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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megártott a járvány a nagy pártoknak: A PNL és a PSD népszerűsége is csökkent 
az elmúlt hónapban 
2020. március 31. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Tovább csökkent a Klaus Johannis államfőhöz közel álló, kisebbségben kormányzó jobbközép 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) népszerűsége Romániában, de a tavaly ősz óta ellenzékben lévő 

Szociáldemokrata Párt (PSD) megítélése is visszaesett az utóbbi hónapban, amikor a 

közbeszédben minden politikai témát felülírt a koronavírus-válság. A választók bizalma mind 

a jobboldalon, mind a baloldalon az alternatív erők felé fordult – derült ki az IMAS 

közvélemény-kutató intézet kedden ismertetett friss felméréséből. Az őszi kormányváltás és 

Klaus Johannis államfő novemberi újraválasztása után látványosan megerősödött PNL a 

március elején mért 41 százalékról 36,7 százalékra esett vissza. 

 
Nemzeti régiók: Otthon vagy? Ráérsz? Írd alá! 
2020. március 31. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A nemzeti régiók rendszerének kialakítása a magyar közösségek számára kulcsfontosságú cél 

és feladat a közös uniós lét keretében. Olyan ez, mint egy társasház, ahol laknak sokféle 

emberek, módosabbak, szegényebbek, befolyásosabbak, kevésbé befolyásosak, különböző 

nyelvet beszélők és más-más nemzeti és vallási identitásúak. A lényeg az, hogy a házi rend ne 

semmizze ki azokat sem, akik e közösségben kisebbségben vannak. Legyen beleszólásuk, hogy 

a ház hogyan működik, de főleg, hogy a nekik, arányosan járó jogokkal és pénzügyi kerettel 

önállóan rendelkezhessenek. Ne a nagyobb lakásokban élő, gazdag és befolyásosabb 

szomszédok döntsék el, hogy a nekik járó támogatást mire költsék el. Ők maguk 

határozhassanak, hogy számukra mi a fontos javítani, szépíteni való a saját kis lakásukban. 

 

Zavartalanul átmehetnek a határon az ingázók? Csak az biztos, hogy senki nem 
tud semmi biztosat  
2020. március 31. – transindex.ro 

A romániai Szabad Európa Rádióhoz is számos panasz érkezett azok részéről, akik naponta 

ingázta eddig a román-magyar határon, ezért a rádió megkereste Pataki Csabát, a Szatmár 

Megyei Tanács elnökét, aki csak annyit tudott megerősíteni a rádiónak, hogy a helyzet „még 

mindig kaotikus”, mivel „nem tudják pontosan, hogyan működik a rendszer”. A megyei 

tanács elnöke vasárnap arról számolt be a rádiónak, hogy a határtól 30 kilométere élőket, 

akik a határ túloldalán dolgoznak, azokat ugyan átengedik, de vagy a román, vagy a magyar 

hatóságok rendelnek el számukra 14 napos elkülönítést.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/felmeres-csokkent-a-nagy-partok-nepszerusege-romaniaban
https://kronikaonline.ro/belfold/felmeres-csokkent-a-nagy-partok-nepszerusege-romaniaban
https://ma7.sk/hethatar/nemzeti-regiok-otthon-vagy-raersz-ird-ala
http://itthon.transindex.ro/?hir=59200
http://itthon.transindex.ro/?hir=59200
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Új kórházépülettel bővülhet a marosvásárhelyi Fertőző Klinika intenzív terápiás 
részlege 
2020. március 31. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Maros Megyei Tanács az új épületet a Dózsa György utcában található Fertőző Klinika 

udvarán építené fel a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére. Az új szárny 1362 

négyzetméteres felületen 19 kórtermet foglal majd magába, amelyekben 33 intenzív terápiás 

ágy áll majd a betegek rendelkezésére. „Két héttel ezelőtt tárgyaltunk először arról, hogy 

szükség lenne a fertőző kórház intenzív terápiás részlegének bővítésére, és még aznap 

megrendeltük az ehhez szükséges műszaki terveket. Köszönet illeti a marosvásárhelyi és 

kolozsvári tervezőmérnökökből álló csapatot, akik rekordidő alatt készítették el a szükséges 

műszaki dokumentációt és olyan korszerű építkezési technológiát javasoltak, ami lehetővé 

teszi, hogy az épület néhány hónap alatt elkészüljön" - mondta el Péter Ferenc tanácselnök.  

 

Bizonytalan a májusra tervezett egyházi programok megszervezése is 
2020. március 31. – Bihari Napló 

Egyelőre még nem született döntés arról, hogy a koronavírus-járvány miatt a kijelölt 

időpontokban megtartják-e vagy sem az elsőáldozási, illetve a konfirmálási ünnepségeket. 

Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora és Csűry István, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke nyilatkozott erről a Bihari Naplónak. 

 

A csíkszeredai kórházat támogatták: új eszközökkel bővült az intézmény  
2020. március 31. – maszol.ro 

Átadták hétfőn a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház számára a tavaly ősszel lezajlott 

jótékonysági Katalin-bál bevételéből vásárolt eszközöket a Csíki Vállalkozók Egyesületének 

képviselői – közölte az intézmény vezetősége. A Csíki Vállakozók Egyesülete (CSVE) és 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2019. november 23-án szervezte meg a hatodik 

jótékonysági Katalin-bált Csíkszeredában. A rendezvény bevételéből a Hargita Megye 

Tanácsa által működtetett Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház is részesült. 28 000 lej 

értékben megvásárolt eszközöket vett át hétfőn dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere 

Bakcsy Tündétől, a CSVE ügyvezetőjétől és Vorzsák Szabolcstól, a szervezet alelnökétől.  

 

Módosították Csíkszereda költségvetését a koronavírus-járvány miatt  
2020. március 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hét darab lélegeztetőgép vásárlása miatt módosították Csíkszereda költségvetését. A 

berendezéseket a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház részére fogják megvásárolni a városi 

katasztrófavédelmi bizottság javaslatára, 700 ezer lejbe kerülnek.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=59197
http://itthon.transindex.ro/?hir=59197
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/bizonytalan-a-majusra-tervezett-egyhazi-programok-megszervezese-is-2733300/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124408-a-csikszeredai-korhazat-tamogattak-uj-eszkozokkel-b-vult-az-intezmeny
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124421-modositottak-csikszereda-koltsegveteset-a-koronavirus-jarvany-miatt
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Szerdán megszólalnak Székelyföldön a harangok azokért, akik a lakosságért 
dolgoznak  
2020. március 31. – maszol.ro 

Vass Levente képviselő sajtóirodájának közleménye szerint április 1-jén, szerdán, 13 órakor 

egyszerre szólalnak meg a templomharangok Maros, Hargita és Kovászna megye több mint 

60 településén köszönetnyilvánításként mindazoknak, akik ezekben a napokban nem 

maradhatnak otthon: orvosoknak, asszisztenseknek, ápolóknak, gyógyszerészeknek, bolti 

eladóknak, szállítóknak, takarítóknak, rendfenntartóknak és mindenkinek, aki a lakosságért 

dolgozik a pandémia ideje alatt.  

 

Lélegeztetőgépet adományozott a marosvásárhelyi kórháznak a Rotary Club 
Téka 
2020. március 31. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Rotary Club Téka kedd délelőtt egy Smiths Medical gyártmányú, Pneupac 

paraPAC plus 310 típusú, multifunkcionális, hordozható lélegeztetőgépet adományozott a 

Maros Megyei Sürgősségi Kórház Intenzív Terápiás részlegének a koronavírus-világjárvány 

okozta vészhelyzet miatt. 

 

Az idősek ellátásával, online tanácsadással folytatja tevékenységét a 
Gyulafehérvári Caritas 
2020. március 31. – szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

A Gyulafehérvári Caritas által vállalt otthoni beteggondozás folyamatos, ahogy a bentlakó 

ápolóközpontok, idős- és gyermekotthonok is működnek, ám a járvány terjedésének 

megelőzése érdekében a nappali, csoportos foglalkozások szünetelnek. 

 

Továbbra is Hargita az egyetlen hivatalosan vírusmentes megye Romániában 
2020. március 31. – maszol.ro, Krónika 

Továbbra sincs egyetlen igazolt koronavírus-fertőzéses eset sem Hargita megyében, az újabb 

teszteredmények is negatívak – közölte kedden a prefektusi hivatal.  A tájékoztatás szerint a 

megyében 142 személye van intézményes karanténban, 28-cal több, mint egy nappal 

korábban. A házi elkülönítésben lévő személyek száma egy nap alatt 400-zal, 1957-re 

csökkent.  

 

Háromszéken növelik a koronavírus-tesztek számát  
2020. március 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ha eddig – két hét alatt – összesen 300 vírustesztre vettek labormintát Háromszéken, 

keddtől naponta 80-at végez el a Közegészségügyi Igazgatóság és a sepsiszentgyörgyi 

sürgősségi kórház számára egy magánlaboratórium, jelentette be keddi, online 

sajtótájékoztatóján Tamás Sándor. A háromszéki önkormányzat elnöke szerint minderre az 

egészségügyi minisztérium egy rendelete teremt lehetőséget, amely engedélyezi, hogy a 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124438-szerdan-megszolalnak-szekelyfoldon-a-harangok-azokert-akik-a-lakossagert-dolgoznak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124438-szerdan-megszolalnak-szekelyfoldon-a-harangok-azokert-akik-a-lakossagert-dolgoznak
https://szekelyhon.ro/aktualis/lelegezteto-gepet-adomanyozott-a-marosvasarhelyi-korhaznak-a-rotary-club-teka
https://szekelyhon.ro/aktualis/lelegezteto-gepet-adomanyozott-a-marosvasarhelyi-korhaznak-a-rotary-club-teka
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-idosek-ellatasaval-online-tanacsadassal-folytatja-tevekenyseget-a-gyulafehervari-caritas
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-idosek-ellatasaval-online-tanacsadassal-folytatja-tevekenyseget-a-gyulafehervari-caritas
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124448-tovabbra-is-hargita-az-egyetlen-hivatalosan-virusmentes-megye-romaniaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124456-haromszeken-novelik-a-koronavirus-tesztek-szamat
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megyei közegészségügyi igazgatóságok és a kórházak a magánlaboratóriumokkal szerződést 

kössenek koronavírus-tesztek elvégzésére.  

 

Négy lélegeztetőgépet kap a gyergyószentmiklósi kórház 
2020. március 31. – szekelyhon.ro 

231 ezer lejből vásárolhat lélegeztetőgépeket a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház a helyi 

képviselő-testület kedd reggeli rendkívüli ülésén elfogadott költségvetés-módosításának 

köszönhetően; a pénzt nem saját büdzséből biztosítják, előzőleg ugyanis Hargita Megye 

Tanácsa hagyta jóvá azt a város számára. 

 

Ravasz: Az új romaügyi kormánybiztos legsürgetőbb feladata a válságkezelés 
lesz 
2020. március 31. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó. Körkép 

Andrea Bučková, az új romaügyi kormánybiztos legsürgetőbb feladata az lesz, hogy kezelje a 

marginalizálódott roma közösségeken belül kialakult helyzetet az új típusú koronavírus 

terjedésével összefüggésben. Ezt Ravasz Ábel, a leköszönő kormánybiztos jelentette ki 

kedden. „Szigorúan figyelemmel fogom kísérni, milyen lépéseket fog tenni a kormány a 

fertőzéssel szembeni védelem biztosítása érdekében” – közölte Ravasz. Hozzátette: a hivatal 

már egy héttel ezelőtt a kormány elé terjesztett egy tervet, amelyet szakemberek és 

terepmunkások segítségével dolgozott ki. „A kormány sajnos ignorálta a tervezetet, emiatt egy 

hetet veszített, de még mindig időben van, hogy elfogadja a megfelelő óvintézkedéseket” – 

fűzte hozzá.  Ravasz az utódjával még nem találkozott, de feltételezi, hogy néhány órán belül 

felveszik a kapcsolatot. Kiemelte, hogy Bučková az előző időszakban elért jelentős 

eredményekre építkezhet majd. 

 

Önkormányzatok, óvodai és iskolai alkalmazottak… És bizonytalanság – Őry 
Péter 
2020. március 31. – Ma7.sk 

Szinte folyamatosan csörgött hétfőn a telefonom. Kollégák hívtak, kérdezték, te mit teszel? 

Milyen megoldást választasz? Hogy lesz tovább, milyen forrásokra számítsunk? Mit tegyünk 

az iskolai és óvodai alkalmazottakkal? Van jogalanyisága az iskolának, az ovinak nincs? 

Záporozó kérdések. Vibráló, még a telefonon keresztül is érzékelhető feszültség és 

bizonytalanság. Pár nappal ezelőtt már jeleztem, hogy a kormányzat valahogy kifelejti a 

megoldási javaslatokból az önkormányzati szerveket és a közszférát. Tudom, a kormány is 

nagyon nehéz időket él, de talán nem ártana valamilyen impulzus, előrejelzés, számítás. 

Mihez kezdjen az önkormányzat, mit tervezzen? Nézzük a valóságot. Pillanatnyilag az 

alkalmazottak jelentős része takaréklángon üzemel. Nincs oktatás a suliban, alig akad 

takarítani vagy főzni való. A tanárok távoktatást oldanak, az óvópedagógusok segédanyagot 

gyártanak. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/negy-lelegeztetogepet-kap-a-gyergyoszentmiklosi-korhaz
https://ma7.sk/aktualis/ravasz-az-uj-romaugyi-kormanybiztos-legsurgetobb-feladata-a-valsagkezeles-lesz
https://ma7.sk/aktualis/ravasz-az-uj-romaugyi-kormanybiztos-legsurgetobb-feladata-a-valsagkezeles-lesz
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Dunaszerdahelyen is ülésezett a válságstáb 
2020. március 31. – Ma7.sk 

Az egyeztető ülésre Hájos Zoltán Dunaszerdahelyi polgármestere a járási hivatal vezetőjét, 

Morvay Györgyöt, a helyi kórház igazgatóját, Bock Szilviát, a közegészségügyi hivatal 

igazgatóját, Robotka Rozáliát, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Katasztrófavédelmi 

főosztályvezető-helyettesét, Bíró Alicát, illetve a rendőrséget képviselő Csicsay Szilárd 

rendőrezredest hívta meg. A megjelentek kölcsönösen tájékoztatták egymást az általuk 

felügyelt területekkel kapcsolatban. Bock Szilvia kórházigazgató a járási kórház 

felkészültségéről számolt be, kiemelve, hogy az esetleges koronavírusos betegek elsősorban 

központi kórházakba kerülnek majd, ahol erre specializáltan megfelelő fertőző osztály 

működik. Ettől függetlenül a dunaszerdahelyi kórház is folyamatosan megtesz mindent, hogy 

felkészüljön a kibontakozó koronavírus-járványra. 

 

Cserkészönkéntesség a koronavírus-járvány idején 
2020. március 31. – Felvidék Ma 

A COVID-19 koronavírus rövid időn belül megváltoztatta az egész világ életét, ahogy tette azt 

a cserkészvezetőkkel is, újabb feladatok és kihívások elé állítva őket. Rövid időn belül kellett 

átértékelniük addigi tevékenységeiket, módszereiket, helyettük egy újat kitalálni és bevezetni. 

Nincsenek könnyű helyzetben az ifjúsági szervezetek sem, különösen az olyan gyermek és 

ifjúsági szervezetek, mint a cserkészszövetség, ahol a nevelési program elsősorban és döntően 

a rendszeres személyes közösségi tevékenységeken alapszik. A cserkészmozgalom nevelési 

programjának központjában pedig az alapvető értékek között szerepel az önkéntesség, a 

segítségnyújtás, az egymásra figyelés és a személyes példamutatás is. 

 

Az Új Szó is hozzájárult a járványra figyelmeztető magyar nyelvű feliratok 
kihelyezéséhez 
2020. március 31. – Új Szó 

A koronavírus-járvány miatt kihelyezett nyilvános figyelmeztető feliratoknak a magyarok 

lakta falvakban a kisebbségi nyelvre való fordítást is tartalmazniuk kell. Ennek ellenére sok 

helyen hiányzik a magyar felirat. Az egynyelvű szlovák feliratokért akár 2500 eurós büntetést 

is kiszabhatnak. Megkeresésük után több vállalat azonnal kirakta a figyelmeztetések magyar 

változatát is. A koronavírus-járvány megfékezése szempontjából nélkülözhetetlen, hogy a 

polgárokat a számukra leginkább érthető nyelven tájékoztassák. A kisebbséginyelv-törvény 

értelmében azokban a községekben, városokban, ahol a magyar vagy más nemzetiség 

arányszáma meghaladja a 20 százalékot, az egészségkárosodás veszélyére, életveszélyre 

figyelmeztető nyilvános feliratokat kötelező a szlovák mellett az adott kisebbség nyelvén is 

feltüntetni. A jogszabály egyaránt vonatkozik a magán- és a közszférára. 
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https://ma7.sk/tajaink/dunaszerdahelyen-ulesezett-a-valsagstab
https://felvidek.ma/2020/03/cserkeszonkentesseg-a-koronavirus-jarvany-idejen/
https://ujszo.com/kozelet/hozzajarultunk-a-jarvanyra-figyelmezteto-magyar-nyelvu-feliratok-kihelyezesehez
https://ujszo.com/kozelet/hozzajarultunk-a-jarvanyra-figyelmezteto-magyar-nyelvu-feliratok-kihelyezesehez
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Harminc éves a VMDK 
2020. március 31. – Vajdaság MA 

Megalakítását 1989. december 18-án a vajdasági magyar értelmiségiek egy csoportja 

kezdeményezte Ágoston András vezetésével. Ez volt Szerbiában a második pluralista politikai 

kezdeményezés. A VMDK 1990. március 31-én – kerek harminc éve - tartotta meg alakuló 

közgyűlését Doroszlón. Akkor 6586 tagja volt, 1992-ben taglétszáma meghaladta a 26 ezret. 

1990. július 30-án jegyezték be a politikai szervezetekről szóló szerbiai törvény alapján. 

Tevékenységét Vajdaságban 14 körzeti szervezet, ezeken belül több mint 90 tagozat, valamint 

számos szakbizottság keretében fejtette ki. 

 

„Talpra álltunk, megmaradunk!”: Harminc éves az újabb kori magyar 
érdekvédelem a Vajdaságban 
2020. március 31. – Vajdaság MA 

- „Talpra álltunk, megmaradunk!” Ez hangzott el 30 évvel ez előtt, akkor, amikor Doroszlón 

megalakult a történelmi VMDK. Erről beszélt Pásztor István, a VMSZ elnöke is, idén, március 

15-én. Miként került sor anno a VMDK megalakulására és mi valósult meg az akkori 

célkitűzésekből? - Ami a VMDK megalakulását illeti, el kell mondanom, hogy a kezdet 1989 

végére, december 18-ra esik, amikor is egy 11 tagú kezdeményező bizottság élén én 

átnyújtottam és nyilvánosságra hoztam a VMDK megalakítására vonatkozó 

kezdeményezésünket. 

 

Határokon átívelő összetartozás és rendhagyó megemlékezés II. Rákóczi Ferenc 
születésének évfordulóján 
2020. április 1. – Kárpátalja 

A Rákóczi Szövetség az idei esztendőben rendhagyó módon, online felületein emlékezik a 

nagyságos fejedelemre, és igyekszik az ő szellemében erősíteni a magyar összetartozást. A 

Rákóczi Szövetségnek közel harmincezer tagja van a Kárpát-medencében, és több ezer 

magyar gyökerű diákkal tart kapcsolatot a világ más pontjain Amerikától Ausztráliáig. 

„Tevékenységünket ugyanakkor nem szüneteltetjük, szeretnénk az online térben 

rendelkezésre álló eszközeinkkel minél inkább jelen lenni annak érdekében, hogy a Rákóczi 

Szövetség közössége, szimpatizánsai ne érezzék egyedül magukat, és ebben a formában 

fejezzük ki nemzeti összetartozásunkat, emberi és baráti kapcsolatainkat. 

 

Mindent a nézőkért! – riport a TV21 Ungvár munkájáról az M1-en 
2020. március 31. – karpat.in.ua 

Profi, fiatal csapat, kiemelkedő színvonal, hiteles tájékoztatás és természetesen magas 

nézettség – ez jellemzi a TV21 Ungvár munkáját. Mint mondják, a tájékoztatás a vészterhes 

időkben a legfontosabb, ezért ők a világjárvány idején is teszik a dolgukat (persze rendkívül 

elővigyázatosan). A csapatról szóló riport az M1 Kárpát-medence című műsorában volt 

látható, mely korábban a Kárpát Expressz nevet viselte. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24937/Harminc-eves-a-VMDK.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24942/Talpra-alltunk-megmaradunk-Harminc-eves-az-ujabb-kori-magyar-erdekvedelem-a-Vajdasagban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24942/Talpra-alltunk-megmaradunk-Harminc-eves-az-ujabb-kori-magyar-erdekvedelem-a-Vajdasagban.html
https://karpataljalap.net/2020/04/01/hatarokon-ativelo-osszetartozas-es-rendhagyo-megemlekezes-ii-rakoczi-ferenc-szuletesenek
https://karpataljalap.net/2020/04/01/hatarokon-ativelo-osszetartozas-es-rendhagyo-megemlekezes-ii-rakoczi-ferenc-szuletesenek
http://life.karpat.in.ua/?p=9500&lang=hu
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Rászoruló időseknek gyűjtöttek Csapon 
2020. március 31. – karpat.in.ua 

A koronavírus terjedésének veszélye példás összefogásra késztette a csapi magyarokat. 

Eldöntötték, hogy tartós élelmiszerekkel segítik a leginkább veszélyeztetett korosztályt, az 

idős embereket. A szervezők felhívásukban egy kilogramm lisztet és cukrot, olajat és egy 

konzervet kértek az adományozóktól. A szatyrok ennél sokkal többet tartalmaztak még: 

édességet, teát, pástétomot, tésztaféléket. Mindezt azért adták össze, hogy az idős 

embereknek ne kelljen elhagyniuk lakásukat a bevásárlás miatt, ezzel is megvédve őket a 

fertőzés veszélyétől.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. március 31. – Kossuth Rádió 

 

Több, mint 3 évtizede várnak a szatmárnémetiek a város ,,harmadik hídjának” a megépítésre. 

Arra a majd a Szamoson átívelő, kb. 650m-es hídra, amelynek végre lezárult a közbeszerzési 

eljárása. A több, mint 30 millió eurós beruházás kivitelezője a Strabag lesz. A híd a 

nagybányai utat köti majd össze a Kolozsvár felé vezető útszakasszal – mondja Kereskényi 

Gábor, Szatmárnémeti polgármestere. 

 

Újabb könnyítést jelent a magyar-szlovák államhatár mentén élők számára, hogy növekedik a 

nyitva tartó átkelőhelyek száma. Keddtől már kilenc helyen, és mától Somoskőújfaluban is 

átléphető a magyar-szlovák államhatár.  

 

A Román-magyar határszakaszon, Bihar megye 4 határátkelőhelye közül jelenleg 3 van 

nyitva, amelyeket elsősorban az ingázók és az áruforgalom miatt üzemeltetnek. Szabó Ödön 

parlamenti képviselő foglalta össze a jelenleg aktuális Bihar megyei határhelyzetet. 

 

Hogyan alakul idén a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja? Milyen segítséget tud 

nyújtani a szövetség az online oktatásban a középiskolásoknak? Hogyan tudja segíteni a 

szövetség több, mint 500 Kárpát-medencei középiskolai és helyi szervezete az időseket 

ezekben a nehéz napokban, hónapokban? Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke beszélt 

erről. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=9509&lang=hu
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Az évi mintegy 5000 rendezvényt szervező Csemadok elnöksége videokonferencián vitatta 

meg a kialakult helyzetet. Eddig két országos rendezvényt sikerült megvalósítaniuk és 

elmaradt, illetve az online térbe költözött a Petőfi-programosok által szervezett, főleg a 

fiatalokat megszólító több rendezvényük is. Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke 

beszélt a részletekről. 

 

A Délvidéki Háló Közösségnek is több rendezvénye elmaradt, de abban bíznak, hogy egyszer 

minden jelentős találkozást be tudnak pótolni. Remélik, hogy a július végére tervezett nagy 

táborukat már meg tudják majd valósítani. – mesélte a délvidéki Háló vezetője, Halmai 

Tibor. 

 

Legényesezz otthon! – a Nemzeti Táncegyüttestől indult kezdeményezéshez több ezren 

csatlakoztak a Kárpát-medencében, közöttük Kovács János néptáncos, néptánc-oktató, aki a 

Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként a temesvári Gerhardinum Római Katolikus 

Teológiai Líceumban tevékenykedik.  

 

 


