020. május 4. – Magyar Szó 

Többé-kevésbé ugyanazok a politikai szereplők jelentek meg az Aleksandar Vučić államfő 

részvételével a március közepén felfüggesztett választási folyamat témájában megtartott 

találkozón, mint akik a felfüggesztést megelőzően tárgyalóasztalhoz ültek, nyilatkozta 

lapunknak Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a találkozót követően. Mint 

azt hozzátette, a felek akkor abban állapodtak meg, hogy amikor a SARS–CoV–2 vírus ellenes 

küzdelemben megteremtődnek az élet a normalitás mezejére való visszaterelésének az 

alapfeltételei, akkor újra találkoznak és megvitatják az elhalasztott választások megtartását. 

 

MTTK: Őszre két új szak 
2020. május 4. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon zökkenőmentesen folyik az online oktatás 

és ugyanilyen módon szervezték meg a felvételi előkészítőt is, a jelek azonban arra utalnak, 

hogy a járványhelyzet csillapodásával hamarosan visszatérnek a hallgatók a tantermekbe. 

Námesztovszki Zsolt dékánhelyettest kérdezzük elsőként az online tapasztalatokról, aki 

elmondta, hogy különböző irányelvek voltak, hogy hogyan valósítsuk meg az online oktatást. 

Mivel ő informatikát oktat, a videokonferenciás megoldást választotta. 

 

A Rákóczi-főiskolán és annak szakgimnáziumában jól haladnak az online vizsgák 
2020. május 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Országunkban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében lassan két hónapja bevezetett 

karantén nagyban megváltoztatta az emberek életét. Az oktatási intézmények ideiglenesen 

áttértek a távoktatásra. Az eltelt majd két hónap tapasztalatairól és a tanév lezárásának 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25067/Pasztor-Istvan-A-magyar-ugyeket-csak-eros-politikai-erdekervenyesitessel-lehet-hatekonyan-kepviselni.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25067/Pasztor-Istvan-A-magyar-ugyeket-csak-eros-politikai-erdekervenyesitessel-lehet-hatekonyan-kepviselni.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4290/kozelet_politika/219339/Az-%C3%BCzenet-%C3%A9s-a-meggy%C5%91z%C5%91d%C3%A9s-v%C3%A1ltozatlan.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25066/MTTK-Oszre-ket-uj-szak.html
http://life.karpat.in.ua/?p=13618&lang=hu
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menetéről Rácz Béla, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) 

rektorhelyettese és Soós Katalin, a főiskola szakgimnáziumának igazgatója nyilatkozott. 

 

Játszótereket hoznak létre a Munkácsi kistérség területén 
2020. május 4. –Kárpátalja 

A Munkácsi kistérség területén játszótereket alakítanak ki. Az információk szerint elsőként 

Lókán, Dercenben, Újdávidházán, Alsókerepecen és Pósaházán hozzák létre a tereket. A 

Munkácsi Városi Tanács közleménye szerint Pósaházán felújításra kerül az ott lévő 

futballpálya is. 

 

Jót tenni jó: Ételt főznek az egészségügyi dolgozók számára a kárpátaljaiak 
2020. május 4. –Kárpátalja 

Összefogtak a kárpátaljai önkéntesek és vállalkozók: minden este meleg vacsorát szállítanak 

azoknak az ungvári egészségügyi dolgozóknak, akik az intézményben töltik az éjszakát. A 

Vacsora az egészségügyi dolgozóknak elnevezésű akciót három héttel ezelőtt kezdték el, nap 

mint nap több mint 100 adag ételt készítenek. Az akció kezdeményezői a karantén végéig 

szeretnék folytatni a jótékonykodást. Az akcióhoz számos vállalat, kávézó, farmergazdaság és 

étterem-tulajdonos csatlakozott: egyesek élelmiszerrel, mások pénzzel támogatják a 

programot. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. május 4. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Bizottság Főtitkársága előzetes választ küldött a nemzeti régiók védelmében 

indított uniós polgári kezdeményezés szervezőinek, akik április elején kérték a támogató 

aláírásgyűjtés határidejének meghosszabbítását. Az Európai Bizottság főtitkárságának levele 

nem ad konkrét választ a kérésre, de arról tájékoztat, hogy jelenleg is zajlik a 

válaszlehetőségek felmérése, és elismeri, hogy az Európai Bizottságnak felelőssége van a 

kérdés kezelésében  ̶  mondja Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, a polgári 

kezdeményezés Bizottságának elnöke. A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést 

hallgatóink is támogathatják a nemzetiregiok.eu vagy az irdala.hu oldalra kattintva. 
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https://karpataljalap.net/2020/05/04/jatszotereket-hoznak-letre-munkacsi-kisterseg-teruleten
https://karpataljalap.net/2020/05/04/jot-tenni-jo-etelt-foznek-az-egeszsegugyi-dolgozok-szamara-karpataljaiak
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-05-04_18-02-00&enddate=2020-05-04_18-40-00&ch=mr1
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Miközben ma reggel idehaza magyar nyelv és irodalom, valamint magyar, mint idegen nyelv 

írásbelikkel megkezdődtek az érettségi vizsgák, addig a  külföldi egyetemekre és főiskolákra 

készülő felvidéki diákokat sokáig bizonytalanságban hagyták, majd pénteken közölte a 

szlovák oktatási miniszter, hogy nem kell karanténba vonulnia annak a diáknak, aki csak 

érettségizni akar Magyarországon. Ugyanez vonatkozik a felvételiző és záróvizsga előtt álló 

fiatalokra is. Közben a szlovák szaktárca azt is bejelentette, hogy idén Szlovákiában az írásbeli 

után elmarad a hagyományos szóbeli érettségi is.  

  

Szerbiában április 1-én kezdődött és május végéig tart az óvodai és általános iskolai 

beiratkozás. A jelenlegi helyzetben csak online lehet jelentkezni, magát az iratkozást később 

szervezik meg. Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnöke 

mesélt a részletekről 

  

Önzetlenségi Díjjal ismerte el több helyi kórház munkaközösségének mindennapi munkáját a 

Hargita Megyei Önkormányzat. A romániai átlagos állapottól eltérő Hargita megyei helyzet az 

időben való felkészülésnek is köszönhető, hiszen számos intézkedéssel előtte jártak a 

bukaresti utasításoknak. Oláh-Gál Elvira a szintén elismerésben részesült csíkszeredai kórház 

igazgatójával beszélgetett a sajátos időszakról. 

  

80.000 euró értékben számítógépeket vásárol a nagyváradi önkormányzat azoknak a  

nagyváradi iskolásoknak, akik eddig eszközhiány miatt nem tudtak részt venni az online 

órákon. A részletekről Zatykó Gyula polgármesteri tanácsos beszélt. 

  

Szerbiában szigorúan büntetik azokat, akik megszegik a kijárási tilalmat. Magyarittabén még 

egy szabálysértést sem jegyeztek fel, mert a polgárok betartják a rendelkezéseket és a nehéz 

helyzetben is segítenek egymásnak. A napokban a helyi közösség adományt vitt a szerbittabéi 

iskolába, ahol a magyarittabéi gyerekek is tanulnak.  

  

Annak ellenére, hogy a partiumi Bihardiószeg lakosai közül sokan dolgoztak külföldön, 

egyelőre nincs megbetegedés a faluban. A település önkormányzata most munkát ajánl 

azoknak, akik a járvány miatt állás nélkül maradtak. A részletekről Mados Attila 

polgármestert halljuk. 

  

Kiváló, magyarul tudó madárhatározóval a zsebünkben vághatunk neki a romániai 

madárvilág megismeréséhez. A Milvus Csoport közzétette telefonos alkalmazása magyar 

nyelvű változatát, amely több mint 150 gyakori madárfaj meghatározásához nyújt segítséget, 

a romániai madárvilágához igazították a tartalmat. 


