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Nyomtatott és online sajtó 
 

SZNT: A román parlament alsóháza hallgatólagosan elfogadta Székelyföld 
autonómiastatútumát 
2020. április 28. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata,  HVG, PestiSrácok, Krónika, 

maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A román parlament alsóháza hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómiastatútumának 

törvénytervezetét - adta hírül kedden a törvénytervezetet kidolgozó Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT). Az SZNT Románia alkotmánya 75. cikkelyének a második bekezdését idézte, amely 

értelmében a törvénytervezetekről a román parlament először megkeresett háza 45 napon 

belül dönt. A határidő átlépése esetén a törvény az illető ház által elfogadottnak számít, és 

átkerül a parlament másik házához. Itt már nincsen határidő szabva az elfogadásra vagy 

elutasításra. A román parlament honlapján az jelenik meg, hogy a tervezetet április 23-án 

fogadta el a képviselőház, és az immár a szenátus asztalán van. Korábban a 

törvénytervezeteket jogtechnikai szempontok, valamint gazdasági és szociális szempontok 

alapján vizsgáló Törévnyhozási Tanács, valamint Gazdasági és Szociális Tanács is negatívan 

véleményezte. A tervezet negatív véleményezést kapott a kormánytól, a közigazgatási és 

területrendezési bizottságtól, valamint az emberi jogi, egyházi és kisebbségi bizottságtól is. 

 

A Rákóczi Szövetség virtuális időkapszulát hozott létre 
2020. április 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség arra kér minden magyar embert, hogy 2020. június 4-ig helyezze el 

„Magyar vagyok…” kezdetű video-, hang-, vagy szöveges üzenetét a 

www.magyarvagyok2020.hu oldalon. Mindenki szabadon bármit közölhet, ami úgy kezdődik, 

hogy „magyar vagyok”. A virtuális időkapszula 2020. június 4-én bezárul, és legközelebb csak 

húsz év múlva, 2040. június 4-én nyílik ki újra. A Rákóczi Szövetség kitért arra is, hogy 2020 

a nemzeti összetartozás éve. Hangsúlyozták: a magyarság érték, meghatározó kultúra és 

egyedi közösség, világnemzet, amely a Kárpát-medencében és a nagyvilág több pontján jelen 

van, és különleges a nyelve. Azt írták: 2020. június 4-e, Trianon centenáriuma egyszerre 

gyász és öröm. A magyarság gyászolja a veszteséget, a szétszakítottságot, de van oka is az 

örömre, mivel az elmúlt 100 év dacára nem tűnt el a térképről. 

 

Egymilliótámogató kell! 
2020. április 29. – Demokrata – Bándy Péter 

Januárban lett a Székely Nemzeti Tanács európai uniós aláírásgyűjtő kezdeményezésének 

kampányfőnöke Pesty László. A petíció célja, hogy a nemzeti régiók közvetlenül brüsszeli 

forrásból juthassanak fejlesztési pénzekhez. A kommunikációs szakemberrel beszélgettünk: 

“Január 31-én kezdtük a közös munkát. Most sem beszélhetünk túlzottan nagy költségvetésű 

kampányról, de három hónappal ezelőtt gyakorlatilag semmink se volt. Se felület, se pénz, se 

kapcsolat. Első körben kilencven e-mailt küldtem el a közéletben tevékenykedő barátaimnak 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/hallgatolagosan-elfogadtak-szekelyfold-autonomiastatutumat-8055932/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/hallgatolagosan-elfogadtak-szekelyfold-autonomiastatutumat-8055932/
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/28/a-rakoczi-szovetseg-virtualis-idokapszulat-hozott-letre
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– például művészeknek, politikusoknak –, aztán sikerült jó kollégákat magam köré gyűjteni, 

kiépítettük a kampány politikai lábát, vagyis a kormányoldal mellett az ellenzéki térfélről is 

találtunk támogatókat a hazai közéletben.”  

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. április 29-i számában.) 

 

Magyarul is közzéteszik a szlovák kormányprogramot. Az állampolgársági 
törvény a magyarokon is segíthet? A Körkép.sk interjúja Cseh Péterrel (OĽaNO) 
2020. április 28. – Körkép 

Szlovákia történetében először magyarul is olvashatóvá válik a szlovák kormányprogram. Az 

ötletgazdával és a fordítás kezdeményezőjével a pozsonyi magyar érdekképviseletről és a 

kettős állampolgárság lehetőségének kibővítéséről is beszélgettek. „Én magam és a frakció 

magyar csapatának a tagjai is mindent meg fogunk tenni a jövőben, hogy minél több 

információt magyarul is lehozzunk. Célunk, és ez a kormányprogramban is benne van, hogy a 

nemzetiségek jogai semmiképpen se csorbuljanak. Épp ellenkezőleg, ha csak egy mód van rá, 

bővüljenek.” 

 

Felállították, és magyar felirat is kerül Rimanóczy Kálmán egészalakos szobrára 
2020. április 28. – Krónika, Bihari Napló 

Magyar felirat is kerül ifj. Rimanóczy Kálmán építész napokban felállított, egyelőre lepel alatt 

lévő egészalakos szobrára Nagyváradon. A magyar emlékműnek diszkrét avatóünnepséget 

tervez a városvezetés, miközben a szoborállítás érdemét az RMDSZ is magának vindikálja. 

 

Szeretetvonal: digitális eszközök gyűjtésére indított kampányt a Magyar Szülők 
Szövetsége 
2020. április 28. – Krónika, maszol.ro 

Számítógépek, laptopok, táblagépek, okostelefonok gyűjtésére indított kampányt a romániai 

Magyar Szülők Szövetsége. A Marosvásárhelyen bejegyzett civil szervezet felhívása szerint így 

próbál segíteni azokon a gyermekeken, akiket az eszközhiány akadályoz a tanulásban. 

 

Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök: legyen bátorságunk felfelé nézni a 
megpróbáltatásban 
2020. április 28. – Krónika 

Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke biztató üzenetet 

fogalmazott meg a hívek számára a koronavírus-járvány idején. „Ebben a mai kritikus 

helyzetben jellemezzen bennünket feltétlenül egy kettős szemlélet, egy kettős rálátás a 

valóságra. Egyrészt, figyeljük és éljük keresztény felelősséggel mindazt, ami a horizontális 

síkon a történelemben jelenvalóság, az ittlét világában történik és megnyilatkozik. 

Osztozzunk önzetlenül embertársaink sorsában, társadalmunk, világunk kérdéseiben, 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/04/28/magyarul-is-kozzeteszik-a-szlovak-kormanyprogramot-az-allampolgarsagi-torveny-a-magyarokon-is-segithet-a-korkep-sk-interjuja-cseh-peterrel-olano/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/04/28/magyarul-is-kozzeteszik-a-szlovak-kormanyprogramot-az-allampolgarsagi-torveny-a-magyarokon-is-segithet-a-korkep-sk-interjuja-cseh-peterrel-olano/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felallitottak-es-magyar-felirat-is-kerul-rimanoczy-kalman-egeszalakos-szobrara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szeretetvonal-digitalis-eszkozok-gyujtesere-inditott-kampanyt-a-magyar-szulok-szovetsege
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szeretetvonal-digitalis-eszkozok-gyujtesere-inditott-kampanyt-a-magyar-szulok-szovetsege
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/adorjani-dezso-zoltan-evangelikus-puspok-legyen-batorsagunk-felfele-nezni-a-megprobaltatasban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/adorjani-dezso-zoltan-evangelikus-puspok-legyen-batorsagunk-felfele-nezni-a-megprobaltatasban
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tevékenyen felvállalva ennek minden gondját, baját, törekvését, felvállalva segítően ezt a 

mostani próbatételt is – olvasható a püspök üzenetében. 

 

Végzősök figyelmébe: újabb, magyar nyelvű tételeken lehet gyakorolni  
2020. április 28. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Krónika 

Újabb feladatlapokat fordítottak le a magyar nyolcadikosok és tizenkettedikesek számára, 

amelyek segítségével a tanulók gyakorolhatnak a záróvizsgákra.  A kisebbségi oktatásért 

felelős államtitkári kabinet sajtókapcsolatokért felelős tanácsosa közölte: a 

tanügyminisztérium hetente tölt fel teszteket rocnee.eu/testeantrenament/ honlapra, ezzel 

lehetőséget biztosítva a gyakorlásra.   

 

Újra Hargita megyében van a legkevesebb igazolt koronavírus-fertőzés 
2020. április 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Újra Hargita megyében tartják nyilván a legkisebb számú koronavírus-fertőzéses esetet – 

derül ki a Stratégiai Kommunikációs Csoport által kedden közölt megyei adatokból. Ezek 

szerint Hargita megyében az elmúlt 24 órában nem nőtt (19 maradt), míg Háromszéken 

eggyel csökkent a fertőzöttek száma. A GCS vélhetően egy korábbi hibáját korrigálta a 

Kovászna megyei adatnál. Maros megyében öttel nőtt a fertőzöttek száma.   

 

Átadták a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház új, moduláris részlegét  
2020. április 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Átadták kedden azt a konténerekből álló moduláris kórházat, amely a Hargita Megyei 

Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő részlege mellett épült fel megyei 

önkormányzat támogatásával. A Csíksomlyón felállított létesítmény elsősorban a 

koronavírus-járvány elleni küzdelem érdekében készült, de a pandémia lejártával is 

hasznosítható lesz gyógyászati célokra.  

 

Élettel telt oázis a járvány sivatagában: az udvarhelyi Budvár negyed  
2020. április 28. – maszol.ro 

A kijárási korlátozások hidegen hagyják őket, a társasági távolságtartás ismeretlen fogalom 

számukra, a maszkviselést pedig egyenesen nevetségesnek tartják. Nem a svédekről van szó, 

hanem a székelyudvarhelyi Budvár negyed lakóiról. Kell-e, lehet-e az ottani helyzeten 

változtatni? Megkérdezték a hatóságokat.  

 

A BBTE valós időben, magyarul is mutatja a járvány gazdasági hatásait  
2020. április 28. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány romániai gazdasági hatásait valós időben, naponta frissített adatok 

alapján vizsgálja a BBTE közgazdaság és gazdálkodástudományi magyar intézete egy most 

indított projekt keretében - olvasható az intézmény internetes oldalán.   A kar magyar 

tagozatos kutatói a kutatási projekt keretében előrejelzéseket készítenek a járvány várható 

gazdasági hatásairól.  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125937-vegz-sok-figyelmebe-ujabb-magyar-nyelv-teteleken-lehet-gyakorolni
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125939-ujra-hargita-megyeben-van-a-legkevesebb-igazolt-koronavirus-fert-zes
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125941-atadtak-a-hargita-megyei-surg-ssegi-korhaz-uj-modularis-reszleget
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125955-elettel-telt-oazis-a-jarvany-sivatagaban-az-udvarhelyi-budvar-negyed
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125934-a-bbte-valos-id-ben-magyarul-is-mutatja-a-jarvany-gazdasagi-hatasait
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Soós: korrupciógyanús a marosvásárhelyi buszvásárlási procedúra, elölről kell 
kezdeni 
2020. április 28. – transindex.ro 

A törvényszék megerősítette Soós Zoltán azon állítását, miszerint korrupciógyanús a tavaly 

elindított buszvásárlási procedúra, erről maga a marosvásárhelyi polgármester-jelölt számolt 

be a Facebook-oldalán. Soós beszámolója szerint Marosvásárhely költségvetéséből 41 új 

gépjárművet akartak vásárolni és ez 40 ezer euróval került volna többe a 

marosvásárhelyieknek, mint más városoknak. A polgármester-jelölt szerint a 

megvásárolandó busz ára Chișinăuban csak 130 ezer euróba került, míg a vásárhelyi ajánlat 

már 190 ezer euró volt. Soós Zoltán szerint most elölről kell kezdeni a procedúrát, aminek 

köszönhetően több mint 2 millió eurót spórolhat a város, vagy még több gépjárművet 

vásárolhat.  

 

Beiskolázási tervek a váradi középiskolákban 
2020. április 28. – Bihari Napló 

Noha a koronavírus-járvány miatt ebben a tanévben már indulhat újra a frontális oktatás 

Romániában, azon nagyváradi középiskolákban, ahol magyar nyelven (is) tanítanak, már a 

következő tanévre is gondolnak. Körkép a beiskolázási tervekről. 

 

Újraindul a légi közlekedés a Marosvásárhelyi reptéren, de nagy a 
bizonytalanság 
2020. április 28. – szekelyhon.ro 

Jelen állás szerint május elsejétől, vagyis péntektől újraindulhat a Marosvásárhely-Budapest-

Marosvásárhely repülőgépjárat és előre láthatóan május második felétől Londonba és 

Németországban is el lehet jutni majd a Transilvania légikikötőből. A Székelyhon 

megkeresésére Peti András a reptér igazgatója elmondta, hogy a jelenlegi állás szerint 

péntektől, május elsejétől a WizzAir légitársaság újraindítja, heti négy alkalommal a 

Marosvásárhely-Budapest repülőgépjáratát. „Óránként változhat a helyzet, a román vagy a 

magyar kormány hozhat olyan intézkedést, ami nem teszi lehetővé ennek a járatnak a 

közlekedését, vagy maga a légitársaság is dönthet úgy, hogy mégsem indítja a repülőgépet. 

Most készülünk a járatok újraindítására és reménykedünk, hogy ez lehetséges lesz. Májusban 

a tervek szerint a budapesti járatok heti négy alkalommal szállnak fel a marosvásárhelyi 

repülőtérről, júniustól újra napi szinten lehet légi úton a magyar fővárosba utazni” – fejtette 

ki a reptérigazgató. 

 

Változtatnunk kell a nyelvtörvényen! – mondja az új kulturális államtitkár 
2020. április 28. – Ma7.sk 

Vajon kulturális területen a magyar közösséget érintő, legtöbbet emlegetett problémás 

kérdésekben várható-e változás a Smer-SNS-Híd kormányzatot felváltó új választási 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=59638
https://itthon.transindex.ro/?hir=59638
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/beiskolazasi-tervek-a-varadi-kozepiskolakban-2792307/
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujraindul-a-legi-kozlekedes-a-marosvasarhelyi-repteren-de-nagy-a-bizonytalansag
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujraindul-a-legi-kozlekedes-a-marosvasarhelyi-repteren-de-nagy-a-bizonytalansag
https://ma7.sk/aktualis/valtoztatnunk-kell-a-nyelvtorvenyen-mondja-az-uj-kulturalis-allamtitkar
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időszakban? A közelmúltban beiktatott új kulturális államtitkár, Radoslav Kutaš írásban 

válaszolt a ma7 kérdéseire. A 45 éves, kassai születésű államtitkárnak mintegy húsz éves 

tapasztalata van a média, a kultúra és a kreatív ipar területén. Az államtitkári kinevezését 

megelőzően a Frekvenciatanács elemzőjeként, majd a kulturális minisztérium egyik 

részlegének igazgatójaként, illetve később a Színművészeti Főiskola oktatójaként és a 

Reklámtanács szakértőjeként dolgozott. 

 

Vasárnap átléphetik a határt a Magyarországon érettségizők 
2020. április 28. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A kijárási tilalom ellenére a Magyarországon érettségiző vajdasági diákok vasárnap átléphetik 

a határt. Erről Pásztor István egyeztetett Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel kedden 

Belgrádban. Arról is megállapodtak, hogy hazatéréskor nem helyezik a gyerekeket 

karanténba. Pásztor István a sajtónak nyilatkozva kiemelte, hogy ez az engedmény csak az 

érettségizőkre vonatkozik, tehát családtagjaik a határátkelőhelyhez szállításban segíthetnek, 

de azt nem léphetik át. A VMSZ elnöke kiemelte, hogy az érettségit szervező intézmények 

feladata a diákok szállításának megszervezése a határ magyar oldaláról az egyetemekig. 

 

Elengedhetetlen a közúti fuvarozás körülményeinek javítása a járvány idején! 
2020. április 28. – Pannon RTV 

A koronavírus és a zöld átállás által megváltozott körülmények miatt kiemelten fontos a 

fuvarozási piac védelmének biztosítása. Ehhez a szabályok felülvizsgálata szükséges - 

jelentette ki Deli Andor. Az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának 

(TRAN) mai ülésén részt vett Adina Valean közlekedési biztos. Deli Andor fideszes EP-

képviselő az ülésen felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus okozta járvány és a zöld 

átállás teljesen át fogja formálni a fuvarozási piacot, ezért az Európai Bizottságnak újra 

kellene gondolnia az első mobilitási csomag részét képező jogszabályokat - hangsúlyozta Deli 

Andor fideszes EP-képviselő a közlekedési biztossal folytatott eszmecsere során az Európai 

Parlament közlekedési szakbizottságának mai ülésén. 

 

A KMKSZ az ukrán–magyar kishatárforgalom helyreállítását sürgeti 
2020. április 28. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Az elmúlt napok hírei szerint Magyarország és szomszédai sorra enyhítenek a korábban a 

koronavírus leküzdése céljából bevezetett szigorú határellenőrzési intézkedéseken. A KMKSZ 

Ukrajnát is szeretné bevonni a folyamatba. Ennek érdekében Brenzovics László levélben 

fordult Dmitro Kulebához és Szijjártó Péter. A szlovák és a magyar hatóságok még március 

20-án újra megnyitották a komáromi határátkelőt a két ország állampolgárai számára, ami 

lényegesen leegyszerűsítette a közlekedést és a kapcsolattartást a határ menti térségben. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25054/Vasarnap-atlephetik-a-hatart-a-Magyarorszagon-erettsegizok.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elengedhetetlen-kozuti-fuvarozas-korulmenyeinek-javitasa-jarvany-idejen
http://politic.karpat.in.ua/?p=5078&lang=hu
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Azóta megoldódott a kishatárforgalom szabályai szerinti közlekedés Magyarország és 

Ausztria, Szlovénia, valamint Románia között is. 

 

A KMPSZ beiskolázásról szóló felhívása 
2020. április 28. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség felhívja a szülők/gondviselők, a pedagógusok és az 

iskolaigazgatók figyelmét, hogy elkezdődött a gyerekek első osztályba való beiskolázása a 

2020/2021-es tanévre. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium beiskolázásról szóló 

rendeletének mellékletében, mely a szülői kérvények mintáját tartalmazza, nem szerepel 

olyan pont, amelyben a szülőnek/gondviselőnek nyilatkoznia kellene arról, milyen tannyelvű 

osztályba szeretné gyermekét beíratni. Ezért felhívjuk az érintett szülők/gondviselők, 

pedagógusok és igazgatók figyelmét, hogy a beiskolázási kérvényt egészítsék ki az erre 

vonatkozó választási lehetőséggel. Ennek elmulasztása esetén a későbbiekben nem tudják 

alátámasztani a magyar tannyelvű osztály megnyitásának jogszerűségét. 

 

Közös összefogás Visken 
2020. április 28. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Viski Alapszervezete is úgy döntött, 

segíti a község egészségügyi dolgozóit védőeszközökkel, valamint a történelmi egyházakat is 

támogatja. A Visk Jótékonysági Alapítvány kezdeményezéséhez csatlakozva az egyházak 

számára az alapszervezet egészségügyi és élelmiszercsomagot biztosított. A Viski Családorvosi 

Rendelő számára a KMKSZ Viski Alapszervezete átadta a KMKSZ és a „KMKSZ” Jótékonysági 

Alapítvány jóvoltából megvásárolt egészségügyi védőeszközöket: 120 db egészségügyi 

maszkot, 15 db FFP3-as respirátort, 330 pár egészségügyi, egyszer használatos kesztyűt, 20 

db védőruhát, 5 db védőszemüveget, 3 db 5 literes, és 3 db 1 literes fertőtlenítőszert, valamint 

2 doboz fertőtlenítőtablettát. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. április 28.  – Kossuth Rádió 

 

Szerbiában május 31-ig befejeződik az oktatás. Szélsőséges esetben akár egy osztályzat is 

elegendő lehet a naplóban az év végi jegyek megadásához. Oktatási helyzetkép Szerbiából.  
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https://karpataljalap.net/2020/04/28/kmpsz-beiskolazasrol-szolo-felhivasa
http://life.karpat.in.ua/?p=12924&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-28_18-02-00&enddate=2020-04-28_18-40-00&ch=mr1
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A román államfő hétfőn bejelentette, hogy a diákok ebben a tanévben már nem térnek vissza 

az iskolapadokba, az oktatás az online térben folytatódik, mégpedig – egy múlt heti tanügyi-

miniszteri rendelet értelmében – immár kötelezően. Hogy ez milyen módon valósul meg 

Temes megyében, illetve a megye magyar oktatási hálózatában, arról Halász Ferenc Temes 

megyei főtanfelügyelő-helyettes beszélt 

 

A kárpátaljai magyarság nagy része nehéz körülmények között él, a bajban azonban mégis 

összefognak. Ezt bizonyítja a KMKSZ jótékonysági gyűjtésének sikere is - hangsúlyozta 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. A politikus a Határok 

Nélkül megkeresésére azt is elmondta: nem szerencsés egy válsághelyzet közepén új 

kormányzót kinevezni Kárpátalja élére, de Olekszij Petrovot is csak első intézkedései után 

lehet majd megítélni.   

 

A marosvásárhelyi „Kálvin- Idősek Otthona” fokozott elővigyázatossággal, szigorú 

óvintézkedésekkel védi a lakók és az ott dolgozó személyzet egészségét. A szabályok 

következetes betartása mellett az intézmény kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az otthon 51 

idős lakója számára érzelmi biztonságot, jó közérzetet, változatos szabadidős programokat 

biztosítsanak. Az összeállításban elsőként a Kálvin Otthon egyik lakóját, Jakab Ágnest 

kérdezte. 

 

Szájmaszkok varrásával, idős személyeknek bevásárlással, a magányosoknak telefonos 

lelkisegély-szolgálattal segít a Máltai Szeretetszolgálat aradi szervezete a koronavírus-járvány 

idején. A kijárási tilalom miatt főleg az egyedül élő idős személyek szorulnak gondoskodásra, 

vagy egy kis figyelmességre. Bár a segélyszervezet munkatársainak is a zöme a járvány által 

leginkább veszélyeztetett 65 év feletti korosztályhoz tartozik, olyasmivel próbálnak segíteni 

embertársaikon, ami lehetőleg a legkevesebb személyes kontaktust igényli. Az aradi szervezet 

elnöke, Farkas Viktória beszél a kialakult helyzetről. 

 

A világjárvány miatt a Kárpát-medencében is lelassult az élet. A gazdaság szereplői közül 

sokan kényszerhelyzetbe kerültek. A most következő percekben szerbiai, magyar 

vállalkozásokról lesz szó. 

 

Délvidék szerte ismertek az 1983 óta működő csókai Árok és Árok pékség és tésztaüzem 

termékei. Süteményeik, szárított és fagyasztott termékeik eljutnak a Vajdaság legtöbb 

településére. A járvány okozta helyzethez azonban nekik is alkalmazkodniuk kellett. Erről is 

beszélt Sztantity Szebasztián társtulajdonos. 
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Szerbiában a járvány idején is működhetnek a virágboltok, igaz, a kijárási tilalom miatt, 

rövidített munkaidővel. Az élet azért nem állt le, igénylik az emberek a virágot, vannak 

születésnapok, házassági évfordulók és sajnos temetések is voltak Muzslyán, amióta a 

rendkívüli helyzetet bevezették. A 25 évvel ezelőtt alapított Kála virágüzlet tulajdonosa, Jaksa 

Otília mesélt a munkájukról. 

 

 

 

 

 


