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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Szabó Tímea a szolidaritást és az együttérzést is támadja 
2020. április 23. – Magyar Nemzet – Bákonyi Ádám-Borsodi Attila 

– Aki szembemegy a határon túli magyarokkal, az az egész magyar nemzettel megy szembe – 

jelentette ki lapunknak a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpád János 

hangsúlyozta: a határon túli magyar emberek nem tehetnek arról, hogy ősidők óta azokon a 

területeken élnek, arról sem tehetnek, hogy az ország határai éppen száz éve nem esnek egybe 

a nemzet határaival. Szavai szerint a nemzeti összetartozás évében ilyen nyilatkozatot tenni 

döbbenetes, felháborító és vérlázító, ilyenekre a kommunizmus legsötétebb éveiben sem volt 

példa. Kiemelte, különösen megdöbbentő, amikor egy nő szájából hangzanak el ilyen 

ocsmány és durva támadások. – Arról nem is beszélve, hogy a külhoni magyarságnak a 

járvány kezelésére adott adomány gesztusértékű, amelyből az ottani emberek láthatják, hogy 

a magyar kormány egységes nemzetben gondolkodik, és volt értelme az elmúlt évek közösen 

végzett munkájának – tette hozzá. 

(A teljes cikk megtalálható a Magyar Nemzet 2020. április 23-i számában.) 

 
Kelemen Hunor: a magyar kormányra lehet számítani   
2020. április 22. – MTI, Mandiner, Híradó, Transindex, Erdély.ma, maszol.ro, Hungary 

Today, Magyar Hírlap, Origo 

A szolidaritás a tettekben mutatkozik meg, s a magyar kormány bebizonyította, hogy lehet rá 

számítani - mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, 

Magyarország! című műsorában. A műsorban arról beszéltek, hogy Szabó Tímea, a Párbeszéd 

társelnöke hétfőn a parlamentben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend 

előtti felszólalására reagálva arról beszélt, nem lehet tudni, hová mennek a Magyarország 

által beszerzett maszkok. "Ahányszor a miniszterelnök parádézik a sajtó előtt a kórházakban, 

a fele esetben nincsen a fogadó orvosokon maszk vagy az a sebészi maszk van, amiről az 

orvosok nagy része azt mondja, hogy nem sokat ér" - mondta Szabó Tímea, úgy folytatva: 

viszont azt hallják, hogy Kolozs megyében 21 ezer maszkot, Maros megyében pedig 60 ezret 

kaptak, valamint Beregszászban, Csíkszeredában, Kovászna megyében, Zilahon, 

Horvátországban és Macedóniában is. Kelemen Hunor erre reagálva elmondta, nem örült a 

nyilatkozatnak, de arra most nem áll rendelkezésre sok idő, hogy elmagyarázzák Szabó 

Tímeának, miként került a Kárpát-medencei magyarság jelentős része abba a helyzetbe, 

amiben él. "Azt sem tudjuk elmagyarázni, hogy mit jelent a nemzeti szolidaritás" - fűzte 

hozzá. 
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https://mandiner.hu/cikk/20200422_kelemen_hunor_a_magyar_kormanyra_lehet_szamitani
https://mandiner.hu/cikk/20200422_kelemen_hunor_a_magyar_kormanyra_lehet_szamitani
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Fiatal vállalkozók online térben 
2020. április 23. – Figyelő – Moszkovits János 

A járványhelyzetre való tekintettel az idén először (és remélhetőleg utoljára) tartják meg 

távrészvétellel a fiatal mikro- és kisvállalkozók tanácskozását, amelyre alig egy nap alatt a 

múlt héten kétszázan regisztráltak a kulhonimagyarok.hu oldalon, így a helyek is beteltek. 

Négy éve indult és immár hagyományossá vált a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága és a Design Terminál által szervezett találkozó, amely egyszerre nyújt 

lehetőséget a vállalkozók szakmai képzésére és a régiókon átívelő gazdasági kapcsolatok 

kiépítésére, megerősítésére. A résztvevők segítséget kapnak a vállalkozásukhoz, előadásokon, 

workshopokon vesznek részt, és üzleti kapcsolatokat építhetnek ki egymás közt. Az idén az 

eddigi bevált helyszín, Mezőkövesd helyett a virtuális térbe lesz az interakció május 8-9-én, és 

az otthoni munkavégzés, a változás- valamint az időmenedzsment témakörében kapnak 

hasznos tanácsokat illetve egyéni mentorálasban is részesülhetnek a fiatalok.  

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020. április 23-i számában.) 

 

MartFeszt: a hagyományos nyári fesztivál elmarad, ősszel viszont közéleti 
egyetem indul 
2020. április 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

MartFeszt szervezőcsapata úgy döntött, hogy a VIII. Martosi Szabadegyetemet az előre 

bejelentett július 8-12-i dátumon nem tartja meg. Mindez azonban egyelőre csak a 

hagyományos nyári műfaj és a beharangozott nagykoncertek elhagyását jelenti – közölte 

Gubík László. A nyári fesztivál főszervezője közleményében azt írta, amennyiben azt a 

körülmények lehetővé teszik, idén egy ingyenes őszi közéleti egyetemmé alakítják át a 

MartFesztet, melynek témái a koronavírus utáni világ, a nemzeti összetartozás éve, a 

szlovákiai parlamenti választások utáni helyzetkép, a felvidéki magyar társadalmi program és 

politikai egység megteremtésének útjai lesznek. 

 

Május 15. után feloldják a korlátozások egy részét, de kötelező lesz a maszk 
Romániában 
2020. április 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Május 15-e után a hatóságok feloldják a személyekre vonatkozó jelenlegi korlátozások egy 

részét, de kötelezővé válik a védőmaszk használata nyilvános zárt helyeken és 

tömegközlekedési eszközökön – jelentette be szerdán Klaus Johannis államfő. Az államelnök 

a Cotroceni-palotában adott sajtónyilatkozatában elmondta, nem fogja meghosszabbítani a 

május 15-éig tartó, az új típusú koronavírus-járvány miatt kihirdetett szükségállapotot. A jövő 

hónap közepétől ennek megfelelően feloldják a korlátozó intézkedések egy részét, többek 

között az egyéni helyváltoztatásra vonatkozó megszorításokat. „Kedveseim, így fogunk 

kinézni május 15-e után a nyilvános helyeken” – mutatott védőmaszk borította arcára Klaus 

Johannis. 
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https://ma7.sk/aktualis/martfeszt-a-hagyomanyos-nyari-fesztival-elmarad-osszel-viszont-kozeleti-egyetem-indul
https://ma7.sk/aktualis/martfeszt-a-hagyomanyos-nyari-fesztival-elmarad-osszel-viszont-kozeleti-egyetem-indul
https://kronikaonline.ro/belfold/majus-15-utan-feloldjak-a-korlatozasok-egy-reszet-de-kotelezo-lesz-a-maszk-romaniaban
https://kronikaonline.ro/belfold/majus-15-utan-feloldjak-a-korlatozasok-egy-reszet-de-kotelezo-lesz-a-maszk-romaniaban
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Digitális eszközökkel segítené a Magyar Szülők Szövetsége, hogy minden gyerek 
hozzáférjen az online oktatáshoz  
2020. április 22. – transindex.ro 

Múlt héten döntő házként szavazott a szenátus az oktatási törvény módosításáról, ami a 

szükségállapot ideje alatt biztosítja a törvényes keretet az online oktatásnak az óvodákban, az 

iskolákban és az egyetemeken. Bár a módosított törvény még Klaus Johannis államfő 

kihirdetésére és egy módszertan elkészítésére vár, már szorgalmazza a minisztérium, a 

tanfelügyelőségek és a civil szféra az esélyegyenlőség megteremtését célzó 

kezdeményezéseket. Az egyik ilyen kezdeményezés a Magyar Szülők Szövetségétől származik, 

akik Szeretetvonal – Digitális oktatás elnevezésű projektjük keretében digitális eszközöket 

biztosítanak a nagycsaládosok és az olyan, szociálisan hátrányos helyzetű (de nem 

mélyszegénységben élő) családok számára, melyek rendelkeznek interneteléréssel. Azokon, 

akiknél nincs internet, bár szeretnének, mégsem tudnak segíteni. A Magyar Szülők 

Szövetségének elnöke, Csíky Csengele szerint sok családban van számítógép és okostelefon, 

viszont két-három iskolás gyerek esetében már eszközhiány lép fel, mert sokszor a szülők is 

otthonról dolgoznának olyankor, amikor az online órák zajlanak.  

 

Online petícióban kéri Hargita Megye Tanácsa, hogy lehessen több koronavírus-
tesztet elvégezni  
2020. április 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa elvi határozatot fogadott el arról, hogy kérik az egészségügyi 

minisztertől a vonatkozó 414-es rendelet módosítását, hogy lehessen több koronavírus-tesztet 

elvégezni. Az erre vonatkozó petíciót online lehet aláírni a korona.hargitamegye.ro honlapon, 

az aláírásokat a héten gyűjtik. Borboly Csaba elmondása szerint Hargita megyében naponta 

300 tesztet lehetne elvégezni, viszont a miniszteri rendelkezés miatt hétfőn a megyében még 

csak 40 tesztet végezhettek el. Az online petícióban arra kérik az egészségügyi minisztert, 

hogy úgy módosítsa a 414-es rendeletet, hogy a házi elkülönítésben, illetve intézményes 

karanténban elhelyezett embereket a 14. nap végén lehessen tesztelni, majd 48 óra múlva 

meg lehessen ismételni a tesztet amennyiben van kapacitás.  

 

Hargita megyében 2-vel, Háromszéken 14-gyel nőtt az igazolt fertőzöttek száma 
2020. április 22. – maszol.ro 

Hargita megyében 2, Kovászna megyében 14 új igazolt koronavírus-fertőzéses esetet jelentett 

szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport. Változatlanul Suceava megyében és 

Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg, 2372, illetve 1050. Sok esetet regisztráltak 

Arad (421) és Hunyad (405) megyében is.  
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=28362
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28362
http://itthon.transindex.ro/?hir=59547
http://itthon.transindex.ro/?hir=59547
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125636-hargita-megyeben-2-vel-haromszeken-14-gyel-n-tt-az-igazolt-fert-zottek-szama
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Új honlap tájékoztat a járványügyi helyzetről Hargita megyében  
2020. április 22. – maszol.ro 

Kedden mutatta be Borboly Csaba megyet tanácselnök és Biró Barna Botond alelnök azt az új 

honlapot, amely általános tájékoztatást ad a koronavírus-járvány elleni küzdelem Hargita 

megyei fejleményeiről. Az új webes felületen az aktuális koronavírus-hírek mellett helyet 

kapnak többek között a megyei tanács jótékonysági akciói, illetve követhetők a felajánlások.  

 

Bízik az SZNT a halasztásban 
2020. április 23. – Krónika 

Bízik még abban Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, hogy kérésükre az 

Európai Bizottság meghosszabbítja a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári 

kezdeményezés benyújtásának határidejét. Addig is mindenkit arra biztatnak, hogy ha eddig 

nem tették meg, támogassák szignójukkal a kezdeményezést.   

 

„Ha elbukunk, az a román nacionalisták öröme lesz” 
2020. április 23. – Magyar Nemzet  

Két héttel a határidő előtt alig félmillió aláírás van meg a szükséges egymillióból – ismerte be 

a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által az európai nemzeti régiók védelmében indított uniós 

petíció helyzetét annak kampányfőnöke a köztévében.Mint Pesty László közölte: az akció 

célja, hogy a kisebbségek által lakott régiók közvetlenül kaphassanak támogatási forrásokat az 

EU-tól, de ha két héten belül nem gyűlik össze hét tagállamból az egymillió szignó, az SZNT 

hatéves küzdelme válik semmivé. Mint kifejtette, Baszkföldtől a Baltikumig hasonló 

gondokkal és diszkriminációval küzdenek a nemzeti régiók, ezért indította útjára a petíciót az 

SZNT, ám a koronavírus keresztülhúzta a számításokat – jelezte Pesty László, hozzátéve: ha 

nem sikerül összegyűjteni az egymillió aláírást, a markukba fognak röhögni a román 

nacionalista erők. Ezért is arra szólít fel mindenkit, hogy az Irdala.hu weboldalon szignálja a 

petíciót. 

 

Évek óta sok naszvadi magyar gyereket íratnak be szlovák alapiskolába 
2020. április 22. – Ma7.sk 

A Komáromi járás 4. városában, Naszvadon közös épületegyüttesben teljes szervezettségű 

magyar és szlovák tannyelvű alapiskola is működik. A több mint 5 ezer lakosú, újkeletű város 

lakosságának nemzetiségi összetétele nem arányos a két intézménybe járó tanulók 

létszámával. Mivel több magyar szülő évek óta inkább a szlovák intézménybe íratja be a 

gyermekeit, abban általában két, míg a magyar iskolában csak egy első osztállyal szokott 

kezdődni az új tanév. Úgy tűnik, hogy idén ősszel is így lesz, gyorsítva az ottani magyarság 

önkéntes asszimilációját. A II. világháborút és a jogfosztottság éveit követően 1949-ben 

Naszvadon is újraindult a magyar nyelvű oktatás, az 1960/61-es tanévtől pedig már 9 

évfolyammal működik a magyar alapiskola.  

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 
 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125608-uj-honlap-tajekoztat-a-jarvanyugyi-helyzetr-l-hargita-megyeben
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200423-ha-elbukunk-az-a-roman-nacionalistak-orome-lesz
https://ma7.sk/tajaink/evek-ota-sok-naszvadi-magyar-gyereket-iratnak-be-szlovak-alapiskolaba
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Termelői piac a virtuális térben 
2020. április 22. – Felvidék Ma 

Elindult az első szlovákiai magyar online termelői piac a www.termeloipiac.sk oldalon. A 

járvány okozta piacbezárások miatt óriási kereslet lett a háztáji termékek, a friss zöldség és 

gyümölcs, valamint a palánták iránt az online térben, mivel épp a szezon kezdetén nem 

lehetett beszerezni őket. Az ötletgazdát és a kivitelezőt is megkérdeztük. Pikáli Róbert és 

Asztalos Zoltán bíznak a virtuális piac sikerében, szerintük a járvány lefolyása után is lesz rá 

kereslet. Asztalos Zoltán, az online alkalmazások fejlesztésével foglalkozó EGM Kft. 

vezetőjétől megtudtuk, mintegy kéthetes munkát vett igénybe az oldal fejlesztése, amely kedd 

estétől bárki számára elérhető. 

 

Összefognak az idősekért és a rászorulókért 
2020. április 22. – Pannon RTV 

Hertelendyfalván önkéntesek kis csoportja segít annak, akinek szüksége van rá a rendkívüli 

helyzet idején. A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzet kezdete óta Hertelendyfalván 

önkéntesek vállalták fel, hogy segítenek az időseknek és a hátrányos helyzetű családoknak. 

Elvégzik helyettük a mindennapi beszerzéseket, felveszik a nyugdíjukat, számlákat fizetnek be 

és támogatásokat juttatnak el hozzájuk. A hertelendyfalvi helyi közösségben nyolc önkéntes 

dolgozik naponta két váltásban. Egy központi ügyeletes fogadja a telefonhívásokat, feljegyzi a 

kérelmeket, majd az önkéntesek elvégzik a tennivalókat. Élelmiszerekből álló 

segélycsomagokat is biztosítanak a leginkább rászoruló polgároknak. 

 

Vajdaságban egyre kevesebb megbetegedést regisztrálnak 
2020. április 22. – Vajdaság MA 

Vajdaság területén az elmúlt 24 órában 345 személyt teszteltek koronavírusra, 14 eredmény 

bizonyult pozitívnak, ami azt mutatja, hogy lineárisan csökken a tartományban a 

megbetegedések száma, jelentette ki ma Zoran Gojković tartományi egészségügyi titkár. 

Gojković sajtótájékoztatóján elmondta, Vajdaság területén eddig összesen 5581 személy 

teszteltek, ebből 562 eredménye lett pozitív. A legtöbb fertőzött a nagyobb városokban, 

Újvidéken, Nagybecskereken, Pancsován és Szabadkán van. 

 

Veszélyhelyzetben is a nyomdagép mellett 
2020. április 23. – Magyar Szó 

A testi és a lelki táplálék, a kenyér és az újság a legnehezebb helyzetekben is eljut az 

emberekhez. Erről gondoskodnak a pékek, illetve az újságírók, a nyomdászok, a terjesztők. 

Lapunk, a nagybetűs Újság, a Magyar Szó is zavartalanul megjelenik. Az újságíróknak ebben 

a helyzetben nehezebb információhoz jutniuk, nem utazhatnak, többnyire otthonról kell 

dolgozniuk, a nyomdászoknak viszont mindennap, minden éjjel a nyomdagép mellé kell 

állniuk, hogy elkészíthessék az újságokat és más kiadványokat. 
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https://felvidek.ma/2020/04/termeloi-piac-a-virtualis-terben/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/osszefognak-az-idosekert-es-raszorulokert
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25031/Vajdasagban-egyre-kevesebb-megbetegedest-regisztralnak.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4280/kozelet_riport/218837/Vesz%C3%A9lyhelyzetben-is-a-nyomdag%C3%A9p-mellett.htm
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A Rákóczi-főiskola munkatársainak adománya a beregszászi járási kórház 
számára 
2020. április 22. – karpat.in.ua, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) szintén adománygyűjtési 

akcióba kezdett a karantén bevezetését követően. Az intézmény munkatársai fizetésük egy 

részét jótékonysági célra ajánlották fel, mely összegből a Beregszászi Linner Bertalan 

Központi Járási Kórház különböző részlegeinek vásároltak a COVID-19 okozta koronavírusos 

megbetegedések leküzdéséhez nélkülözhetetlen eszközöket és védőfelszereléseket több mint 

210 ezer hrivnya értékben. Az átadóra április 22-én került sor a főiskolán. „A főiskola a 

karantén bevezetését követően gyűjtést indított a munkatársak körében, akik felajánlották 

fizetésük 10–30 százalékát” – szögezte le Orosz Ildikó, a II. RF KMF megbízott rektora, 

hozzátéve, hogy a főiskola vezetőségének döntése alapján az áprilisi havi fizetésükből 

összegyűlt adományból közvetlenül a beregszászi kórház azon részlegeit szeretnék támogatni, 

amelyek a „frontvonalban állnak.” 

 

Kárpátaljai nyertese is van a Maradj otthon, fotózz és nyerj! pályázatnak 
2020. április 22. – Kárpátalja 

Olvasóink talán még emlékeznek rá, hogy a Félelem Nélküli Élet Közhasznú Alapítvány és 

Ukrajna Siófoki Tiszteletbeli Konzulátusa március közepén nemzetközi fotópályázatot 

hirdetett Maradjunk otthon, győzzük le a járványt! címmel. A Horváth Zoltán, Ukrajna 

siófoki tiszteletbeli konzulja által létrehozott alapítvány a pályázattal minél több ötletet 

szeretett volna adni a családoknak a kényszerszünet alatti idő hasznos és szórakoztató 

eltöltésére határon innen és túl. Nos, április 20-án lezárult a szavazás. „Fantasztikus! Több 

mint 17 ezer szavazatot kaptunk! Szívből gratulálok a győzteseknek, és mindenkinek 

köszönöm az aktív részvételt. Most mi jövünk, és ajándékozunk. Részletek hamarosan” – adta 

hírül Timkó Tímea tiszteletbeli konzuli aszisztens. Egyébként a szervezők április 5-ig várták a 

fotókat. A beküldött képeket folyamatosan publikálták Ukrajna Siófoki Tiszteletbeli 

Konzulátusa Facebook-oldalán, majd április 6-án közzétették az alapítvány Facebook-oldalán 

is, ahol nyilvános szavazás döntötte el, kié a legkreatívabb ötlet. 

 

Amíg le nem cseng 
2020. április 22. – Népújság  

Az oktatás a koronavírus-járvány miatt szinte máról holnapra a tantermekből a világhálóra 

költözött és – ahogy teljes társadalmunk – új helyzettel szembesült. Most már hatodik hete 

távoktatás folyik, részesei megtapasztalták jó (van-e ilyen?) és gyenge oldalait – de az az egy 

biztos: mindenki hiányolja az iskolát. Hogy mikor, milyen formában és ebben a tanévben 
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http://life.karpat.in.ua/?p=12175&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=12175&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/22/karpataljai-nyertese-van-maradj-otthon-fotozz-es-nyerj-palyazatnak
https://nepujsag.net/muravidek/8742-am%C3%ADg-le-nem-cseng.html
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egyáltalán megkezdődik-e a klasszikus tanítás, arról még senki sem mer biztosat mondani. Az 

általános iskolai pedagógusok és szülők a megterhelő időszak részleteiről vallottak. 

 

Fokozatosan újraindulnak a szakrendelők 
2020. április 22. – Népújság  

A Lendvai Egészségház közel egy hónapja bezárta a szakrendelőket a koronavírus-járvány 

miatt, az általános betegellátást pedig a konténeres ambulancián végzi. A napokban viszont a 

korlátozások ezen a téren is enyhülnek és legkésőbb május 4-ével a szakrendelők fokozatosan 

újra elkezdenek működni. A szakrendelők beindítása fokozatosan, minden előírt óvintézkedés 

mellett történik. Először az ultrahang, aztán a kardiológiai és a diabétesz-rendelő, majd az 

urológia, a tüdőgyógyászat és a röntgen kezdi meg működését. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 22. – Kossuth Rádió 

 

Az új szlovák kormány programjában ígéretet tesz arra, hogy nem tesz olyan lépéseket, 

amelyek a kisebbségek meglévő jogait szűkítenék, felgyorsítaná az asszimilációt, ehelyett 

„védelmezni és támogatni fogja” a kisebbségeket. Több területen tesz engedményeket, de 

néhány reformelképzelése hátrányosan érintheti a nemzeti közösségeket, köztük a 

magyarságot.  

 

Európai Fórumok, így a Nyelvi Egyenlőség Hálózata is arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetben az Európai Unió egyes tagállamai – így 

Románia is – következetesen megsértik a nemzeti kisebbségek jogait, amikor az 

óvintézkedésekkel és a különböző rendeletekkel kapcsolatos információkat kizárólag az 

ország hivatalos nyelvén közlik. Az Erélyi Nemzeti Tanács folyamatosan követi a nyelvi jogok 

megsértését és tesz is arról, hogy ezek nyilvánosságra kerüljenek.  

 

Szerbiában a sorozatos szigorítások után hétfőtől enyhítettek az intézkedéseken, ami lehetővé 

teszi például a kistermelőknek, hogy terményeiket az újra megnyíló piacokon értékesítsék. 

Pásztor István keddi, szabadkai sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a párt 

infrastruktúráját felhasználva hogyan vettek részt a járvány elleni küzdelemben.   

M
u

ra
vi

d
é

k
 

https://nepujsag.net/muravidek/8747-fokozatosan-%C3%BAjraindulnak-a-szakrendel%C5%91k.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-22_18-02-00&enddate=2020-04-22_18-40-00&ch=mr1
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Köszönetet mond a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a Magyarországról érkezett 

segélyszállítmányért. Közben egy hónapja tart a KMKSZ nagyszabású jótékonysági gyűjtése 

kárpátaljai kórházaknak, orvosoknak, mentősöknek.  

 

Kilábalási lehetőségekről, a válságkezelés gyakorlati technikáiról, válságtervekről és a 

székelyföldi vállalkozásokat sújtó krízisről tart online előadásokat, és próbál gyakorlati 

megoldásokat nyújtani a válságban levő szervezeteknek Ambrus Tibor szervezetfejlesztő, 

egyetemi docens. A budapesti szakember több mint tíz éve dolgozik Erdélyben, ahol, akárcsak 

a világ többi részén,  – a járványügyi intézkedések próbára teszik a magánvállalkozásokat. A 

krízismenedzsment gyakorlati módszereiről készítettünk összeállítást.  

 

A marosvásárhelyi Demokrácia Központ a jelenlegi helyzetben hosszabbított online 

ügyfélszolgálatot működtet,  telefonon és e-mailben nyújtanak tájékoztatást,  az ügyintézés,  

például az anyakönyvezéssel, a babakötvénnyel vagy az anyasági támogatással kapcsolatos 

okiratok benyújtása is elektronikusan történik  ̶   mondja Szente Anna, a Demokrácia Központ 

irodavezetője Erdei Edit-Zsuzsánna interjújában. 

 

A Kárpát-medencéből kilépve, most halljunk arról is, hogy a magyar diaszpóra, hogy élte meg 

az elmúlt heteket.  A veszélyhelyzet szorosabbra fonta a köteléket a svájci magyarok körében 

is. Erről tájékoztatta Szennyessy László, a Zürichi Magyar Egyesület elnöke, a Svájci Magyar 

Ház alapító-elnöke műsorunkat. 

 

 


