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Nyomtatott és online sajtó 
 

Koronavírus - Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül! 
2020. március 29. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata, 

Pannon RTV, Hír TV, 888, HVG, ATV 

Egyetlen magyar sincs egyedül! - üzente Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, hivatalos 

Facebook-oldalára feltöltött videofelvétellel. A kormányfő által a koronavírus-járvány miatt 

hirdetett veszélyhelyzet tizennyolcadik napján megosztott összeállításon magyarországi és 

határon túli futballszurkolók körkapcsolás-szerűen éneklik el az Ismerős Arcok zenekar 

Nélküled című dalát. A videón feltűnik a magyar labdarúgó válogatott olasz szövetségi 

kapitánya, az Olaszországban tartózkodó Marco Rossi, valamint a nemzeti tizenegy 

csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs, aki az Egyesült Arab Emírségekből jelentkezett az 

összeállításhoz. Orbán Viktor a felvételen emlékeztet, március 28. és április 11. között az egész 

ország területén kijárási korlátozás van érvényben. "Két héten keresztül mindannyian az 

otthonunkat, vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés, vagy alapvető szükségletek ellátása 

céljából hagyhatjuk el" - fogalmazott a kormányfő a videón. 

 

Potápi: A járvány idején is folyamatos a kapcsolat a külhoni magyarokkal 
2020. március 27. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, hirado.hu, 888.hu, Hír Tv, 

Orientpress, Origo, maszol.ro, Pannon RTV, Ma7.sk 

Saját és környezetünk egészségének megőrzése, ezáltal nemzetünk megmaradása az 

elsődleges cél – fogalmazott az államtitkár. A koronavírus-világjárvány idején is folyamatos a 

kapcsolattartás a külhoni magyar közösségekkel – hangsúlyozta a nemzetpolitikai államtitkár 

pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében. Jelezte: a korábban elindított nemzetpolitikai 

programok zajlanak, a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel ugyanakkor számos, az idei 

évre tervezett program módosul. Potápi Árpád János közölte: a fertőzések terjedésének 

lassítása érdekében augusztus 31-éig a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

semmilyen rendezvényt nem szervez és megvalósulását nem támogatja. A 2020 az erős 

magyar közösségek éve keretében tervezett programok zöme addig online formában valósul 

majd meg. A Határtalanul program idei tanévet érintő osztálykirándulásainak határidejét az 

államtitkárság október 31-ére módosítja – jelezte. A döntés célja, hogy az a több mint 

százezer iskolás, aki lehetőséget nyert, hogy ilyen tanulmányúton vegyen részt, az elmaradó 

tavaszi kirándulást a következő tanév elején pótolhassa. 

 

Meccs és határok nélkül szólt a Nélküled 
2020. március 28. – M4, Híradó, Krónika, Székelyhon, TV21 Ungvár, Pannon RTV 

A DAC labdarúgócsapatának felhívására szombaton nemcsak Dunaszerdahelyen, de Kárpát-

medence-szerte felcsendült a csapat himnusza. A dunaszerdahelyi klub szombaton 17 órától 

játszott volna hazai bajnokit, és bár a koronavírus-járvány miatt természetesen nem 

rendezték meg a meccset, nem maradt el a Nélküled című dal eléneklése. A kezdeményezést a 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200329-orban-viktor-egyetlen-magyar-sincs-egyedul
https://mandiner.hu/cikk/20200327_potapi_a_jarvany_idejen_is_folyamatos_a_kapcsolat_a_kulhoni_magyarokkal
https://m4sport.hu/magyar-foci/cikk/2020/03/28/meccs-es-hatarok-nelkul-szolt-a-nelkuled/
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Nemzetpolitikai Államtitkárság is támogatta. Potápi Árpád János államtitkár családjával 

maga is részt vett az éneklésben. Közösségi oldalán kiemelte: fontos, hogy ezekben a nehéz 

időkben minél több módon hívjuk fel a figyelmet az összetartás fontosságára. 

 

Egy nap után újra bezárt a magyar–román határ az ingázók előtt 
2020. március 27. – Krónika, transindex.ro 

Péntektől újra bezárt a magyar–román határ az ingázók, vagyis az egyik országban élő, de a 

másikban dolgozó polgárok előtt – panaszolták el a Krónikának Magyarországon élő 

érintettek, akik újfent nem tudtak átjönni Romániába dolgozni. Az ok: a magyar tisztifőorvos 

csütörtökön későn este „a járványügyi helyzetre figyelemmel” normatív határozatot adott ki. 

Ennek egyik pontja pedig arra kötelezi a külföldről Magyarország területére belépő magyar 

állampolgárokat, hogy az országba belépéskor vessék alá magukat egészségügyi vizsgálatnak, 

melynek eredményétől függően különböző típusú karanténba kerülnek. Egyelőre pedig úgy 

tűnik, hogy ez alól az ingázók sem jelentenek kivételt. 

 

Ingázás a román-magyar határon: napról napra változik a helyzet 
2020. március 27. – Bihari Napló 

Jelenleg még átjárhatnak az ingázók a román-magyar határon, de március 28-ra, szombatra 

változhat a helyzet, tájékoztatott Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke. Zatykó 

Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke annak fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy a 

határ harminc kilométeres sávjában szabad legyen az átjárás a magyar állampolgárok 

számára. 

 

Pásztor Sándor: Remélem, mindenkiben kialakul a felelősségérzet 
2020. március 27. – Bihari Napló 

Úgy tűnik, az RMDSZ országos és megyei vezetőségének és Pásztor Sándornak, a Bihar 

Megyei Tanács vezetőjének a közbenjárása eredményes volt: megoldódott a munkajellegű 

ingázás a határon. A megyei önkormányzat vezetőjével a koronavírus-járvány okozta 

problémák megoldásáról beszélgettek. 

 

A járvány sem enyhíti a román külügyminiszter magyarokkal szembeni 
ellenszenvét? 
2020. március 27. – Krónika 

Bár Bukarest eredetileg a magyar minta alapján dolgozta ki a bankhiteleseket támogató 

gazdasági intézkedéseit, és sikerült megállapodni néhány lezárt határátkelőhely 

megnyitásáról, kérdéses, hogy mindezek nyomán csökken-e Bogdan Aurescu román 

külügyminiszter magyarokkal szembeni ellenszenve. Illyés Gergely politológust, a budapesti 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársát kérdezték a kétoldalú viszony alakulásáról a 

koronavírus-járvány fényében. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egy-nap-utan-ujra-bezart-a-magyarnroman-hatar-az-ingazok-elott
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/ingazas-a-roman-magyar-hataron-naprol-napra-valtozik-a-helyzet-2726334/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-sandor-remelem-mindenkiben-kialakul-a-felelossegerzet-2725521/
https://kronikaonline.ro/belfold/a-jarvany-sem-enyhiti-aurescu-magyarfobiajat
https://kronikaonline.ro/belfold/a-jarvany-sem-enyhiti-aurescu-magyarfobiajat
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Nagy valószínűséggel elhalasztják a helyhatósági választásokat és 
meghosszabbítják a polgármesterek mandátumát  
2020. március 27. – transindex.ro, maszol.ro 

Legalábbis ezt javasolja az Állandó Választási Hatóság (AEP) a koronavírus-járvány miatt. A 

hotnews szerint Constantin Mitulețu-Buică, az AEP vezetője csütörtökön levélben hívta fel 

Klaus Johannis államelnök, Ludovic Orban miniszetrelnök, illetve a képviselőház és a 

szentáus vezetőinek figyelmét arra, hogy „kvázi lehetetlen” a helyhatósági választások 

megtartása a tervezett időpontban, azaz június 28-án. Sőt, az év végére tervezett parlamenti 

választások időben történő megtartása is kérdéses. Mitulețu-Buică szerint ahhoz, hogy június 

28-án meg lehessen szervezni a választásokat, már április 13-án érvénybe kellene lépjenek az 

ehhez szükséges kormányrendeletek, ami a jelenlegi bizonytalan helyzetben igen rizikós 

lenne. Mint írja, számos más országban – például Ausztriában, Nagy-Britanniában, 

Kanadában és Csehországban - is amellett döntöttek, hogy halasztják az idénre tervezett 

választásokat.  

 

Orban egyeztetni fog a helyhatósági választások elhalasztásáról a parlamenti 
pártokkal  
2020. március 27. – maszol.ro 

A helyhatósági választásokkal kapcsolatos konzultációra hívta Ludovic Orban miniszterelnök 

a parlamenti pártokat. A kormányfő ezt pénteken jelentette be, miután értesült az Állandó 

Választási Hatóság (AEP) javaslatáról, hogy halasszák el a helyhatósági választásokat. A 

helyhatósági választások elhalasztását több politikai párt is kérte.  

 

Kiderült, eddig hányan fertőződtek meg koronavírussal a sepsiszentgyörgyi 
kórházban 
2020. március 27. – maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi kórházban fekvő két betegről derült ki csütörtökön, hogy koronavírussal 

fertőzött, emellett 7 kórházi alkalmazott is elkapta a fertőzést.  Az egyik csütörtökön 

azonosított fertőzött beteg az intenzív osztályon feküdt. Emiatt azonnali hatállyal karanténba 

helyezték és lezárták az életmentő feladatokat ellátó intenzív terápiát és tesztelik az ott 

ügyeletet teljesítő 13 fős személyzetet. Az osztályon dolgozó összesen 46 fős személyzet 

minden tagja lakhelyi elkülönítésbe kényszerül - számolt be András Nagy Róbert. 

 

Azonnali pénzügyi segítséget kapnak a Hargita megyei kórházak  
2020. március 27. – maszol.ro 

Közel 650 ezer lejt folyósít Hargita megye tanácsa a kórházak számára, döntötték el a 

csütörtöki rendkívüli tanácsülésen. A kórházaknak a támogatást olyan felszerelésekre, 

eszközökre kell fordítaniuk, amelyek feltétlenül szükségesek a koronavírus-járvány 

megfékezése, illetve a betegek kezelése szempontjából – közölte a megyei tanács 

sajtószolgálata. Székelyudvarhely 300 ezer, Székelykeresztúr 100 ezer és Gyergyószentmiklós 

közel 250 ezer lejt kap, illetve Maroshévíznek is megszavazzák a költségvetés-kiegészítést a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=59137&nagy_valoszinuseggel_elhalasztjak_a_helyhatosagi_valasztasokat_es_meghosszabbitjak_a_polgarmesterek_mandatumat
http://itthon.transindex.ro/?hir=59137&nagy_valoszinuseggel_elhalasztjak_a_helyhatosagi_valasztasokat_es_meghosszabbitjak_a_polgarmesterek_mandatumat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/124245-orban-egyeztetni-fog-a-helyhatosagi-valasztasok-elhalasztasarol-a-parlamenti-partokkal
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/124245-orban-egyeztetni-fog-a-helyhatosagi-valasztasok-elhalasztasarol-a-parlamenti-partokkal
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124208-kiderult-eddig-hanyan-fert-z-dtek-meg-koronavirussal-a-sepsiszentgyorgyi-korhazban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124208-kiderult-eddig-hanyan-fert-z-dtek-meg-koronavirussal-a-sepsiszentgyorgyi-korhazban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124212-azonnali-penzugyi-segitseget-kapnak-a-hargita-megyei-korhazak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. március 30. 
4 

szükséges dokumentáció benyújtását követően. A támogatás segítségével a 

gyergyószentmiklósi kórház részére három új lélegeztetőgépet fognak vásárolni, Maroshévíz 

esetében még nem dőlt el, pontosan milyen felszerelést, eszközt igényelnek – közölte a 

megyei tanács.  

 

Hétfőtől indul a Telesuli  
2020. március 27. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Hétfőtől magyar nyelvű tanórákat is közvetít a Román Televízió (TVR) a járványhelyzet miatt 

otthon ragadt tanulóknak. A Telesuli elnevezésű program az RMDSZ és a TVR 

marosvásárhelyi stúdiójának partnerségében indul, a Magyar Szülők Szövetségének 

kezdeményezésére.  „Minden eszközzel azon dolgozunk, hogy ne legyen nagy a lemaradás a 

járvány és az iskolák bezárása miatt. A Telesulival segíteni akarunk a magyar nyolcadikos és 

tizenkettedikes diákoknak a vizsgákra való felkészülésben” – idézte Novák Csaba Zoltán 

szenátort az RMDSZ közleménye.  

 

Zajlik a kifizetés, érkeznek a mezőgazdasági gépek 
2020. március 27. – szekelyhon.ro 

A következő időszakban a beszállítók lehetőségeikhez mérten minden gazdához eljuttatják a 

Pro Economica Alapítványnál megpályázott, a magyar kormány támogatásával megvásárolt 

mezőgazdasági gépeket. Kovászna Megye Tanácsa tájékoztatása szerint a Pro Economica 

Alapítvány a járványhelyzet ellenére is folytatja a munkát, a biztonsági előírásoknak eleget 

téve. A székelyföldi kis összegű mezőgazdasági támogatási program keretében március 31-éig 

szeretnék befejezni a támogatások kifizetését. Székelyföldről több mint ötezren vettek részt az 

elmúlt évben a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjában kiírt projektben. Ezen 

belül Háromszéken a pályázatok száma meghaladta az 1200-at, ebből több mint 1100-at 

bíráltak el pozitívan. 

 

Antal Árpád: bűnvádi eljárás indult a hangosbemondón otthonmaradásra 
buzdításért 
2020. március 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Olyan információkat kapott Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, hogy in rem – 

ismeretlen tettes elleni – bűnügyi vizsgálat zajlik, annak kapcsán, hogy a múlt héten pénteken 

a helyi rendőrség gépkocsijából hangosbemondón kérték az sepsiszentgyörgyieket, hogy 

maradjanak otthon. A polgármester pénteki online sajtótájékoztatón elmondta, megkérdezte 

erről a megyei rendőrparancsnok-helyettest, ám azt a választ kapta, hogy folyamatban levő 

bűnügyi vizsgálatokról nem áll módjában információkat közölni. „Szomorúnak tartom, hogy 

ezekben az időkben, amikor közegészségügyi és közbiztonsági szempontból ennyi a feladat, 

van idejük ezzel foglalkozni. Én utasítottam a helyi rendőrséget, hogy hangosbemondóval 

járják az utcákat, otthonmaradásra buzdítva az embereket. Nem félek a kivizsgálástól, de 

előfordulhat, hogy nem én vagyok a célpont, hanem a helyi rendőrség vezetője – részletezte 

Antal Árpád. 

 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124269-hetf-t-l-indul-a-telesuli-mutatjuk-az-orarendet
https://szekelyhon.ro/aktualis/zajlik-a-kifizetes-erkeznek-a-mezogazdasagi-gepek
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-bunvadi-eljaras-indult-a-hangosbemondon-otthonmaradasra-buzditasert
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-bunvadi-eljaras-indult-a-hangosbemondon-otthonmaradasra-buzditasert
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Nem adott elsőbbséget, bevonták az RMDSZ szenátorának jogosítványát 
2020. március 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Közúti szabálytalanságért megbírságolták Tánczos Barna RMDSZ-es szenátort, akinek 30 

napra felfüggesztették a gépjárművezetői jogosítványát – jelentették román hírügynökségek. 

Az állami Agerpres, valamint a kereskedelmi Mediafax hírügynökség tájékoztatása szerint az 

eset pénteken történt Csíkszeredában. Tánczos Barna gépkocsijával behajtott egy 

körforgalomba anélkül, hogy elsőbbséget adott volna egy rendőr- és tűzoltóautókból álló 

konvojnak. Az idézett források szerint a belügyminisztériumi alakulatok járművei küldetést 

hajtottak végre, és megkülönböztető fényjelzést és szirénát egyaránt használtak. A Mediafax 

rendőrségi forrásokra hivatkozva azt állítja, az utolsó pillanatban sikerült elkerülni egy 

balesetet. 

 

Szomszédok.ro: az idősek megsegítését célozza a Kolozsváron létrehozott 
internetes platform 
2020. március 28. – Krónika 

A magyar anyanyelvű, idős kolozsvári embereknek szeretne segítséget nyújtani a frissen 

létrehozott Szomszédok.ro oldal: a koronavírus-fertőzés által leginkább veszélyeztetett 

korosztálynak házhoz szállítják a szükséges élelmiszereket, gyógyszereket, illetve kifizetik a 

számláikat.  

 

Számonkérnék a Mecénás Alapítványon a nagyváradi Léda-ház 
elhanyagoltságát 
2020. március 28. – Krónika 

Többletadót vetne ki az önkormányzat a nagyváradi Léda-házra leromlott állaga miatt. Szabó 

Ödön, a tulajdonos Mecénás Alapítvány ügyvezető elnöke a Krónikának úgy vélte, a 

polgármesteri hivatal ezzel saját, gyatrán elvégzett munkáját büntetné. 

 

A román himnusszal űzné el a vírust a belügyminiszter 
2020. március 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Különös módon bírná otthonmaradásra a román állampolgárokat hétvégente a 

belügyminisztérium: Marcel Vela belügyminiszter szombati rendelete szerint szombaton és 

vasárnap 17 és 21 órakor a román himnusz szól a hatósági gépkocsikból. A Deșteaptă-te 

române első három szakaszát a rendőrség és csendőrség mellett a határőrség is lejátssza. 

 

Mentalitásváltással fékezhető lenne a szórványosodás 
2020. március 29. – Krónika 

A kommunista időszakban elkobzott ingatlanjait peres úton visszaszerző dési református 

egyházközség lelkipásztora, Szilágyi Róbert gyülekezetével templomot és egyházi épületeket 

újít fel, a járványhelyzet előtt sok közösségi programot szervezett. A református lelkésztől 

megtudta a Krónika, bár egyre kevesebb a magyar a Kolozs megyei városkában, igyekeznek 

megmenteni a dési magyar oktatást. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-adott-elsobbseget-bevontak-az-rmdsz-szenatoranak-jogositvanyat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szomszedokro-az-idosek-megsegiteset-celozza-a-kolozsvaron-letrehozott-internetes-platform
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szomszedokro-az-idosek-megsegiteset-celozza-a-kolozsvaron-letrehozott-internetes-platform
https://kronikaonline.ro/belfold/a-roman-himnusszal-uzne-el-a-virust-a-belugyminiszterium
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mentalitasvaltassal-fekezheto-lenne-a-szorvanyosodas
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A Hargita megyei rendőrségen tett feljelentést a csíkszentmártoni 
önkormányzat az úzvölgyi ügyben  
2020. március 29. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Mégis tett feljelentést a csíkszentmártoni önkormányzat rongálás miatt az úzvölgyi 

katonatemetőben tavaly júniusban történt incidens kapcsán, csak nem a moinești-i (Bákó 

megyei) ügyészségnél, hanem a Hargita megyei rendőrségnél - írta a Székelyhon. Gergely 

András, Csíkszentmárton polgármestere a lapnak elmondta, továbbra is úgy gondolják, hogy 

az úzvölgyi katonatemető Csíkszentmárton közigazgatási területéhez tartozik, ezért 

véleményük szerint a Hargita megyei hatóságok illetékesek az ott történtek tisztázásában, 

ezért is fordultak hozzájuk. "Ha a moinești-i ügyészségnél teszek feljelentést, elismerem, hogy 

Bákó megyéhez tartozik a temető, és akkor azért leszek a hibás" – fogalmazott a 

polgármester.  

 

Elöljárók: a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban adottak a feltételek a 
biztonságos szüléshez  
2020. március 29. – transindex.ro 

A Hargita Megyei Tanács által fenntartott Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban adottak 

a feltételek a biztonságos szüléshez. Külön bejáratnál fogadják a szülni készülő kismamákat, 

és egy külön kórtermet is kialakítottak a légúti fertőzéssel jelentkező kismamák számára. 

Erről Borboly Csaba elnök és dr. Hompoth György szülész-nőgyógyász főorvos tájékoztatta a 

nyilvánosságot. 

 

Lázmérés után ismét átengedik az ingázókat a magyar–román határon 
2020. március 29. – Krónika 

Bár pénteken reggel néhány órára a hírek szerint újra bezárt a román–magyar határ az 

ingázók előtt, a déli órákra megoldódott a helyzet, és vasárnap délután úgy tűnt, hogy 

zökkenőmentesen közlekedhetnek a határ két oldala között az egyik országban élő, de a 

másikban dolgozó polgárok. Ehhez a két állam hatóságai által kiállított személyi igazolványt, 

lakcímkártyát, illetve egy munkáltatói igazolást kell felmutatniuk, ugyanakkor vasárnapi 

információk szerint a határ mindkét oldalán megmérik az átkelők lázát. 

 

Vizsgafelkészítő videósorozat indul a nyolcadikosoknak az Erdély TV-ben 
2020. március 29. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és Hargita Megye Tanácsának 

kezdeményezésére SuliTV8 címmel hétfőtől vizsgafelkészítő videósorozat indul nyolcadik 

osztályosoknak az Erdélyi Magyar Televízióban – derül ki az RMPSZ közleményéből. Három 

tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, matematika) 10-10 darab, 

egyenként 25 perces videót készítettek a Hargita Stúdió munkatársai, melyben szakmai 

együttműködő partnerek voltak Hargita és Kovászna Megye Tanfelügyelősége és a 

csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=59168&a_hargita_megyei_rendorsegen_tett_feljelentest_a_csikszentmartoni_onkormanyzat_az_uzvolgyi_ugyben
http://itthon.transindex.ro/?hir=59168&a_hargita_megyei_rendorsegen_tett_feljelentest_a_csikszentmartoni_onkormanyzat_az_uzvolgyi_ugyben
http://itthon.transindex.ro/?hir=59167&eloljarok_a_csikszeredai_megyei_surgossegi_korhazban_adottak_a_feltetelek_a_biztonsagos_szuleshez
http://itthon.transindex.ro/?hir=59167&eloljarok_a_csikszeredai_megyei_surgossegi_korhazban_adottak_a_feltetelek_a_biztonsagos_szuleshez
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lazmeres-utan-ismet-atengedik-az-ingazokat-a-magyarnroman-hataron
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124319-vizsgafelkeszit-videosorozat-indul-a-nyolcadikosoknak-az-erdely-tv-ben
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Kényszervakáció: így próbálnak alkalmazkodni a pedagógusok a távoktatáshoz  
2020. március 29. – maszol.ro 

Kihívás elé állította a koronavírus veszélye miatt elrendelt kényszervakáció a 

pedagógustársadalmat, amely lehetőségei szerint igyekszik online megszervezni az oktatási 

tevékenységeit. Az elmúlt három hét tapasztalatairól és az átállásról kérdeztek erdélyi 

iskolaigazgatókat és pedagógusokat, hogy közelebbi képet kapjunk arról, ahogyan 

Romániában jelenleg zajlik a tanítás.   

 

Esélyegyenlőtlenséget teremtett a távoktatás a háromszéki főtanfelügyelő 
szerint 
2020. március 29. – szekelyhon.ro 

Háromszéken mintegy 3800 gyermek nem vesz részt a távoktatásban. A Kovászna Megyei 

Tanfelügyelőség összesítette az erre vonatkozó adatokat, és az derült ki, hogy mintegy kétezer 

diák azért nem vesz részt a távoktatásban, mert nincsenek meg a szükséges feltételei, további 

1800 azért, mert a gyermek és a család elzárkózik a folyamattól. 

 

Önkéntesek és segítségre szorulók jelentkezését várja a nagyváradi Együtt 
vagyunk! platform  
2020. március 29. – maszol.ro 

Önkéntes segítők és segítségkérők jelentkezését egyaránt várja az Együtt vagyunk! 

önkénteshálózat, amelyet nagyváradi jótékonysági és civil szervezetek, történelmi egyházak és 

az RMDSZ hoztak létre azzal a céllal, hogy a koronavírus-járvány idején hatékony segítséget 

tudjanak nyújtani az arra rászorulóknak. A kezdeményezést létrehozó szervezetek a 

www.egyuttvagyunk.ro online platform elindításával azt remélik, hogy munkájukat 

összehangolva, a lehető legtöbb területen tudnak hathatós támogatást biztosítani azoknak, 

akik a leginkább veszélyeztetett célcsoportokba tartoznak, köztük az idős, beteg és/vagy 

egyedülálló személyeknek.  

 

A nyári utószezon lehet az első alkalom a turizmus újbóli fellendülésére 
2020. március 29. – szekelyhon.ro 

Óriási bajba kerülhet a székelyföldi turizmus a koronavírus-járvány okozta leállások miatt. 

Már jelenleg is érezhető az igények megcsappanása, a következő időszakban pedig ez csak 

fokozódni látszik. Szakembereket kérdeztek. 

 

Járványhelyzet Háromszéken: 108-an vannak intézményes karanténban, 3302-
en lakhelyi elkülönítésben 
2020. március 29. – szekelyhon.ro 

Száznyolc személy tartózkodott intézményes karanténban Kovászna megyében vasárnap, 

esetükben zajlik a kivizsgálás, hogy fertőződtek-e koronavírussal. További 3302 személy van 

lakhelyi elkülönítésben. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124318-kenyszervakacio-igy-probalnak-alkalmazkodni-a-pedagogusok-a-tavoktatashoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/eselyegyenlotlenseget-teremtett-a-tavoktatas-a-haromszeki-fotanfelugyelo-szerint
https://szekelyhon.ro/aktualis/eselyegyenlotlenseget-teremtett-a-tavoktatas-a-haromszeki-fotanfelugyelo-szerint
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124311-onkentesek-es-segitsegre-szorulok-jelentkezeset-varja-a-nagyvaradi-egyutt-vagyunk-platform
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124311-onkentesek-es-segitsegre-szorulok-jelentkezeset-varja-a-nagyvaradi-egyutt-vagyunk-platform
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-nyari-utoszezon-lehet-az-elso-alkalom-a-turizmus-ujboli-fellendulesere
https://szekelyhon.ro/aktualis/jarvanyhelyzet-haromszeken-108-an-vannak-intezmenyes-karantenban-3302-en-lakhelyi-elkulonitesben
https://szekelyhon.ro/aktualis/jarvanyhelyzet-haromszeken-108-an-vannak-intezmenyes-karantenban-3302-en-lakhelyi-elkulonitesben
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Baconschi a román–magyar viszonyról 
2020. március 30. – Krónika 

Románia és Magyarország kölcsönösen érdekelt egy jobb viszonyban, ehhez pedig őszinte új 

lendületre van szükség a politikai párbeszéd valamennyi fontos szintjén – mondta 

interjúnkban Teodor Baconschi volt román külügyminiszter. A bukaresti diplomáciát 2009 és 

2012 között irányító politikus szerint – az összes létező frusztrációinkkal és olykor kisebbségi 

komplexusainkkal együtt – mindkét nemzet fejlődése eddigi legjobb szakaszában van. 

 

Bemutatkozott az oktatásügyi tárca új vezetése. Filip Mónika: Magyarosítjuk a 
dokumentumainkat 
2020. március 27. – Körkép 

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter pénteken bemutatta a tárca új államtitkárait, 

Filip Mónikát, Ľudovít Paulicet és Ivan Husárt, akik vázolták prioritásaikat az elkövetkező 

választási ciklusban.   A magyar nemzetiségű Filip Mónikához fog tartozni az iskolaügy 

finanszírozásán kívül az inkluzív, valamint a nemzetiségi oktatás is.   Filip Mónika elmondta, 

hogy mivel az ország vészhelyzetben van, ezért nagyon nehéz prioritásokról beszélni, de 

mindannyian konkrét célokkal és ambíciókkal érkeztek, amelyeket az elkövetkezendő 

időszakban szeretnének véghezvinni és megvalósítani. A sajtótájékoztatón kiemelte, hogy 

hatáskörébe fog tartozni a már régóta kritikával illetett regionális iskolák finanszírozása, ami 

változást igényel. Elmondása szerint szeretné, ha az oktatásügyi minisztérium központilag 

irányítaná az iskolaügy finanszírozását. 

 

Megváltozott a felvidéki anyák élete a koronavírus-járvány miatt 
2020. március 27. – Ma7.sk 

A koronavírus-járvány miatt fenekestül felfordult mindannyiunk élete. Próbáljuk a kialakult 

helyzethez igazítani az életünket, ám kétségkívül az egyik legnagyobb feladat az édesanyákra 

hárul. Ők azok, akik miközben otthonról dolgoznak, tanárok, szakácsok, játszópajtások és 

takarítók is egyben. Utánajártak, hogyan éli meg néhány felvidéki édesanya a koronavírus 

járvány miatt kialakult helyzetet és mi az, ami a leginkább nyugtalanítja őket. 

 

Őry Péter: a válságkezelés az önkormányzatokra komoly terheket ró 
2020. március 28. – Ma7.sk 

A koronavírus-válságkezelő intézkedések, amelyeket a Matovič kormány javasolt, csak a 

gazdasági szféra gondjait igyekszik mérsékelni, a közszféra, így a válsághelyzetben az 

önkormányzatokra zuhanó terheket nem kezeli. Ez már csak azért is fura, mert az 

önkormányzatok az egészségügyi intézményekkel együtt az első vonalban harcolnak a vírus 

terjedésének lassításáért. Az önkormányzatok finanszírozása elsősorban a természetes 

személyek és magánszemélyek által befizetett adóhányadból gazdálkodnak. Ezek a jelenlegi 

helyzetben nem jutnak el az állami kasszába, hiszen az adóbevallások benyújtását, ezzel 

együtt az adóbefizetéseket is június 30-ig kitolták. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/03/27/bemutatkozott-az-oktatasugyi-tarca-uj-vezetese-filip-monika-magyarositjuk-a-dokumentumainkat-is/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/03/27/bemutatkozott-az-oktatasugyi-tarca-uj-vezetese-filip-monika-magyarositjuk-a-dokumentumainkat-is/
https://ma7.sk/tajaink/megvaltozott-a-felvideki-anyak-elete-a-koronavirus-jarvany-miatt
https://ma7.sk/videok/ory-peter-a-valsagkezeles-az-onkormanyzatokra-komoly-terheket-ro
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önkormányzatok az első fél évben csak azt az adóhányadot kapják meg, amelyet a lakosok és 

természetes személyként vállalkozók már az intézkedések meghozatala előtt befizettek. 

 

Pedagógus-nap online. Egy tanár gondolatai koronavírus járvány ideján 
2020. március 28. – Körkép 

nnep van. A tanítók, tanárok ünnepe. E napon köszöntések, ünnepségek zajlottak, valahol 

szabadidőt rendeltek el. Ma minderre rányomta a bélyegét a koronavírus. Bár gondolatban 

ünnepeljük tanárainkat, jószóval illetjük őket, de ez teljesen más… A Körkép.sk ez alkalomból 

sem hagyja pedagógus olvasóit a mai nappal kapcsolatos gondolatsorok nélkül. Ezzel is 

csatlakozva az őszinte sorokhoz, így köszöntve a pedagógusokat.   Az alábbiakban Klőr 

Levente tanár és számtalan jótékonysági esemény, összefogás kezdeményezőjének 

gondolatait olvashatják. Fogadják olyan szeretettel, mint ahogy Ő fogalmazta: 15 éve tanítok 

Felvidéken. Ez idő alatt rengeteg tanárkollégát ismertem meg, nemcsak az iskolának 

köszönhetően, hanem a Rákóczi Szövetségnek is. 

 

Mit várhatunk a Matovič-kormánytól a magyar ügyekben? 
2020. március 29. – Ma7.sk 

Múlt szombaton az államfő kinevezte az új kormányt. Igor Matovič Szlovákia történetében 

példátlanul mély válsághelyzetben vette át az ország ügyeinek irányítását. Ő és kormányának 

minden tagja az egyre súlyosbodó koronavírus-járvány miatt bizonyítási kényszerben van. A 

demokráciákban íratlan szabály, hogy a hivatalba lépő új kabinet száznapos türelmi időt kap, 

amely alatt a véleményformálók, de még az ellenzéki pártok is méltányosságot gyakorolnak. 

Nem véletlenül alakult ki ez a szokásjog: a hatalom átvételét követően hosszú hetekre van 

szükség, hogy az új apparátus berendezkedjen, és zökkenőmentesen gyakorolhassa a 

végrehajtó hatalmat. Igor Matovič kormányának ez a méltányosság a rendkívüli helyzet miatt 

most nem adatik meg. 

 

Ismertek a kalondai Összetartozás zászlaja kezdeményezés védnökei 
2020. március 29. – Felvidék Ma 

A Pro Kalondiensis Polgári Társulásá felhívása  után már jelentkeztek az első fecskék, 

érkeznek a csatlakozási szándékok, felajánlások és a kérdések is a zaszloanya@gmail.com e-

mail címre. Egyesületünknek a Szövetség a Közös Célokért és a Rákóczi Szövetség vezetői is 

jelezték segítő szándékukat, ami megtiszteltetés mind a szervezők, mind pedig a majdani 

résztvevők számára. A védnökök névsora is igazán impozáns. Olyan férfiak kérik a lányok és 

asszonyok segítségét a zászlóanyag összeállításához, akik maguk is rendkívül tevékenyek a 

közösségi életben vagy a művészvilágban, s munkásságuk példaértékű a magyarság számára. 

 

Határtalan Nélküled az erkélyről az összetartozás érzésével 
2020. március 29. – Felvidék Ma 

Szombaton, 16.50 órától – vagyis a hivatalos meccskezdés előtt 10 perccel – közösen énekelte 

a dunaszerdahelyi DAC 1904 klubhimnuszát az egész Kárpát-medence. A klub felhívására 

számos felvidéki, magyarországi, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai sportegyesület és egyéb 
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https://korkep.sk/cikkek/hagyomanyok/2020/03/28/pedagogus-nap-online-egy-tanar-gondolatai-koronavirus-jarvany-idejan/
https://ma7.sk/aktualis/mit-varhatunk-a-matovic-kormanytol-a-magyar-ugyekben
https://felvidek.ma/2020/03/ismertek-a-kalondai-osszetartozas-zaszlaja-kezdemenyezes-vednokei/
https://felvidek.ma/2020/03/hatartalan-nelkuled-az-erkelyrol-az-osszetartozas-erzesevel/
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szervezet csatlakozott, így magyarok ezrei énekelték egyszerre az Ismerős Arcok Nélküled 

című dalát. Szétszakítva, mindenki a saját ablakából, balkonjáról vagy udvarából, de mégis az 

összetartozás érzésével. A közös éneklést jövő szombaton, április 4-én ugyanebben az időben, 

16.50 órakor megismételjük – olvasható a Felvidék.ma szerkesztőségéhez eljuttatott 

sajtóközleményben. 

 

Szívvel-lélekkel a kultúra megmaradásáért Csilizpatason – Interjú Darnai 
Bálinttal 
2020. március 29. – Körkép 

A kultúrában aktív helyi csoport évek óta politikamentesen dolgozik. A Csemadok helyi 

alapszervezete kiveszi a részét a községi feladatokból, szervez, kirándul. Darnai Bálint elnök 

fiatal lendületével becsületesen teszi a dolgát. A tagok feláldozzák szabadidejüket, hogy a 

kultúráért, a magyar nyelv ápolásáért tegyenek. Mindezt úgy, hogy mindenki jól érezze 

magát.   A Csemadok csilizpatasi elnökét kérdezték sikerük titkáról, tagságukról, terveikről, 

de kiderült az is, hogy miért ők a repülős csemadokosok. 

 

Elkészült az online oktatás a kisebbségi nyelveken, az RTV közvetíti 
2020. március 27. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára is elérhető anyanyelvükön a távoktatás, 

tájékoztatott az oktatási minisztérium. A Vajdasági Rádió és Televízióval (RTV), valamint a 

helyi és kisebbségi médiumokkal együttműködve, március 23-án kezdték el felvenni és 

sugározni az anyanyelvórákat nyolc kisebbségi nyelven, vagyis albánul, bosnyákul, bolgárul, 

horvátul, magyarul, románul, ruszinul és szlovákul. 

 

Topolya: Csomagot kapnak a kisnyugdíjasok 
2020. március 27. – Vajdaság MA 

A topolyai község területén élő kisnyugdíjasok hamarosan 2500 dinár értékű csomagot 

kapnak. A válságtörzs döntése alapján a költségvetésben erre a célra 11 millió dinárt 

irányoztak elő. Megállapítást nyert, hogy a község területén a helyzet kielégítő, folyamatos a 

közterületek fertőtlenítése és a polgárok is betartják az előírásokat és rendeleteket. 

 

Koszorúzás Rákóczi Ferenc beregszászi lovasszobránál 
2020. március 28. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

A koronavírus-fertőzés terjedésére való tekintettel szűk körben koszorúzta meg a beregszászi 

Rákóczi lovasszobrot Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, Brenzovics László, a KMKSZ vezetője, 

valamint Sin József a Beregszászi Járási Tanács első embere. Brenzovics László a Híradónak 

abbéli reményének adott hangot, hogy a nagyságos fejedelem születésnapján jövőre már 

többen koszorúzhatnak. 
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https://korkep.sk/cikkek/hagyomanyok/2020/03/29/szivvel-lelekkel-a-kultura-megmaradasaert-csilizpatason-interju-darnai-balinttal/
https://korkep.sk/cikkek/hagyomanyok/2020/03/29/szivvel-lelekkel-a-kultura-megmaradasaert-csilizpatason-interju-darnai-balinttal/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24922/Elkeszult-az-online-oktatas-a-kisebbsegi-nyelveken-az-RTV-kozvetiti.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24923/Topolya-Csomagot-kapnak-a-kisnyugdijasok.html
http://life.karpat.in.ua/?p=9260&lang=hu
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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola csatlakozott a KMKSZ gyűjtési 
akciójához 
2020. március 29. – karpat.in.ua 

Ukrajna egészségügyi viszonyai mellett a koronavírus-fertőzés elterjedése 

közösségünkre  rendkívüli veszélyt jelent, olvasható a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség honlapján. A KMKSZ gyűjtést indított annak érdekében, hogy beszerezzenek 

minden olyan orvosi felszerelést, amelyek nélkül a kárpátaljai kórházak nem tudják felvenni a 

harcot a  járvánnyal.  A gyűjtéshez csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola is. 

 

Megérkeztek Nagyszőlősre a KMKSZ által vásárolt védőfelszerelések 
2020. március 29. – karpat.in.ua 

Átadta az első szállítmány  – kesztyűket, védőruhákat és fertőtlenítőszereket – tartalmazó 

egészségügyi segélyt a KMKSZ Jótékonysági Alapítványa a Nagyszőlősi Járási Alapellátási 

Központnak. Az epidemiológiai stáb munkatársai örömmel fogadták az adományt, hiszen 

elegendő védőruházatból és fertőtlenítőből is hiány van a járásban. A szövetség továbbra is 

számít a felajánlásokra a koronavírus-fertőzés elleni védekezésben. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2020. március 28. – Duna World 

 

A koronavírus miatt kialakult helyzetben Kárpátalján is összefogtak az idős emberek 

megsegítésére. Csapon tartós élelmiszereket gyűjtöttek az egyedülálló nyugdíjasoknak .A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozott a helyi református 

és a római katolikus közösség is. Az összegyűlt adományokkal  mintegy száz embernek 

tudnak segíteni.  

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési programját 2016-ban indította el a magyar kormány. 

Támogatásával tavaly 70 új óvoda épült és több mint 200 intézményt újítottak fel a külhoni 

magyar területeken. Partiumi helyzetkép következik. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=9299&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=9299&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=9302&lang=hu
https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-03-28-i-adas/
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Új szakok indulnak  a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen,amely  az egyetlen magyar 

nyelvű felsőoktatási intézmény a régióban. 

 

Tasnádi Szandra , a tehetséges budapesti szobrászművész a Petőfi Sándor program révén 

került a Felvidékre, amelyet nagyon megszeretett. De őt is megkedvelték a kassaiak , hiszen 

pezsgést hozott kulturális életükbe. A programok szervezése mellett Szandra szakmájához is 

hű maradt – megalkotta   a százegy éve lerombolt hányatott sorsú kassai honvédszobor 

kicsinyített mását.  

 

Fekete Krisztián népzenetanár és népzenész tudásával két és fél éven keresztül a Kárpátaljai 

magyarokat szolgálta a Petőfi Sándor program ösztöndíjasaként. Ezután került a kelet-

felvidéki ma már szórványtelepülésnek számító Imregre, ahol még őrzik a magyar 

néphagyományokat és népviseletet. A templomban magyarul tartják az istentiszteletet, a falu 

utcáin azonban egyre kevesebb magyar szót lehet hallani. 

 

A megváltozott élethelyzetek kezelése, a tolerancia, a másság empatikus elfogadása a célja 

azoknak az érzékenyítő tréningeknek, amelyeket a Nem Adom Fel Alapítvány fogyatékkal élő 

szakértői tartanak Kárpát-medence-szerte az érdeklődőknek. Milyen nehézségekkel kell 

megküzdenie egy mozgáskorlátozott embernek? Hogyan boldogul a közlekedésben egy 

nemlátó? Egyebek mellett ezt is megtapasztalhatták a máréfalvi Nyirő József Általános Iskola 

diákjaiazon az  Érzékenyítő Napon, amelyet még március elején forgatott stábunk. 

 

A „Zenevarázslat” program eljutott Kárpátaljára is. Várnagy Andrea  zongoraművész 2018-

ban indította útjára a kezdeményezését, amelynek célja a tehetségkutatás- és 

tehetséggondozás. A művésznő mesterképzést is szervezett a komolyzenei pályát választó 

növendékek számára.  

 

 

Kárpát Expressz  

2020. március 29. – M1 

 

Rákóczi Szövetség – átalakulás és új stratégia 

Mint sok más szervezet, a külhoni diákokkal foglalkozó Rákóczi Szövetség is átalakult a 

koronavírus járvány miatt. A kirándulásokat felfüggesztette, a közösségi rendezvények is 

későbbre tolódnak. Stratégiát váltottak: digitalizálják a programjaikat, vetélkedőiket online 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-03-29-i-adas-5/
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térbe helyezik. Csáky Csongor, a szövetség elnöke úgy látja: ha a személyes találkozókról egy 

ideig le is kell mondani, telefonon, online lehet tartani a kapcsolatot. 

 

Online segítség Székelyföldön  

tamási áron szülőfaluja, Farkaslaka teljesen üres. Székelyudvarhelyen is üresen konganak a 

parkok és utcák. A szükséghelyzet enyhítésére Szőke László székelyudvarhelyi újságíró 

internetes oldalt hozott létre Segítünk.Online címen. A honlap célja, hogy összehozza a 

segíteni akaró és a segítségre szoruló embereket. A felület Facebookon is elérhető, és már 

telefonos applikációt is létrehoztak. 

 

Felvidéken minden megváltozott 

Felvidéken beletelt néhány napba, amíg az emberek elfogadták az új helyzetet, de már 

mindenki szájmaszkban közlekedik és segít egymásnak. A hivatalok megváltozott 

nyitvatartással fogadják ügyfeleiket, és arra kérik őket, kizárólag halaszthatatlan ügyeik 

intézésével forduljanak hozzájuk. A tömegközlekedési eszközökön, pályaudvarokon naponta 

többször fertőtlenítenek. Lezárták a nemzetközi reptereket és a közúti határátkelőket. 

Kizárólag az élelmiszerüzletek és patikák tartanak nyitva. 

 

Egy éve indult újra a TV21 Ungvár 

2018. február 27-én hajnalban szomorú hírre riadt a kárpátaljai magyarság. Ismeretlenek 

felrobbantották a KMKSZ ungvári székházát. Az épület földszintje teljesen kiégett, jelentős 

károk keletkeztek. Ma, egy évvel később rá sem lehet ismerni az épületre. A robbanás után a 

TV21 Ungvár stúdiója lett, a KMKSZ másik székházba költözött. A jelenlegi helyzetben a TV is 

reagált: a tudósítás nem marad abba, de a stúdióban csak az adott műsorért felelős riporterek 

tartózkodhatnak. 

 

 

Határok nélkül 

2020. március 27. – Kossuth Rádió 

 

Budapest és Kijev együttműködése létkérdés mind Ukrajna, mind Magyarország, mind pedig 

a kárpátaljai magyarság számára, reagált Brenzovics László, a KMKSZ elnöke Szijjártó Péter 

magyar és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter tegnapi videó konferenciájára.  

 

2015-ben a magyar Országgyűlés a vezérlő fejedelem születésének napját, március 27-ét II. 

Rákóczi Ferenc emléknapjává nyilvánította. Magyarországon három település őrzi a 
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fejedelem nevét (Rákóczifalva, Rákócziújfalu és Rákóczibánya). Számos városban neveztek el 

róla közterületeket, állítottak tiszteletére emlékműveket, valamint számos intézmény és 

szervezet is viseli a fejedelem nevét. Közülük az egyik legjelentősebb civil szervezet a 30 éves 

Rákóczi Szövetség, amely a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában 

igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar 

közösségek ügyét.  

 

A járványügyi helyzetben a hivatalok, szervezetek, és rengeteg, önkéntes önzetlen munkája 

mellett, a média a helyzettel visszaélő csalókra is felhívja a figyelmet.  Igen nagy 

körültekintéssel kell megszervezni az idősek és otthoni elkülönítésben levők ellátását, hiszen 

a csalók sok esetben a legkiszolgáltatottabbakat  használják ki . Csíkszeredában összefogtak a 

közintézmények és civil szerveztek.  

 

Szerbiában a 65 év felettiek számára egész napos kijárási tilalmat rendeltek el a járvány miatt. 

A Vajdasági Magyar Szövetség önkéntes hálózatot hozott létre, amely az önkormányzatokkal 

együttműködve segít az időseknek. Pásztor István sajtónyilatkozatban számolt be a 

tapasztalatokról. Ezt hallhatják elsőként Németh Ernő összeállításában, de szó lesz a 

magyarkanizsai helyzetről is. 

 

A nagybecskereki Püspökségi Caritas továbbra is megpróbálja ellátni a védenceit, de 

másoknak is igyekszenek segíteni, útbaigazítást nyújtani. A napközis foglalkozást kénytelenek 

szüneteltetni.  

 

A szigorú járványügyi intézkedések nemcsak a lakosság mozgását korlátozzák, hanem a 

közigazgatást és a közintézmények működését is a rendkívüli előírások szerint kell 

megszervezni. Az  élet nem áll le Aradon sem, de jelentős változásokat vezettek be az 

önkormányzathoz tartozó intézményekben, ügyfélszolgálatokon. Javasolják mindenkinek, 

hogy amit csak lehet, online intézzenek el. A tavaszi kulturális és szórakoztató 

rendezvényeket azonban lefújták vagy elnapolták, köztük a magyar érdekeltségű eseményeket 

is.  

 

A nagy múltú, nagybecskereki Darusi virágüzlet, amely több mint öt évtizede látja el a Bega 

menti város lakóit szebbnél szebb  virágokkal, vasárnap óta nem tart nyitva. Viszont az üzlet 

előtt néhány napja a vázában levő vágott virágból bárki elvehet egy-két szálat.  

 

Azt mondják, ha 11 szálnál kevesebb virágból áll egy - egy csokor, akkor mindig páratlan 

legyen a szálak száma. De a kevesebb néha több, így egy szál virág többet mond akár egy 
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tucatnál. Most mi jelképesen ezt az egy szálat tesszük Veres Emese Gyöngyvér összeállítása 

mellé. 

 

 

Határok nélkül 

2020. március 28. – Kossuth Rádió 

 

Új műsora bemutatására készült a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, amikor betiltottak 

minden rendezvényt. Az Ékes Gyergyó című színpadi előadás rendhagyó vállalkozás, hiszen - 

bár hihetetlennek tűnik - a kevésbé ismert Gyergyói-medence tánc és népzenei kultúráját 

dolgozza fel.  

 

Egy igen hangulatos ünneplést szervezett a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub megalakulásának 

10. évfordulóján. A rövid köszöntő- és visszaemlékező beszédekkel tarkított színpadi műsor 

után legelőször is a gyerekmustra következett. Az alapító tagok között több házasság is 

szövődött, és nem ritka az olyan család sem, ahol már három gyermek szaladgál. Mindezzel 

példát mutatnak a mostani tagoknak is, akiknek éppen azzal kell szembenézniük, hogy 

generációjukból talán többen nem térnek haza az egyre apadó magyar közösségbe.  

 

Huszton a Rákóczi szabadságharc idején két alkalommal is tartottak nagygyűlést a kurucok. A 

máramarosi régió és a Huszti vár szerepe meghatározó volt a forradalomban. Ez volt az első 

jelentős vár, amelyik a nagyságos fejedelem szolgálatába állt. A máramarosi sóbányák pedig 

jelentős bevételt biztosítottak a kuruc hadseregnek. Józan Lajos helytörténész, nyugalmazott 

református lelkész mesél, aki több mint 20 éven keresztül szolgált Huszton. 

 

Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta 

Horváth Sándor költőnek, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztőjének. Horváth Sándornak óriási 

szerepe volt abban, hogy az idén 100 éves magyar hetilap a történelem viharai közepette is 

fenn tudott maradni, és képes volt fejlődni.  

 

Karanténszínházba várja közönségét a Világhálón a Szabadkai Népszínház. A műsorról már 

lekerült darabokat mutatják be felvételről, a legnépszerűbb közösségi oldalon. A nézők 

szavazták meg, hogy milyen darabokat szeretnének újra látni, s az előadások kezdési 

időpontját is az Interneten teszik közzé. A kezdeményezés kapcsán elsőként Körmöci 

Petronellát, a magyar társulat igazgatóját halljuk. 

 


