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Nyomtatott és online sajtó 
 

Év végéig meghosszabbítaná a helyi választott tisztségviselők mandátumát a 
kormány Romániában 
2020. április 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány, amelynek értelmében legkésőbb 2020. 

december 31-éig meghosszabbítják a helyi választott vezetők mandátumát – közölte a hétfői 

kormányülés kezdetén Raluca Turcan kormányfőhelyettes. Ludovic Orban miniszterelnök azt 

mondta: a helyhatósági választásokat egy későbbi dátumra halasztják. „Tehát gyakorlatilag 

elhalasztjuk a választások időpontját. Erről fogunk dönteni. Az eljárások leegyszerűsödnek, a 

mandátumok érvényességét legkésőbb december 31-éig meghosszabbítjuk” – mondta Orban. 

Turcan arról számolt be, hogy az erre vonatkozó javaslatot az Állandó Választási Hatóság, a 

belügyminisztérium és a fejlesztési minisztérium fogalmazta meg, mivel a krízishelyzet nem 

teszi lehetővé sem a választási kampány, sem a választások megszervezését. 

 

Önkéntesek segítik az időseket a Vajdaságban 
2020. április 6. – MTI, Híradó, Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

Önkéntesek segítik a teljes kijárási tilalommal sújtott időseket a Vajdaságban, emellett a 

legrászorultabb mezőgazdasági termelők segítséget kapnak, hogy az új típusú koronavírus-

járvány gazdasági következményeit könnyebben viseljék. Mivel a 65 év felettiek számára 

teljes kijárási tilalom van érvényben Szerbiában, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

önkénteseket toborzott, akik elvégzik a bevásárlást és a gyógyszerbeszerzést az idősek 

számára. Az idősek hétvégenként egy napon reggel 4 és 7 óra között végezhetik el a szükséges 

bevásárlást, ha ezt egyedül meg tudják tenni. A 65 év felettiek a kijárási tilalom miatt a 

nyugdíjukat sem tudják felvenni, így az önkéntesek egyszeri felhatalmazással ezt is elvégzik. 

Pásztor István, a VMSZ elnöke az MTI-nek hétfőn elmondta, valamivel több mint hétszáz 

önkéntes segíti az időseket Vajdaság-szerte. Mint mondta, hétköznapokon átlagosan 800-

1000 megkeresés érkezik hozzájuk. Az idősek segítése nem politikai akció, a cél az, hogy 

minden segítségre szorulót támogassanak - szögezte le. 

 

Johannis: nincs itt az ideje a „lazításnak”, meghosszabbítjuk a sürgősségi 
állapotot 
2020. április 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, 

hirado.hu, Bihari Napló 

Klaus Johannis államelnök szerint még nem jött el az ideje, hogy a román hatóságok 

lazítsanak a korlátozó intézkedéseken, ezért további egy hónappal meghosszabbítják az 

április 16-án lejáró sürgősségi állapotot. Az államfő hétfőn megbeszélést folytatott a 

Cotroceni-palotában a COVID-19 járvány megfékezése érdekében tett intézkedésekről, az 
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https://kronikaonline.ro/belfold/ev-vegeig-meghosszabbitana-a-helyi-valasztott-tisztsegviselok-mandatumat-a-kormany
https://kronikaonline.ro/belfold/ev-vegeig-meghosszabbitana-a-helyi-valasztott-tisztsegviselok-mandatumat-a-kormany
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ülésen részt vett Ludovic Orban kormányfő és a kabinet több tagja. Johannis közölte, a 

sürgősségi állapot meghosszabbításához szükséges rendeletet a héten megszövegezik, a jövő 

héten pedig ki fogja hirdetni a rendkívüli állapot egy hónappal való meghosszabbítását. 

Ebben az időszakban abszolút szükség van arra, hogy ellenőrzés alatt tartsuk a járvány 

fejlődését” – szögezte le nyilatkozatában az államelnök. Johannis közölte, Romániában még 

nem tetőzött a koronavírus-járvány, emiatt nem lehet lazítani a meghozott megszorító 

intézkedéseken, annak ellenére sem, hogy az esetek száma más országokhoz képest 

alacsonyabb. 

 

Az RMDSZ támogatja a PSD együttműködésre vonatkozó felhívását 
2020. április 6. – maszol.ro, transindex.ro 

Kelemen Hunor jónak tartja Marcel Ciolacu felhívását, hogy a parlamenti pártok együtt 

dolgozzanak ki egy tervet a válság leküzdésére. Az RMDSZ szövetségi elnöke vasárnap este 

beszélt erről az Agerpresnek. Kelemen Hunor úgy érvelt: vannak olyan időszakok, amikor 

félre kell tenni az összes politikai, ideológiai és egyéb vitát, és a többi politikai szereplővel 

együtt megoldásokat kell keresni, mert az ország teljes lakossága és a nemzetgazdaság is 

érintett. Ezért úgy gondolja, hogy egy világjárvány idején szerencsés lenne szélesebb körű 

párbeszédet folytatni, szélesebb körű konszenzust kialakítani elsősorban az egészségüggyel, 

majd a gazdasággal, a rövid- és középtávú beruházásokkal kapcsolatban 

 

Máréfalva polgármestere arra biztatja a település idénymunkásait, menjenek 
külföldre, ha tudnak  
2020. április 6. – transindex.ro 

Németország bejelentette, hogy az elkövetkező két hónapban szüksége lesz 80 ezer 

idénymunkásra, akik - az elmúlt évekhez hasonlóan - el tudják végezni a különböző 

mezőgazdasági munkákat. Románia berlini nagykövetsége szerint a német mezőgazdaságban 

dolgozók kétharmada Romániából érkezett az elmúlt években, így a romániai 

szezonmunkásokat is nagy számban várják a következő időszakban. Az úgy kapcsán az RFI 

megkereste Kovács Imrét, a Hargita megyei Máréfalva polgármesterét is, ahonnan sokan 

járnak külföldre dolgozni, hogy megkérdezze, mi a helyzet a településen, vannak-e olyanok, 

akik készülnek külföldön munkát vállalni a közeljövőben. A polgármester elmondta, hogy ő 

mindenkit arra biztat, hogyha el tud menni külföldre idénymunkára, akkor menjen. 

Elmondása szerint ezeknek az embereknek itthon nincs munkájuk és a faluban sincs arra 

lehetőség, hogy valahol dolgozni tudjanak, ugyanakkor már hozzászoktak a külföldi 

fizetésekhez is, és így igencsak magas elvárásaik vannak.  

 

Hargita Megye Tanácsa segítené a Magyarországról hazautazókat  
2020. április 6. – maszol.ro 

Bár korábban azt kérték, lehetőség szerint senki ne induljon haza külföldről, a megyei 

operatív törzs vasárnapi ülésén hozott döntés értelmében Hargita Megye Tanácsa segíteni 

fogja azokat, akik Magyarországról haza kívánnak térni a megyébe. Halaszthatatlan okokból 

történő utazás esetén nem gördít akadályt a hazatérés elé Hargita Megye Tanácsa azoknak, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/124756-az-rmdsz-tamogatja-a-psd-egyuttm-kodesre-vonatkozo-felhivasat
http://itthon.transindex.ro/?hir=59309
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akik Magyarországról szeretnének a térségbe utazni – jelentette be vasárnapi 

videóüzenetében Borboly Csaba. A megyei tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy senkinek nem 

engedik el a kezét, és keresik annak a lehetőségét, hogy a magyar-román határról való 

hazetérést gördülékennyé tegyék. A politikus beszámolója szerint számos jelzést kaptak 

Magyarországról hazaindulóktól arról, hogy esetükben gyakran a határrendészet is 

bizonytalan volt, akadt, aki 24 órát töltött a senkiföldjén, mielőtt az országba léphetett volna.  

 

Újabb karantén-helyszíneket alakítanak ki Csíkszeredában  
2020. április 6. – maszol.ro 

Csíkszereda közigazgatási területén 31-en vannak intézményes karanténban és 63-an  házi 

elkülönítésben – közölte a legfrisebb adatokat Ráduly Róbert polgármester. A hétfői városi 

katasztróvafavédelmi bizottsági ülést követő sajtótájékoztatón a városvezető beszámolt a 

város lépcsőházainak fertőtlenítésének problémáiról is.  

 

Háromra nőtt a Hargita megyei fertőzöttek száma  
2020. április 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A hétfőn közzétett adatok szerint ezidáig három személynél mutatták ki a koronavírus-

fertőzést Hargita megye területén. A prefektusi hivatal közlése szerint az újabb fertőzött is 

kapcsolatba került azzal a férfival, akinél először mutatták ki a vírus jelenlétét a megyében.  

 

Antal Árpád zéró toleranciát hirdetett a bűnözőkkel szemben  
2020. április 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester hétfői online sajtótájékoztatóján a romló 

közbiztonság, az elszaporodott erőszakos rablások, lopások, fosztogatások kapcsán kifejtette: 

„Ki kell mondani, hogy Románia az elmúlt évtizedekben bűnözőket is exportált. Ezek egy 

része – akik külföldön törvénytelenségből, koldulásból és fekete munkából éltek – most 

hazajött és itthon is ugyanazt teszik, mint eddig”. A polgármester kifejtette: 

„Sepsiszentgyörgy eddig békés, nyugodt város volt, ezért kapkodjuk a fejünket, hiszen rövid 

idő alatt több helyen is történtek betörések, amikhez nem vagyunk hozzászokva. El kell 

mondani: Sepsiszentgyörgyön nulla tolerancia van a bűnözőkkel szemben, akik ilyent 

tesznek, azok semmi jóra nem számíthatnak”.  

 

Ingázás csak munkaadói igazolással 
2020. április 6. – Bihari Napló 

Többen kérdezték az utóbbi napokban azt, hogy milyen előírás vonatkozik jelenleg azokra a 

román-magyar határ innenső oldalán élőkre, akiknek Magyarországon is házuk és 

megművelésre váró földjük van. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke erre a 

felvetésre válaszolva elmondta, hogy az ingázók határon túli munkavégzését megkönnyítő 

rendelkezés nem vonatkozik azokra, akik saját földjüket mennének művelni Magyarországra. 

A megyei tanácselnök hangsúlyozta, hogy ingázni csak azok tudnak a határ harminc 

kilométeres körzetében, akik munkaadói igazolással tudják a határon bizonyítani azt, hogy 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124782-ujabb-karanten-helyszineket-alakitanak-ki-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124784-haromra-n-tt-a-hargita-megyei-fert-zottek-szama
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/124798-antal-arpad-zero-toleranciat-hirdetett-a-b-noz-kkel-szemben
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/ingazas-csak-munkaadoi-igazolassal-2745696/
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dolgozni mennek át a másik országba, míg a saját földjét művelő ember nem tud 

munkaszerződést, illetve munkaadói igazolást felmutatni. 

 

Huszonhárom koronavírus-pozitív vagy gyanús beteg van a sepsiszentgyörgyi 
kórházban 
2020. április 6. – szekelyhon.ro 

Huszonhárom beteget kezelnek a sepsiszentgyörgyi kórházban koronavírus-fertőzéssel, vagy 

annak a gyanújával. A tünetmentes fertőzöttek ugyanakkor, csak akkor kerülnek kórházba, ha 

a lakásukban nincs lehetőség a biztonságos elkülönítésre. András-Nagy Róbert 

kórházigazgató hétfőn online sajtótájékoztatón elmondta, két beteg súlyos állapotban van, 

közülük egyik koronavírus tesztje pozitív, a másik beteg két korábbi tesztje nem volt 

egyértelmű, ezért harmadszor is mintát vettek tőle. Mindkettőjüket az intenzív terápiás 

osztályon kezelik, intubálni kellett őket. A kritikus állapotban levő betegek 65 év felettiek, 

szív- és érrendszeri betegségeik is vannak. 

 

Kétszeresére nőtt a koronavírus-gyanús személyek száma Maros megyében 
2020. április 6. – szekelyhon.ro 

A hétvégi viszonylagos csend után robbanásszerűen nőttek a koronavírussal kapcsolatos 

számok Maros megyében. A maszk viselésének kötelezővé tételéről a prefektúra egyelőre 

lemondott. Igaz ugyan, hogy a bizonyítottan fertőzöttek száma nem nőtt, de a vasárnapi 97 

személy helyett hétfőn már 174 koronavírus-gyanús páciens van kórházban. Jóval nagyobb az 

otthoni elkülönítésben, illetve az intézményes karanténban lévő személyek száma is: egy nap 

alatt 1968-cal nőtt az otthoni izolációban lévők, illetve 151-gyel az intézményes karanténba 

utaltak száma. 

 

Újabb két lélegeztetőgép érkezik Székelyudvarhelyre 
2020. április 6. – szekelyhon.ro 

Közel 300 ezer lejt költhetett két újabb lélegeztetőgép megvásárlására a Szent Pio Egyesület a 

székelyudvarhelyi vállalkozóknak köszönhetően. Összesen 283 ezer lejt költhetett két új 

lélegeztetőgép megvásárlására a székelyudvarhelyi vállalkozók adománygyűjtő akciójának 

köszönhetően a Szent Pio Egyesület. Ezeket a berendezéseket pedig a városi kórháznak fogják 

átadni – olvasható a polgármesteri hivatal közleményében. Megjegyzik, sikerült egy olyan 

beszállítót találni, amely jóval gyorsabb az eddigiekhez képest, így április végéig megérkeznek 

az intézménybe a lélegeztetőgépek. 

 

Adományokkal segítik a kórházak és az egészségügyi dolgozók munkáját  
2020. április 6. – szekelyhon.ro 

Az OTP Bank növeli az egészségügynek nyújtott adományok összegét. A járvány elleni 

küzdelemre szóló támogatást csíkszeredai, jászvásári és sepsiszentgyörgyi kórházak kapják. 

Jótékonysági akciót hirdet ugyanakkor a Harmopan Rt., valamint a székelyudvarhelyi Elan 

Trió Kft. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/huszonhet-koronavirus-pozitiv-vagy-gyanus-beteg-van-a-sepsiszentgyorgyi-korhazban
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Kelemen Hunor: várható volt a szükségállapot meghosszabbítása  
2020. április 6. – maszol.ro 

Előrelátható volt a szükségállapot egy hónappal való meghosszabbítása – nyilatkozta az 

Agerpresnek Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. „Valószínűleg majdnem mindannyian meg 

voltunk győződve arról, hogy a szükségállapotot meg fogják hosszabbítani még egy hónappal. 

Világos volt, hogy ez a helyzet nem múlik el egy hónap alatt, világos volt, hogy még néhány 

héttel meg kell hosszabbítani a megszorító intézkedéseket. Remélem, hogy május 15–16. után 

lassan-lassan sikerül visszakerülni a normális kerékvágásba, de ez mindannyiunktól függ: 

attól, hogy mennyire tartjuk be a rendelkezéseket, és hogy a húsvét utánra jelzett tetőzés után 

valóban elkezd-e csökkeni a megbetegedések száma” – fogalmazott Kelemen.  

 

A főapát szerint a városvezetés kihasználja a szükségállapotot a per tárgyát 
képező javak kisajátítására 
2020. április 7. – Krónika 

Annak ellenére bontja a premontrei rend egykori kertjének főépületét a nagyváradi 

városvezetés, hogy az még per tárgyát képezi. Fejes Rudolf Anzelm főapát szerint a Bolojan-

adminisztráció kihasználja a szükségállapotot, hogy rátegye a kezét a rend évek óta óhajtott 

vagyonára. 

 

Berényi József: Nagyszombat megye fontos intézkedéseket tett a koronavírus-
válság idején 
2020. április 6. – Ma7.sk 

A koronavírus-válság kezelése a megyei önkormányzatokra is nagy terhet ró, hiszen a 

szociális intézmények, középiskolák, a középiskolai kollégiumok, fenntartásáért és 

biztonságos működéséért is a megye felel. A legnagyobb figyelmet most a szociális és 

nyugdíjas otthonok kapják, hiszen a veszélyeztettek köre itt a legmagasabb. A bezárt iskolákat 

is fenn kell tartani, és a karanténközpontok kialakítása is megyei feladattá vált. Vajon hogyan 

birkózik meg mindezzel Nagyszombat megye vezetése, erről kérdezték Berényi Józsefet, a 

megyei önkormányzat alelnökét. 

 

Bár a pedagógustalálkozó elmaradt, az SZMPSZ idén is díjazta a legkiválóbbakat 
2020. április 6. – Ma7.sk 

A koronavírus-járvány miatt az idén nem került megrendezésre a hétvégére tervezett rozsnyói 

pedagógustalálkozó, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVI. Országos Találkozója, ahol 

átadták volna a kiváló tanítóknak járó kitüntetéseket is. Így a díjazott pedagógusokat a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Fekete Irén levélben köszöntötte. 

„Átlagon felül teljesítő pedagógusaink bőven akadnak, megtaláljuk a módját annak, hogy 

ország-világ értesüljön arról, hogy kiket tisztelhetünk élen álló példaként. Szóljanak tehát 

nekik a köszönet szavai, kollégáktól, szülőktől, gyerekektől, tőlünk, mindenkitől, aki elismeri, 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/124803-kelemen-hunor-varhato-volt-a-szuksegallapot-meghosszabbitasa
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. április 7. 
6 

hogy mindennapi teendőjük nem munka, hanem mesterség, hivatás, életpálya. Nem 

ismernek munkaidőt, viszont magukban hordják a gyermeki lélekkel való azonosulás 

képességét, ami ugyanolyan fontos, mint a tudás szilárdsága és az egyéniség ereje.” 

 

Szombatig várják a jelentkezőket a Verselő Kárpát-medence online versenyre 
2020. április 6. – Felvidék Ma 

A magyar költészet napja alkalmából a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai online 

szavalóversenyt hirdetnek a Kárpát-medencei fiatalok részére. Az öt és tizennyolc év közötti 

korosztály képviselői magyar költők verseivel nevezhetnek a versenybe, melynek határideje 

április 11-e. „A Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai Angyal Réka Sára kezdeményezésére az 

egész szórványközösséget megmozgató programot eszeltek ki, amely akár a 

#mondjversetotthon címet is viselhetné” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Martin 

Vivien, aki a program ösztöndíjasaként immár harmadik éve Léván tevékenykedik a Czeglédi 

Péter Református Gimnázium és a Reviczky Társulás berkeiben. Mint hozzátette: a Petőfi 

Sándor-programhoz eleve számos helyről csatlakoztak ösztöndíjasok. 

 

A kistermelők támogatása a rendkívüli helyzetben is 
2020. április 6. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Összesen 15 tonnányi kukorica vetőmagot biztosít a Vajdasági Magyar Szövetség és a 

Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a rendkívüli helyzetben leginkább kiszolgáltatott 

vajdasági kistermelőknek. A Vigyázzunk egymásra! akció keretén belül a vetőmagot öt 

vállalkozó biztosította és mintegy 1500, zömében idősebb termelőnek nyújtanak ezáltal 

segítséget. Ma indul útjára az a 15 tonna kukorica vetőmag, amelyet az idősebb vajdasági 

termelők kapnak kézhez segítségül a rendkívüli helyzetre és a kijárási tilalomra való 

tekintettel. 

 

Első páciensek az újvidéki rögtönzött kórházban 
2020. április 6. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Házi karanténban lévő személyeket helyeztek el a vásárcsarnokban. 

Megérkeztek az első páciensek az újvidéki vásárcsarnokban felállított ideiglenes kórházba. 

Ma délelőtt szállították át őket mentőautókkal a vásár egyes csarnokába a házi izolációból. 

Mint ismeretes, itt az enyhébb tüneteket mutató fertőzötteket helyezik el. Az újvidéki 

csarnokban körülbelül 1.000 fekvőhely van. 

 
 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://felvidek.ma/2020/04/szombatig-varjak-a-jelentkezoket-a-verselo-karpat-medence-online-versenyre/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24967/A-kistermelok-tamogatasa-a-rendkivuli-helyzetben-is.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elso-paciensek-az-ujvideki-rogtonzott-korhazban
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A KMPSZ állásfoglalása az iskolák alapszabályának nevének és pecsétjének 
megváltoztatásával kapcsolatban 
2020. április 6. – Kárpátalja, karpat.in.ua, karpatalja.ma 

2020. március 18-án életbe lépett az Ukrán Legfelsőbb Tanács által 2020. január 16-án 

elfogadott 463–IX. sz. A teljes középfokú oktatásról szóló törvény, miután aláírta az 

államelnök és hivatalosan közzétették a Holosz Ukraini központi lapban.  A kárpátaljai 

iskolák igazgatóinak egy része azonnal levelet kapott, hogy hozza összhangba az iskola 

alapszabályát, pecsétjét a törvénnyel. Többek között olyan iskolák is kaptak ilyen levelet, 

melyek pecsétjében szerepelt a „magyar tannyelvű iskola” kifejezés. A törvény 5. cikkelye 

szerint az oktatási folyamat nyelve az államnyelv, az iskolák keretein belül működhetnek 

olyan osztályok, ahol az oktatás részben a nemzetiségek nyelvén történik. Az ukrán mint 

államnyelv funkcionálásáról rendelkező 2074–VIII. számú, 2019. április 25-én elfogadott 

törvény értelmében az államnyelv használata a magánéleti érintkezésen és az egyházi 

szertartásokon kívül kötelező a társadalmi élet minden területén. 

 

Ismét együtt énekelt a Kárpát-medence magyarsága 
2020. április 6. – karpat.in.ua 

Nélküled az erkélyről: Énekelj Kárpát-medence! címmel hirdetett közös éneklést a 

dunaszerdahelyi DAC futballklub múlt szombaton azokért, akik a koronavírus sújtotta nehéz 

időszakban áldozatkész munkát vállalnak. A céljuk, hogy így mondjanak köszönetet azoknak, 

akik munkája nélkül még nehezebb lenni elviselni a járvány miatti korlátozásokat, 

ugyanakkor felhívják a figyelmet a Kárpát-medence magyarságának összetartozására a 

bajban is. A flashmob olyan jól sikerült, hogy ezen a szombaton megismételték. A Kárpátalja-

szerte ismert kisgejőci énektanár és kántor, Csákány Marianna is csatlakozott a 

megmozduláshoz. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 6. – Kossuth Rádió 

 

A járvány nemcsak tragédia, hanem lehetőség is arra, hogy a korábban elkövetett hibákat 

helyrehozza a társadalom, állapította meg Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának 

gazdasági alelnöke -  a ma7 portálnak adott interjúban. Lehetőség a leszakadó Dél-

Szlovákiának a felzárkózásra és lehetőség az egész országnak, hogy a mélyen alulértékelt 

agráriumnak visszaadja a megbecsülést és emelje az élelmiszerbiztonságot, az önellátás 

mértékét hazai, jó minőségű alapanyagokból.  
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https://karpataljalap.net/2020/04/06/kmpsz-allasfoglalasa-az-iskolak-alapszabalyanak-nevenek-es-pecsetjenek-megvaltoztatasaval
https://karpataljalap.net/2020/04/06/kmpsz-allasfoglalasa-az-iskolak-alapszabalyanak-nevenek-es-pecsetjenek-megvaltoztatasaval
http://life.karpat.in.ua/?p=10208&lang=hu
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Nagykárolyban nem állt meg az élet, csak egy kicsit lelassult. A magyar-román határtól 10 

km-re fekvő városban – ahol normális helyzetben nagy az idegenforgalom, most utat 

építenek, parkokat, szobrokban gondolkodnak, de a koronavírus okozta gondokra is 

figyelniük kell. Kovács Jenő polgármester nyilatkozik.  

 

A segítségnyújtásban is gondot jelent a koronavírus-járvány, hiszen vannak olyan karitatív 

szervezetek, amelyek önkéntesei,  idős személyek, akikre a legnagyobb veszélyt jelent a vírus, 

mi több, most nekik szeretnének segítséget nyújtani. Arad megyei helyzetkép. 

 

Muzslyán és a környékén, elsősorban Lukácsfalván és Erzsébetlakon mintegy harminc idős 

embert lát el egy helybeli fiatal, aki a falugondnoki teendőket végzi. Most még ezen felül is 

besegít, ha valakinek vásárlásra, gyógyszerkiváltásra van szüksége. A falugondnokot Varga 

Irén néninél "érte utol" a minap munkatársunk, aki a 82 éves hölgyet arról is kérdezte, 

hogyan éli meg a családjától való elzártságot.  

 

Pénteki adásunkban hírt adtunk a Miénk a város!, gyermekeknek szóló online vetélkedő 

indulásáról. Ma „összmagyar kulturális játszótérre” hívjuk a családokat a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége jóvoltából. A fordulók online formában zajlanak, ám a 

budapesti döntővel megvárják a vírusveszély elmúltát.  

 

Marosvásárhely főterét meghatározó Kultúrpalota  1911 és 1913 között épült. Az épületet a 

Bernády György polgármester által felkért budapesti Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte. 

Az Európa szerte egyedinek tartott orgonáját a Rieger cég építette 1913-ban. A Kultúrpalota 

első orgonaművésze Zsizsmann Rezső volt, őt követte Metz Piroska, Csíky László, Kozma 

Mátyás, jelenleg pedig Molnár Tünde orgonaművész, aki a tegnap este ünnepi 

orgonakoncerttel felavatta a Kultúrpalota frissen felújított orgonáját. A rendhagyó – 

közönség nélküli -  hangversenyét élőben közvetítette a marosvásárhelyi rádió.  

 

 

 

 


