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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Menczer Tamás: Szabó Tímea a román nagykövettel szövetkezett a magyarok 
ellen 
2020. április 27. – MTI, Mandiner, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Krónika, hirado.hu, 

Lokál, karpat.in.ua 

A magyar ellenzék és Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a budapesti román nagykövettel 

szövetségben magyarellenes tevékenységet folytat – jelentette ki a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős 

államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfőn. Menczer Tamás arra reagálva mondta ezt, hogy 

Szabó Tímea az Országgyűlésben a múlt héten kifogásolta: a magyar kormány a 

járványhelyzet idején egészségügyi maszkokat szállít a határon túli magyaroknak. Ezt 

követően Marius Lazurca budapesti román nagykövet egy bejegyzésben szolidaritást vállalt az 

ellenzéki politikussal. Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy Szabó Tímea „a gyurcsányi iskola 

egyik legjobb diákjává vált”, mert Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az, aki „rendszeresen ráront 

a külhoni magyarokra”. 

 

Rendhagyó csíksomlyói búcsú várható a koronavírus-járvány miatt 
2020. április 27. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Igazodnia kell a koronavírus-járvány adta körülményekhez az idei csíksomlyói búcsúnak – 

mondta hétfőn az MTI-nek nyilatkozva Bőjte Mihály, a búcsút szervező erdélyi ferences rend 

csíksomlyói házfőnöke. Noha a csíkszeredai városi katasztrófavédelmi bizottság múlt heti 

ülésén minden kulturális-, ifjúsági- és sportrendezvényt felfüggesztettek augusztus 31-ig a 

székelyföldi városban, és Ráduly Róbert polgármester azt tartotta a legvalószínűbbnek, hogy 

a csíksomlyói búcsúra is csak a világhálón kerülhet sor, a csíksomlyói ferences szerzetesek 

még reménykednek abban, hogy május végéig olyan mértékben enyhülnek a járványügyi 

korlátozások, hogy szűk körben, a körülményekhez igazodva mégiscsak megtarthatják a 

búcsút. Bőjte Mihály elmondta: a fogadalmi búcsú teljesen nem maradhat el, a csíksomlyói 

ferenceseknek kötelességük, hogy szentmisét mutassanak be május 30-án, pünkösd 

szombatján, és valamivel pótolják a zarándoklatot, a körmenetet. 

 

A képviselőház elfogadta Székelyföld autonómia-statútumát 
2020. április 27. – Erdély András – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A képviselőház elfogadta Székelyföld autonómia-statútumát. Szépen hangzik ez a mondat 

még akkor is, ha tulajdonképpen hallgatólagos elfogadásról van szó: a jogszabály tárgyalás 

nélkül, az eredetileg benyújtott formában a felsőház elé kerül, amely döntő ház lesz e törvény 

esetében. Székelyföld autonómia-statútumát 2019. december 18-án nyújtották be a 

parlamentbe Kulcsár-Terza József és Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) RMDSZ-

színekben képviselői mandátumot nyert törvényhozói. A tervezetet február végén 
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megtárgyalta az emberjogi bizottság, ahol – először a történelemben – RMDSZ-en „kívüli” 

szavazatot is kapott, és szinte átment: egy tartózkodás mellett három támogató és négy 

ellenszavazattal bukott el. A jogszabályt azóta nem tűzte napirendre a plénum. Az alkotmány 

75. cikkelye értelmében, ha egy tervezetet 45 napig nem tárgyal meg az első ház plénuma, 

akkor az hallgatólagosan elfogadottnak számít, azaz függetlenül attól, hogy mit tárgyaltak a 

szakbizottságokban, az eredetileg benyújtott formában átkerül a másik házba. 

 

Bő egy hét maradt az SZNT polgári kezdeményezésének aláírására 
2020. április 27. – MTI, Krónika 

Bő egy hét maradt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által az európai nemzeti régiók 

védelmében indított uniós petíció aláírására – hangzott el hétfőn az M1 aktuális csatornán. 

Dabis Attila, a tanács külügyi biztosa közölte: az aláírásgyűjtés sikeréhez még több százezer 

szignó szükséges. Ha ezek összegyűlnének, akkor az unió remélhetőleg valóban 

elgondolkodik azon, hogy létre kellene hozni egy olyan rendszert, amely biztosítja az EU 

területén őshonos nemzeti közösségeinek a megmaradását. Eddig online 318 ezer, papír 

alapon 200 ezer körüli aláírás gyűlt össze – fűzte hozzá Dabis Attila. Az európai polgári 

kezdeményezés lényege, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló EU-s kohéziós 

források elosztásánál a régiók nemzeti jellegzetességeire is legyenek tekintettel. 

 

Legközelebb csak ősszel nyitják ki kapuikat az iskolák Romániában, de lezárják a 
diákokat 
2020. április 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Idén nyáron már nem nyílnak újra az oktatási intézmények Romániában, de a diákokat 

június közepéig lezárják – jelentette be hétfőn Klaus Johannis államfő. Az államelnök a 

kormány tagjaival a Cotroceni-palotában folytatott megbeszélése után ismertette a döntést. 

Johannis közölte, a diákok túlnyomó többsége esetében az órák nem folytatódnak már ebben 

a tanévben, az új típusú koronavírus-járványra tekintettel ugyanis nem nyílnak újra az 

óvodák, iskolák és egyetemek, a gyerekek fizikailag nem jelennek meg az oktatási 

intézményekben. A következő időszakban kizárólag a végzős évfolyamok diákjai, a 

nyolcadikos és tizenkettedikes tanulók térnek vissza az oktatási intézményekbe a 

képességvizsgák és az érettségi vizsgák előkészítése érdekében, de ők is csak bizonyos 

feltételek közepette.  

 

Oktatási miniszter: dolgozatírások nem lesznek, a le nem adott anyagot a 
következő tanévben bepótolják 
2020. április 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az idén le nem adott tananyagot a következő tanévben pótolják be – jelentette be hétfő 

délutáni sajtónyilatkozatában Monica Anisie oktatási miniszter, és hozzátette: a második 

félévi dolgozatírások elmaradnak. A tárcavezető a lezárásokkal kapcsolatban elmondta, a 

médiát legkevesebb két jegy alapján számítják ki, a dolgozatírások elmaradnak. Anisie 
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hozzátette, a különleges helyzetekről, például ha egy diáknak nincs meg a két osztályzata, a 

tanügyminisztérium külön rendelkezik. 

 

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök: ki kell ezt bírnunk, mert élni akarunk 
Isten szépnek teremtett világában 
2020. április 27. – Krónika 

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke biztató üzenetet fogalmazott 

meg a hívek számára a koronavírus-járvány idején. „Kedves testvérek! Keresztényi szeretettel 

köszöntelek benneteket. Az elmúlt hetek és hónapok járványfertőzéses veszélye kemény 

megpróbáltatás elé állított bennünket. Ami eddig életünk mindennapjainak tartalmat, 

értelmet, ízt, színt és hangulatot adott, arról kell most felelősségteljesen, öntudatosan 

lemondani. Ez nem más, mint lecsökkenteni embertársainkkal a kapcsolatot, távol tartani 

magunkat szeretteinktől, rokonainktól, barátainktól” – fogalmaz a püspök. 

 

Erdélystat: a magyar diákok alig felének elérhetők az interaktív digitális tanítási 
módszerek  
2020. április 27. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Az erdélyi magyar diákok kevesebb mint fele számára elérhetők az interaktív digitális tanítási 

módszerek – derül ki az Erdélystat felmérésének hétfőn közzétett eredményeiből. Az 

adatfelvétel még abban az időszakban készült, amikor az oktatási minisztérium csak ajánlotta 

az online oktatást.  

 

Csíkszereda felkészül az oktatási intézmények újranyitására 
2020. április 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bár sok a bizonytalanság az oktatás újraindítása körül, Csíkszereda önkormányzata igyekszik 

felkészülni az intézmények újranyitására. Nőtt a városban a karanténban és az otthoni 

elkülönítésben tartózkodók száma, a héten befejezik a tömbházak fertőtlenítését. A 

csíkszeredai városi katasztrófavédelmi bizottság hétfői ülését követően Ráduly Róbert 

polgármester, a bizottság elnöke számolt be a legfrissebb információkról.  

 

Védőfelszerelést és fertőtlenítőszereket vásárolt Hargita Megye Tanácsa 
családorvosoknak és fogorvosoknak  
2020. április 27. – maszol.ro 

Jelentős adományt adott át pénteken Hargita Megye Tanácsa és a megye közegészségügyi 

igazgatóság 155 családorvosnak és negyven fogorvosnak, akik sürgősségi ellátást biztosítanak. 

A megyei tanács 300 000 lej értékben vásárolt védőfelszerelést, ezzel támogatva a 

betegellátásban dolgozókat a rendkívüli helyzetben.  
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Üröm az örömben: nincs magyar felirat a Rimanóczy-szobron 
2020. április 27. – Bihari Napló 

Szobrot kapott ugyan, de nem teljes az öröme a nagyváradi magyarságnak. Több évig tartó 

tervezés és munka eredményeként ugyanis köztéri alkotás felállításával emlékezik a város ifj. 

Rimanóczy Kálmánra, az építészre, akinek a nevéhez fűződik Nagyvárad mai arculatának a 

kialakítása. Az alkotás már pénteken a helyére került, de még nem leplezték le, az viszont már 

most látszik, hogy magyar felirat nincs rajta, és a Bihari Napló értesülései szerint ez még 

sokáig így marad. 

 

Kovács Gergely: ne engedjük, hogy az aggódás, a kétségek, a félelem 
megbénítsanak! 
2020. április 27. – szekelyhon.ro 

Jelen helyzetünk Jézus földi életének utolsó napjaihoz hasonlít. Virágvasárnapi dicsőséges 

bevonulás, minden csodálatosan alakul az emberi várakozások és elképzelések szerint. És pár 

nap múlva hirtelen minden megváltozik – szól az Gyulafehérvári Főegyházmegye híveihez 

Kovács Gergely érsek. 

 

Így próbálnak alkalmazkodni a magyar szülők a kötelezővé tett távoktatáshoz 
2020. április 27. – maszol.ro 

Az online oktatásra való átállásban a szülők nem a panaszra, hanem a problémamegoldásra 

fókuszálnak: hétfőn induló Szeretetvonal a Digitális Oktatásért című projektjükben, a 

történelmi egyházak vezetőivel karöltve igyekeznek összekapcsolni a civil szervezeteket, 

magánszemélyeket és a rászoruló családokat, hogy minél több okoseszköz juthasson a 

hátrányos helyzetűekhez. Emellett az önkormányzatokat is bevonják a segítségnyújtásba, és 

beadványukban arra kérik őket, ajánlják fel a lemondott tömegrendezvények összegeit 

digitális eszközök beszerzésére – tudta meg a maszol.ro Csíky Csengelétől, a Magyar Szülők 

Szövetségének elnökétől, akit még tanévlezárás mikéntjéről szóló legfrissebb bejelentések 

előtt kérdeztünk.   

 

A MAKOSZ-nak több kérdése is van a tanév lezárásáról  
2020. április 27. – maszol.ro 

Üdvözölte hétfői közleményében a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége azt, hogy a 

következő tanévig zárva maradnak a tanintézmények, ám szerintük számos részletkérdés 

merül fel, amelyek tisztázása nélkül alapvető jogaik csorbulhatnak a diákoknak. A MAKOSZ 

szerint homályos még, miként történik majd a szakdolgozatok bemutatása, azok megóvása, a 

jegyek lezárását megelőző javítás, emlékeztetve arra, hogy ezek döntő módon befolyásolják a 

diákok tanulmányi eredményeit, és akár évismétlést is eredményezhetnek.  
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Román kiállás Lazurca mellett 
2020. április 28. – Krónika 

Védelmébe vette Vasile Pușcaș, Románia egykori EU-csatlakozási főtárgyalója Marius 

Lazurca budapesti román nagykövetet, aki a határon túli magyaroknak küldött egészségügyi 

felszerelés miatt a kormányt bíráló Párbeszéd-képviselő, Szabó Tímea pártját fogta egy, a 

diplomáciai testület számára fenntartott internetes csoportban.   

 

„Járványos” román lejárató kampány 
2020. április 28. – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az embernek lassan az az érzése, hogy ha Romániának 

választania kellene, Magyarország vagy a koronavírus szövetségese legyen, jóformán 

gondolkodás nélkül a koronavírus mellett döntene. Ezt az érzést erősíti Marius Lazurca 

budapesti román nagykövet gesztusa, aki a Magyarországra akkreditált diplomaták internetes 

csoportjában aggódott egy látványosat Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke miatt, akit 

bírálatok értek annak nyomán, hogy a határon túli magyarok elleni hangulatkeltésre 

használta ki a magyar kormány által a külhoni területekre küldött egészségügyi felszerelések 

ügyét. Lazurca úgy fogalmazott: Szabó Tímea „sértések, sőt fenyegetések végeláthatatlan 

áradatát kapta”, ezért döntött úgy, hogy kifejezi iránta a szolidaritását”. 

 

Kétnyelvűség: videókonferencia az önkormányzatokban, szinkrontolmáccsal?! 
2020. április 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja a belügyminisztérium közigazgatási főosztályához fordult azért, 

hogy útmutatást kérjenek a községi önkormányzati törvény módosításával kapcsolatban. A 

koronavírus miatt kialakult válsághelyzetben a módosított jogszabály engedélyezi, hogy az 

egyes önkormányzatok videókonferencia keretében tartsák meg az ülésüket. Feltétel viszont, 

hogy az ülés kép- és hanganyaga 48 órán belül kerüljön fel a település honlapjára. Itt jön a 

„csavar”, hiszen amennyiben az önkormányzat magyarul tartja ülését (törvényileg ez 

lehetséges), az arról készült videó már „hivatalos dokumentumnak minősül” és ezt bizony 

szlovákul és a magyarul (is) nyilvánosságra kell hozni. Mivel az elsődleges az államnyelv, az 

adott kisebbség nyelve pedig másodlagos, ígz eléggé ellentmondásos helyzet alakul ki. 

 

Középpontban a magyar kisiskolák 
2020. április 27. – Felvidék Ma 

A COMENIUS Pedagógiai Intézet a kisiskolákkal kapcsolatos szakmai felvetések és viták 

minél átfogóbb és tényszerűbb megközelítését segítendő dolgozta ki „A felvidéki magyar 

kisiskolák fenntartásának, működésének és pedagógiai fejlesztésének vizsgálata” című 

projektjét. Az egyéves elemző-kutató munka a Magyar Kormány Miniszterelnöksége 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap pályázati támogatásával valósult 

meg. A projekt keretében egy kérdőíves felmérés is készült, melynek célcsoportját a nem 

teljes szervezettségű, 1-4. évfolyamos magyar tannyelvű alapiskolák (a továbbiakban 
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„kisiskolák”) képezték; számuk az idei tanévben 92. A kérdőívet 59 kisiskola töltötte ki és 

küldte vissza. Az alábbiakban a felmérés legfontosabb eredményeit és tapasztalatait foglaljuk 

össze. 

 

Hétfőn már zavartalan volt az ingázók határátkelése 
2020. április 27. – Pannon RTV 

A vajdasági munkavállalók problémamentesen átmehettek magyarországi munkahelyükre és 

vissza is térhettek onnan. A VMSZ és a szerb kormány megoldást talált a helyzetre, a 

rendszerhibákat kijavították. Az elmúlt napokban többen is panaszkodtak, hogy visszatérésük 

gondokba ütközött pénteken, mert 28 napos karanténra kötelezték őket az illetékesek. Nekik 

tegnap e-mailben kellett jelentkezniük, hogy hatályon kívül helyeztessék a karantén 

elrendeléséről szóló végzést. Ehhez csatolniuk kellett a szóban forgó papírt, a munkáltatói 

igazolást, amelyet nem kellett fordítani, és a szerbiai lakcímüket igazoló dokumentumot. 

Erről tájékoztatta a közvéleményt vasárnap délután közösségi oldalán Pásztor István, a VMSZ 

elnöke.  

 

Az Otthon lakói nem betegedtek meg 
2020. április 27. – Magyar Szó, Vajdaság MA 

A napokban a bácskossuthfalvi Otthon Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézetet is felkerült 

a munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztérium a szociális ellátórendszer 

bentlakásos intézményeinek azon kimutatására, amelyekben megjelent a SARS-COV–2 vírus. 

A bácskossuthfalvi helyi közösség tanácsának alelnöke korábban azt nyilatkozta lapunknak, 

hogy a létesítmény egyik alkalmazottjának a koronavírus tesztje pozitív lett, azonban a lakók 

közül senki nem betegedett meg. 

 

A tanév várhatóan május végén zárul le 
2020. április 27. – Magyar Szó  

Módosult az osztályzással kapcsolatos szabályzat, amely értelmében nem okoz gondot az év 

végi osztályzatok lezárása sem az általános, sem a középiskolákban, hiszen akár egy jegy is 

elég ahhoz, hogy meghatározzák, mi kerül a bizonyítványba. A tanév várhatóan május végén 

fejeződik be – tudtuk meg Vicsek Annamáriától, az oktatási minisztérium államtitkárától. Az 

államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a távoktatás bevezetésétől kezdve, tehát március 

derekától, a minisztérium által kiadott instrukciókban a hangsúlyt arra fektették a gyerekek 

munkájának és tudásának értékelésére vonatkozóan, hogy ne számszerű osztályzatot, hanem 

leíró értékelést adjanak a tanárok. 

 

Óvatos újraindulás 
2020. április 27. – Magyar Szó  

A rendkívüli állapot kihirdetése óta eltelt több mint egy hónapban az életünk sem a 

megszokott mederben haladt. A döntéshozók az elmúlt héten enyhítettek a vírus terjedését 
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megállítani, illetve lassítani hivatott intézkedéseken, és a hétvégi kijárási tilalmat követően 

hétfőn tovább enyhültek a szabályok, és bővült azon üzletek száma, amelyek megnyithattak a 

vendégek előtt. Az élet, úgy tűnik, kezd visszatérni a megszokott medrébe, és hétfő óta többek 

között a fodrászatok, az edzőtermek, a kozmetikai szalonok is újra fogadhatják kuncsaftjaikat. 

 

Szabadkán is folytatódott az élelmiszercsomagok osztása a nyugdíjasoknak 
2020. április 27. – Pannon RTV 

Hétfőn a csantavéri, a hajdújárási, a királyhalmi és a ludasi nyugdíjasok vehették át a 

dobozokat. Az elkövetkező két hétben a Szabadka környező településein élő, 30 ezer dinár 

alatti nyugdíjjal rendelkezők számíthatnak élelmiszercsomagokra. Csantavér, Hajdújárás, 

Királyhalom és Ludas kisnyugdíjasai számára osztottak élelmiszercsomagot a hét első napján. 

A csantavéri Radák házaspár, aláírás után vehette át az élelmiszercsomagot. „Úgy vagyok 

vele, hogy amikor dolgoztam akkor sem kaptam több fizetést. Megszoktuk, hogy beosztjuk.” 

 

Torontálvásárhelyen 749 nyugdíjas részesült csomagban 
2020. április 27. – Pannon RTV 

Azok, akiknek kevesebb mint 30.000 dinár a nyugdíjuk. 33 önkéntes dolgozott a csomagok 

széthordásán. Szilágyi Terézia is azok a nyugdíjasok közé tartozik, akik csomagban 

részesülnek és hálásan fogadta, mivel mint, ahogy mondta, minden segítség jól jön és jólesik 

ebben a helyzetben: „Ebben a nehéz helyzetben természetes dolog, hogy hálás vagyok ezért 

amit kaptam.” Mindenkinek jól jön bármilyen segítség ebben a helyzetben, ez vonatkozik a 

csomagokra is – mondta Jóvér László: „Mindenki elégedettségét fejezte ki, tehát minden 

embernek bármilyen segély mindig jól jön.” 

 

Egészségügyi védőeszközöket kapott a Szolyvai Járási Kórház 
2020. április 27. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség gyűjtési akciójának köszönhetően egészségügyi 

védőeszközöket kapott a Szolyvai Járási Kórház. A 102 ezer hrivnya értékű adomány többek 

között gumikesztyűket, maszkokat, többször használatos védőruhákat, valamint 

fertőtlenítőszereket tartalmazott. Az egészségügyi intézményben a 224 férőhelyből összesen 

hatvanat különítettek el a koronavírussal fertőzöttek részére. A kórház egészségügyi 

igazgatója elmondta, hogy az államtól kapott védőfelszerelés körülbelül két hétre elegendő, a 

KMKSZ adományának köszönhetően viszont legalább másfél hónapra el vannak látva a 

szükséges eszközökkel, így megfelelő kezelést tudnak nyújtani a betegeknek, valamint meg 

tudják óvni az egészségügyi dolgozókat a fertőzéstől. 
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Kárpátalja kormányzója felkereste a megyei jelentőségű egészségügyi 
intézményeket 
2020. április 27. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal újonnan kinevezett vezetője, Olekszij Petrov első 

munkanapja során felkereste a megyei jelentőségű egészségügyi intézményeket. Az 

egészségügyi dolgozók márciusi bérkiegészítésének kifizetésére vonatkozó kérdésére azt a 

választ kapta, hogy a prémiumokat nem fizették ki, mert az ehhez szükséges pénz még nem 

érkezett meg az intézmény számlájára. Az egészségügyi intézmény dolgozóival folytatott 

beszélgetés után, majd a vezetőséggel folytatott egyeztetés során Olekszij Petrov kiemelte, 

hogy ebben a nehéz időben ilyesminek nem szabad megtörténnie. 

 

Külhoni magyar nyelven játszó színházak igazgatóinak és társulatvezetőinek 
közös versmondása 
2020. április 27. – karpatalja.ma 

A Vidéki Színházigazgatók Egyesületének tagjai olasz kollégáikhoz szegődve korábban videót 

készítettek a magyar költészet napja alkalmából, reflektálva a mindannyiunkat érintő embert 

próbáló időszakra, a koronavírus-járványra. Reményik Sándor Egyszer talán majd mégis vége 

lesz című versét a vidéki színházak színművész igazgatóinak tolmácsolásában láthatták. Az 

olasz színművészek és az anyaországi, vidéki színházakat vezető színművészek videója után 

most a külhoni magyar nyelven játszó színházak színművész igazgatói és színművész 

társulatvezetői is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Közös versmondásuk a Vidéki 

Színházigazgatók Egyesületének Facebook oldalán látható. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 27. – Kossuth Rádió 

 

Eltávolították a  komáromi határsávban a Szlovák Nemzeti Párt provokatív Trianon-

emlékművét most, hogy közeledünk Trianon 100. évfordulójához. Az ok, hogy körforgalmat 

építenek a határ szlovákiai oldalán. A békediktátum 90. évfordulójára a két Komárom közötti 

határsávban felállított,    ormótlan kőoszloppal az volt a célja az akkori nemzeti párti 

elnöknek, Ján Slotának, hogy megüzenje a magyaroknak, itt államhatár van, ez itt szlovák 

terület.  
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A koronavírus járvány miatt rendhagyó módon, interneten tartották a középiskolások 3 

dimenziós tervező-versenyét, melynek első három helyezését délvidéki diákok vitték 

Magyarkanizsára.  

  

Erdély leghíresebb fürdővárosában Szovátán is teljesen leállt a turizmus, az idegenforgalom, 

de a városvezetés ebben az időszakban átfogó korszerűsítési munkálatokat végez a 

fürdőtelepen, amely új díszkivilágítást kap, új burkolattal fedik le a járdákat, a felszíni 

vezetékeket pedig földalattira cserélik  ̶   mondja Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere. 

  

A járványhelyzet ellenére a Nagyvárad Belvárosi Baptista Gyülekezetnél tovább folytatódik a 

munka. Így az óvodafejlesztési program is, amelyet a magyar kormány is támogat.  A 

gyülekezet lelkipásztora, Budai Lajos Dániel beszélt minderről.  

  

A KMKSZ Ungváron adott át egészségügyi védőfelszereléseket a városi gyermekkórháznak. A 

humanitárius segély egyebek mellett védőmaszkokat, kesztyűket, védőköpenyeket 

tartalmazott. Az összeállításban elsőként Kulin Zoltánt az Ungvári Városi Tanács KMKSZ-es 

képviselője hallható.   

  

Míg Ungváron egészségügyi védőfelszerelést adományoztak, addig Székelyudvarhelyen egy 

hónapon keresztül minden vasárnap meleg ebédet adnak azoknak, akik, a frontvonalban 

küzdenek a koronavírus ellen és azoknak is, akik most nagyon nehéz helyzetbe kerültek, 

nélkülöznek. A kezdeményezés székelyudvarhelyi vendéglátósoktól indult, és civil szervezetek 

segítik a szétosztást. Munkatársunk az egyik étterembe látogatott el, valamint elkísérte egy 

romatelepi ételosztásra a gyulefehérvári Caritas munkatársait.  

  

Házhoz szállítja a könyvet Kolozsváron az Idea könyvtér úgy, hogy az igazgató csapott fel 

könyvfutárnak. A könyvek eladása létfontosságú a kiadóknak a mostani időszakban. A 

könyvesboltok többsége bezárt, viszont online lehet vásárolni. A részletekről Nagy Péter, az 

Idea könyvtér létrehozója mesélt. 

 

 


