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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 

Elhelyezték a Kárpát-medence Aratókoszorúját a Szent István-bazilikában 
2020. augusztus 13. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, 

PestiSrácok, Gondola, Beol, Sonline, Bama 

Elhelyezték a Szent István-bazilikában szerdán a Kárpát-medence Aratókoszorúját, amelyet 

az idén hajdúnánási gazdasszonyok fontak a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program 

részeként. A program szervezői, a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 

képviselői együtt, ünnepélyes keretek között helyezték el a 800 búzakalászból álló díszes 

aratókoszorút a Szent István-bazilikában, ahol a következő hetekben megtekinthető az 

alkotás. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke az eseményen felidézte, 

hogy a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program tíz évvel ezelőtt indult útjára. 

Hangsúlyozta: a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulóján, a nemzeti 

összetartozás évében kiemelt jelentősége van az aratókoszorú elkészültének, amely a magyar 

közösség összetartását szimbolizálja. 

 

Álomtitkár 
2020. augusztus 12. – Menyhárt József – Felvidék Ma 

Menyhárt József szerint „Minden olyan kijelentés és törekvés, amely sugalmazottan vagy 

nyíltan az anyanyelv használatáról beszéli le a közösséget, ártalmas a közösségre nézve. 

Álmainkból ébredve a valóság az, hogy jelenleg nincs magyar párt a szlovák törvényhozásban 

– saját felelősségét ebben a sorok írója is tudatosítja. Tény továbbá, hogy magyar 

nemzetiségű hivatalnokok, parlamenti képviselők ereje nem arányos a Szlovákiában élő 

magyar közösség számával. Azok az üzenetek viszont, amelyek egy – remélhetően – átmeneti 

helyzetben érkeznek felénk, félrevezethetőek is lehetnek… vagy akár tudatosan manipulatívak 

is. A pontos üzenet jó ideje a következő: azért fontos az anyanyelven történő óvodai (alap- és 

középiskolai) nevelés, hogy a magyar közösség Szlovákiában erős és életképes maradjon”. 

 

Visszafogottan, de szervezik a Szent István-napi ünnepségeket Székelyföld-
szerte 
2020. augusztus 12. – szekelyhon.ro 

A március 15-ei ünnepségek és csíksomlyói búcsú, valamint a számtalan város- és számtalan 

faluünnep elmaradása után úgy tetszik: az államalapítás ünnepén, Szent István-napján, ha 

visszafogottan is, de ünnepelhetnek a székelyföldi településeken. A szervezők bizakodók, de 

óvatosan ígérnek: a programok körvonalazódnak, ám a vészhelyzeti állapot 

meghosszabbításától, az esetleges szigorításoktól függ, hogy idén közösen szelhetjük-e meg az 

új kenyeret. 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/12/elhelyeztek-a-karpat-medence-aratokoszorujat-a-szent-istvan-bazilikaban
https://felvidek.ma/2020/08/alomtitkar/
https://szekelyhon.ro/aktualis/visszafogottan-de-szervezik-a-szent-istvan-napi-unnepsegeket-szekelyfold-szerte
https://szekelyhon.ro/aktualis/visszafogottan-de-szervezik-a-szent-istvan-napi-unnepsegeket-szekelyfold-szerte
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Közel ezer erdélyi magyar nő indul az önkormányzati választásokon 
2020. augusztus 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ Nőszervezet fontos eredménynek tartja, hogy az idei helyhatósági választásokon 

911 erdélyi magyar női jelölt indul. A szervezet célja az, hogy évről-évre több nő vegyen részt a 

közéletben, a döntéshozatalban. Az RMDSZ listáin a befutó helyek 16 százalékát (378 

személy) foglalják el nők, akik közül 11-en polgármesterjelöltek és 38-an megyei tanácsos-

jelöltek. Összesen 16 megyében indulnak magyar női jelöltek az önkormányzati 

választásokon, jelenlétük a szórványban sem elhanyagolható.  

 

Hunyadi István: A legjobb döntést hoztam meg akkor, amikor hazajöttem 
2020. augusztus 12. – Bihari Napló 

A kulturális élet felpezsdítését, színesebbé, minőségibbé tételét is magára vállalta 

megválasztása esetén Hunyadi István színész, rendező, aki az ifjúsági szervezet jelöltjeként 

szerepel a nagyváradi RMDSZ önkormányzati listáján. Istit (ahogy a fiatalok többsége ismeri) 

a jelöltségről és sok minden másról kérdezték. 

 

Ismét pert nyert az Átlátszó.ro az RMDSZ-szel szemben 
2020. augusztus 12. – MTI, Krónika, transindex.ro,hirado.hu 

Bírósági ítélet kötelezi az RMDSZ-t, hogy hívja meg az Átlátszó.ro újságíróit a 

sajtótájékoztatóira – írta szerdán a bukaresti G4media.ro portál. A romániai bíróságok 

portálján elérhető peradatokból kiderül, az Átlátszó.ro, és Sipos Zoltán főszerkesztő tavaly 

decemberben perelte be az RMDSZ-t amiatt, hogy nem kapott meghívót a szövetség 

sajtótájékoztatóira. Az első fokú ítélet július 31-én született. A Kolozs megyei törvényszék arra 

kötelezte az RMDSZ-t, hogy akkreditálja és időben hívja meg a panaszost a 

sajtótájékoztatóira, valamint az általa szervezett nyilvános közérdekű eseményekre, küldje el 

neki a közleményeit, és adja át neki az események sajtódossziéit. Az RMDSZ-nek 2000 lej 

perköltséget is kell fizetnie. 

 

Az RMDSZ azt állítja, Sipos Zoltán részt vett a sajtóeseményeiken, és többször is 
feltehette a kérdéseit  
2020. augusztus 12. – transidnex.ro 

Állást foglalt az RMDSZ az Átlátszó Erdélyen megjelent állítások kapcsán. Noha Sipos Zoltán 

szerkesztő úr azt állítja, hogy „semmilyen meghívást nem kapott az Ügyvezető Elnökség által 

szervezett sajtóeseményekre”, azokon részt vett, szóhoz jutott, feltehette a kérdéseit többször 

is.  

 

E
rd

é
ly

 
 

https://itthon.transindex.ro/?hir=60977
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/hunyadi-istvan-a-legjobb-dontest-hoztam-meg-akkor-amikor-hazajottem-3082544/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ismet-pert-nyert-az-atlatszoro-az-rmdsz-szel-szemben
https://itthon.transindex.ro/?hir=60981&az_rmdsz_azt_allitja_sipos_zoltan_reszt_vett_a_sajtoesemenyeiken_es_tobbszor_is_feltehette_a_kerdeseit
https://itthon.transindex.ro/?hir=60981&az_rmdsz_azt_allitja_sipos_zoltan_reszt_vett_a_sajtoesemenyeiken_es_tobbszor_is_feltehette_a_kerdeseit
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A csíkszentmártoniak a legfelsőbb bírósághoz fordulnak az Úzvölgye ügyében 
hozott kedvezőtlen döntés miatt 
2020. augusztus 13. – Krónika 

A Bákó megyei törvényszékre helyeznék át annak a pernek a tárgyalását, amelyben 

Csíkszentmárton a község és Dormánfalva, ezzel együtt pedig a Hargita és Bákó megye 

közötti határvonal megállapítását kéri a bíróságtól. A szentmártoniak szerint ez nincs 

rendben, ők semleges helyszínt kérnek. A székelyföldi község idén tavasszal kezdeményezett 

bírósági eljárást annak érdekében, hogy a bíróság állapítsa meg a Hargita és Bákó megyei 

település, ezzel együtt pedig a két megye közötti határt, amely Úzvölgye hovatartozását is 

tisztázná. A keresetlevelet a Hargita megyei törvényszéken iktatták, ahol eddig egyetlen 

tárgyalást tartottak. Ott a bíró helyt adott a dormánfalviak beadványának, és megállapította, 

hogy a törvényszék területileg nem illetékes a kereset tárgyalására, és átadja az iratcsomót a 

Bákó megyei törvényszéknek. 

 

Székelyudvarhely: Gálfi Árpádoktól tart a POL-t választó Gálfi Árpád 
2020. augusztus 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere a Székelyhonnak elmagyarázta, miért egy 

román–magyar vegyes párt színeiben indul ismét a városvezetői tisztségért. „Függetlenként 

szerettem volna indulni, de tudomásunkra jutott, hogy nem adták fel ellenfeleim, és 

megkerestek több Gálfi Árpád nevű személyt, akiket állítólag rávettek arra, hogy mellettem 

függetlenként induljanak; az sem jelentett számukra akadályt, hogy Székelyudvarhelyre szóló 

személyazonossági igazolványt csináltassanak nekik. A csapattal úgy döntöttünk, hogy a 

Szabad Emberek Pártjának listájára kell kerülnöm, ha azt akarom, hogy a párt logójával meg 

lehessen különböztetni a nevemet a megvásárolt, idehozott Gálfi Árpád nevű függetlenekétől” 

– írta a levelében az elöljáró. Hozzátette: a Szabad Emberek Pártjától biztosították arról, hogy 

semmilyen szinten nem szólnak bele a helyi munkába. 

 

Román pártok színeiben indulnak erdélyi magyar politikusok a helyhatósági 
választásokon 
2020. augusztus 13. – Makkay József – Krónika 

Makkay József szerint „Székelyudvarhely leköszönő „polgári” városvezetősége is román–

magyar párt ölelésében keresi a boldogulás lehetőségét. A Magyar Polgári Pártból nagy viták 

után kizárt Gálfi Árpád polgármester számára nem létezik helyi magyar alternatíva sem az 

RMDSZ, sem az MPP, sem az EMNP soraiban. Szerinte csak román párt nyújthat 

megmentést a szinte színmagyar székelyföldi városkának. Gondolkodom, mi lesz a sorsa a 

székely városnak, ha e furcsa társításban újrázik a polgármester, és megyei szinten 

szembetalálja magát az „ősellenség” magyar pártokkal”. 
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Félreértés, rossz fordítás, vagy tudatos félrevezetés? 
2020. augusztus 12. – Felvidék Ma, ma7.sk 

Az oktatási minisztérium államtitkárságának irodája közleményben fordult a felvidéki 

magyar sajtóhoz egy korábban megjelent s nagy port felvert, a szlovák állami hírügynökség 

(TASR) által kiadott cikk helyreigazításával kapcsolatban. 

 

Sok gyerek nem azért kerül speciális iskolába, mert nem tud szlovákul, hanem 
azért, mert a tanítás nyelvével van problémája 
2020. augusztus 12. – Albert Sándor – Felvidék Ma 

Albert Sándor szerint „Szlovákiában valóban magas  a roma gyerekek aránya a speciális 

iskolákban. A téma kutatásával foglalkozó szakemberek ennek egyik okát abban látják, hogy 

ezek a gyerekek nyelvi hátrányokkal érkeznek az iskolába, ami elsősorban hiányos szókincset 

jelent. De ez nem a szlovák nyelv tudásának hiányát jelenti, hanem a tanítási nyelv nem 

megfelelő ismeretét. Magyar iskolában a hiányos magyar nyelvet, szlovák iskolában a hiányos 

szlovák nyelvet. Ezen kívül még nagyon sok más tényező befolyásolja azt, hogy ezek a 

gyerekek miért kerülnek speciális iskolába. 

 

A Bodrogközi Kulturális Fesztivál újragondolva a jelenlegi lehetőségek tükrében 
2020. augusztus 12. – Felvidék Ma 

Királyhelmecen a hagyományosan évente megtartott Bodrogközi Kulturális Fesztivál (BKF), 

korábban szüreti ünnepségként ismert rendezvény helyett a koronavírus-járvány 

körülményeit figyelembe véve, az idén újragondolva, szűkített formában „Helmeci Napok” 

néven tartanak rendezvénysorozatot augusztusban. 

 

Eltörölhetik a nyelvrendőrséget? 
2020. augusztus 12. – ujszo.com 

A kulturális tárca kilátásba helyezte, hogy a jövőben teljesen eltörölné az ún. 

nyelvrendőrséget, nyilatkozta lapunknak Gyimesi György, a kormányzó OĽaNO parlamenti 

képviselője azután, hogy a témában egyeztetett Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök, 

Natália Milanová (OĽaNO) kulturális miniszter és Michal Šipoš, az OĽaNO parlamenti 

frakcióvezetője. 

 

Folytatódik a Csallóköz és Szigetköz közötti együttműködés 
2020. augusztus 12. – ujszo.com 

Tegnap Dunaszerdahelyre látogatott Dézsi Csaba András Győr polgármestere. A beiktatása 

óta eltelt rövid időszakban már harmadszor találkozott Dunaszerdahely vezetésével a 

szomszédos megyeszékhely első embere, aki felvetette, hogy legyen testvérvárosi kapcsolat 

Győr és Dunaszerdahely között. Hájos Zoltán megjegyezte, hogy a két város együttműködése 

évekkel ezelőtt kezdődött és azóta folyamatosan sikeres. Dézsi Csaba elismerősen szólt a 

Dunaszerdahelyen megvalósított fejlesztésekről, és méltatta a sportsikereket. 
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https://felvidek.ma/2020/08/felreertes-rossz-forditas-vagy-tudatos-felrevezetes/
https://felvidek.ma/2020/08/sok-gyerek-nem-azert-kerul-specialis-iskolaba-mert-nem-tud-szlovakul-hanem-azert-mert-a-tanitas-nyelvevel-van-problemaja/
https://felvidek.ma/2020/08/sok-gyerek-nem-azert-kerul-specialis-iskolaba-mert-nem-tud-szlovakul-hanem-azert-mert-a-tanitas-nyelvevel-van-problemaja/
https://felvidek.ma/2020/08/a-bodrogkozi-kulturalis-fesztival-ujragondolva-a-jelenlegi-lehetosegek-tukreben/
https://ujszo.com/kozelet/eltorolhetik-a-nyelvrendorseget
https://ujszo.com/regio/folytatodik-a-csallokoz-es-szigetkoz-kozotti-egyuttmukodes
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Határozatban tiltakozott a kormány kisebbségi bizottsága a kisebbségi osztály 
megszűnése ellen 
2020. augusztus 12. – bumm.sk 

A kormány kisebbségi bizottságának két héttel ezelőtti ülésén is szóba került a kulturális 

minisztérium kisebbségi osztályának megszűnése. A tagok egy határozattal tiltakoztak a lépés 

ellen. „A napirendi pontok között szerepelt egy tétel, aminek témái a nemzetiségekkel 

kapcsolatos tézisek voltak. Rákérdeztem, hogy tulajdonképen milyen átszervezés zajlott, 

azonban erre a kérdésre nem tudott megfelelő választ adni a tárcavezető. Elképzelhetetlen, 

hogy a minisztériumon belül a kisebbségeknek ne legyen megfelelő szakmai képviselete. Ezért 

elfogadtunk egy határozatot, melyben a tanács nemtetszését fejezte ki az osztály megszűnése 

miatt, illetve kértük, hogy mihamarabb biztosítson megfelelő szakmai képviseletet a 

minisztérium” – tudtuk meg Berényi Józseftől, aki egyébként Igor Matovič miniszterelnöktől 

is ígéretet kapott arra, hogy megpróbálják helyrehozni a helyzetet, akár úgy, hogy létrehozzák 

a kormányprogramban is szereplő nemzeti kisebbségek hivatalát. 

 

Berényi: Tartalmi kérdésekben az Összefogáshoz, szerkezeti kérdésekben a 
Hídhoz állunk közelebb 
2020. augusztus 12. – bumm.sk 

Berényi József mostanában mintha a szlovákiai magyar politika szürke eminenciása szerepét 

töltené be. Nem tölt be ugyan vezető pozíciót, de Nagyszombat megye alelnökeként, a 

miniszterelnök tanácsadójaként és az MKP általános alelnökeként hatással van a szlovákiai 

magyarok életére. 

 

A járványügyi helyzettől függ az iskolakezdés 
2020. augusztus 12. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Az idei tanévkezdés számos újdonság elé állítja az iskolákat, tanárokat, tanítókat és a 

szülőket, sőt a diákokat is. Szinte még mindig nem lehet tudni, hogy is fog a tanév kezdődni a 

járvány idején, ám a minisztérium tegnap útmutatásokat küldött ki az iskoláknak, hogy 

tudják, mire kell felkészülniük. Az előttünk álló újdonságokról Vicsek Annamáriával, a VMSZ 

parlamenti képviselőjével, az oktatási minisztérium államtitkárával beszélgettünk. 

Szeptember elsején minden iskolában valamilyen módon el kell kezdeni a munkát, és mint 

Vicsek Annamária rámutatott, azokon a településeken, ahol nincsenek megbetegedések, és 

ahol az iskola biztonságban tudja vállalni, hogy a gyerekek rendes körülmények között 

tanuljanak, az is megoldható lesz. 

 

Népesedési konferenciát szervez a VANCSESZ 
2020. augusztus 12. – Vajdaság MA 

A magyarországi népesedési politika eredményeire szeretné felhívni a szerb döntéshozók 

figyelmét a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége azzal a nem titkolt céllal, hogy 

Szerbia vegye át és alkalmazza az egyes elemeket. Nálunk is pusztít a fehér pestis, ezért 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/12/hatarozatban-tiltakozott-a-kormany-kisebbsegi-bizottsaga-a-kisebbsegi-osztaly-megszunese-ellen
https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/12/hatarozatban-tiltakozott-a-kormany-kisebbsegi-bizottsaga-a-kisebbsegi-osztaly-megszunese-ellen
https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/12/berenyi-tartalmi-kerdesekben-az-osszefogashoz-szerkezeti-kerdesekben-a-hidhoz-allunk-kozelebb
https://www.bumm.sk/belfold/2020/08/12/berenyi-tartalmi-kerdesekben-az-osszefogashoz-szerkezeti-kerdesekben-a-hidhoz-allunk-kozelebb
https://www.magyarszo.rs/hu/4375/kozelet_oktatas/224556/A-j%C3%A1rv%C3%A1ny%C3%BCgyi-helyzett%C5%91l-f%C3%BCgg-az-iskolakezd%C3%A9s.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25482/Nepesedesi-konferenciat-szervez-a-VANCSESZ.html
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szemléletbeli változtatásokra lenne szükség a családok támogatásában. Ennek érdekében a 

VANCSESZ egy nemzetközi konferenciát szervez. 

 

Topolya: Támogatás az egészségügyben dolgozóknak 
2020. augusztus 12. – Pannon RTV 

Topolyán, az egészségházban a sürgősségi osztályon és a Covid-rendelőben dolgozók egy civil 

kezdeményezésből eredő akciónak a keretében napi egy tál meleg ételt kapnak. A Capriolo 

kerékpárgyár és a Gurman étterem támogatásának köszönhetően az „első frontvonalban” 

harcoló egészségügyi dolgozók a nappali váltásban ebédet, az éjszakai váltásban dolgozók 

pedig vacsorát kapnak. 

 

Újra indul a felvételi időszak a Rákóczi-főiskola szakgimnáziumában! 
2020. augusztus 12. – karpat.in.ua  

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának levele értelmében meghosszabbodott a 

felvételi időszak a szakgimnáziumok számára. Idén néhány szak esetében maradtak 

betöltetlen helyek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában is, 

ezért várják a további jelentkezőket. A részletekről az intézmény felvételi bizottságának 

titkárát, Kóré Dórát kérdeztük. 

 

Kisplasztikai alkotásokból nyílt kiállítás Beregszászban 
2020. augusztus 12. – Kárpátalja  

Augusztus 11-én került sor a VII. Kárpátaljai Szobrásztábor művészeinek kisplasztikai 

kiállításának ünnepélyes megnyitójára Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy-

termében. Az esemény kezdetén Szilágyi Mátyás főkonzul köszöntötte a megjelenteket. 

Beszédében emlékeztetett, hogy az immáron hetedik alkalommal megszervezett 

szobrásztábor témája a tavalyihoz hasonlóan a család fogalma köré összpontosul. A 

szobrásztábor egy több éves program, amelynek legfőbb célja a magyar identitás és kultúra 

propagálása, maradandó köztéri alkotások elhelyezése a megye településein, határon átnyúló 

és egymást segítő kulturális projektek létrehozása, a felállított szobrokkal a turisták vonzása 

és a falusi turizmus fejlesztése, s egy új, nemzetközi turisztikai útvonal létrehozása.  

 

Kárpátalja óvodáiban nem nyitottak meg a kiscsoportok 
2020. augusztus 13. – karpat.in.ua 

Az elmúlt hét folyamán Ungváron, továbbá számos más járásban is megnyitották kapuikat az 

óvodák. A megnyitást több tüntetés előzte meg a szülők részéről, akik számára a karantén, 

valamint az, hogy a megyeszékhely sárga zónába került a járványhelyzetet illetően, egy valódi 

megpróbáltatás lett. A technogén-ökológiai és a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottság a 

napokban engedélyezte az óvodák megnyitását, azonban az intézményekben biztosítani kell a 

fertőtlenítőszereket, folyamatos testhőmérséklet-ellenőrzést kell végezni, nem használhatnak 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25480/Topolya-Tamogatas-az-egeszsegugyben-dolgozoknak.html
http://life.karpat.in.ua/?p=24915&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/08/12/kisplasztikai-alkotasokbol-nyilt-kiallitas-beregszaszban
http://life.karpat.in.ua/?p=25040&lang=hu


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. augusztus 13. 
7 

sem szőnyegeket, sem pedig puha játékokat. Az intézkedések betartásáért az óvodák vezetői a 

felelősek. 

 

Muravidékről Hancsik és Cuk kapta a díjat 
2020. augusztus 12. – Népújság  

Budapesten július 30-án került sor az Utazó magazin hagyományos díjátadójára, amelyen az 

olvasók szavazatai alapján 2019 legjobb turisztikai szolgáltatóinak teljesítményét ismerték el. 

Idén a nemzeti összetartozás éve jegyében első alkalommal a határon túli régiók legjobb 

magyar szálláshelyeit és éttermeit is díjazták. A külhoni szolgáltatók körében összesen 12 

szálláshely és étterem részesült elismerésben. Az év legjobb muravidéki magyar étterme díjat 

a Hancsik Falusi Turizmus kapta Dobronakról, a legjobb muravidéki magyar szálláshely 

címet pedig a lendvahegyi Cuk borház érdemelte ki. 

 

Lóháton a trianoni határon 
2020. augusztus 12. – Népújság  

Múlt hét közepéig Muravidéken tartózkodott négy lovas a kiscsőszi székhelyű Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesületből, hogy végiglovagolják a Muravidéket. A trianoni békediktátum 

aláírásának 100. évfordulója kapcsán néhány kárpát-medencei lovas úgy döntött, hogy 

felváltva körbelovagolják a magyar határszakaszt. Kovács Norbert – Cimbi, az imént említett 

egyesület elnöke elmondta, hogy a kezdeményezés alapötlete Eördögh András lovas és 

Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkésztől származik, amelyhez ők is 

csatlakoztak. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2020. augusztus 12. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) több mint 900 jelölttel indul a szeptember végi 

önkormányzati választásokon, az RMDSZ listáin. A befutónak számító helyeken a fiatalok 

részaránya meghaladja a 15 százalékot. A MIÉRT célja: ösztönözni a fiatalokat az aktív 

politizálásra, a választásokon való tudatos részvételre, ugyanakkor közelebb hozni őket a helyi 

és a megyei önkormányzatokhoz, a döntéshozatalhoz - mondja Olteán Csongor, a MIÉRT 

országos elnöke. 
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https://nepujsag.net/muravidek/9283-muravid%C3%A9kr%C5%91l-hancsik-%C3%A9s-cuk-kapta-a-d%C3%ADjat.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9293-l%C3%B3h%C3%A1ton-a-trianoni-hat%C3%A1ron.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-12_18-02-00&enddate=2020-08-12_18-40-00&ch=mr1
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Temes megyében is indít jelölteket a szeptember 27-i 

helyhatósági választásokon, de csak olyan helyeken, ahol ez nem veszélyezteti a magyar 

képviseletet.  A szórványtelepüléseken ugyanis az öt százalékos küszöb is akadályt jelenthet. 

Egyik településen a párt saját polgármester-jelöltet és tanácsosi listát is indít, egy másikon 

viszont az RMDSZ-listán indulnak a párt jelöltjei, és a szövetség polgármester-jelöltjét 

támogatják. A döntések hátteréről Kása Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt temesvári 

szervezetének elnöke beszélt. 

 

Négylevelű lóherét idéz, leveleiben Szatmár híres termékeivel a Szatmári Termék védjegy, 

amellyel a helyi kistermelőknek és kézműveseknek igyekeznek segíteni, illetve a városi 

lakosság figyelmét arra az értékre ráirányítani, amit a környező településeken állítanak elő és 

kínálnak megvételre. A részletekről Magyar Loránd parlamenti képviselőt, az ötletgazdát 

kérdeztük. 

 

Kárpátalja idén is csatlakozott a magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programhoz. A 

gyűjtés július 20-án kezdődött és augusztus 22-ig tart, de a késői aratás miatt igazából 

mostanában zajlik. 

 

Tárlatlátogatóvá vált az utca embere is Székelyudvarhelyen. A Haáz Rezső Múzeum ugyanis 

kültéri pannókon tárja a járókelők elő az erdélyi népviseleteket. A különleges kiállítást 

szerdán nyitották meg, amelyen részt vett a kiállított képeket rajzoló Haáz Rezső unokája, 

Haáz Sándor a Szentegyházi Gyermek filharmónia képviseletében. 

 

Volt várkapitány és Gömör megye alispánja a  magyar barokk költészet egyik legnagyobb 

alakja. 316 éve halt meg Rozsnyón a Márssal társalkodó Murányi Vénusz költője: Gyöngyösi 

István. Felvidéken, Rozsnyótól északra, a csetneki temetőkertben található végső nyughelye. 

S bár tíz esztendeje sikerült azonosítani utolsó csetneki lakhelyét, sajnos az üresen álló, 

elhanyagolt házat bontásra ítélték.   

 

Szerény ünnepség keretében az idén is megemlékezést tartottak magyar szervezetek 

Rozsnyóról, Nagybalogról  és Hajdúböszörményből  Gyöngyösi István síremlékénél.   

 

 

 


