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 Nyomtatott és online sajtó 
 

A felvidéki közös magyar érdekképviseletet szeretné létrehozni az Összefogás 
néven alakított mozgalom 
2019. szeptember 3. – MTI, Webrádió, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A felvidéki magyar politikai érdekképviseletek összefogását tűzte célul maga elé az Összefogás 

néven megalakult új politikai mozgalom, amelynek terveit pozsonyi sajtótájékoztatójukon 

ismertették az alapítók kedden. A mozgalmat és annak céljait az alapítók közül ketten - Orosz 

Örs, a legnagyobb felvidéki magyar ifjúsági rendezvény, a Gombaszögi Nyári Tábor 

főszervezője és Mózes Szabolcs, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója - mutatták be. 

"A mozgalomnak alapvetően az a célja, hogy a többfelé hasadt felvidéki magyar közéletet 

megpróbálja egyesíteni, mert ez az egyetlen útja a közösségünk politikai sikerének" - mondta 

el Orosz Örs. Az okokról kifejtette: "nem fér bele négy olyan év", amikor a felvidéki 

magyarság parlamenti képviselet nélkül marad.  

 

Az RMDSZ törvénnyel kötelezné a román államot az elkobzott egyházi 
ingatlanok visszaszolgáltatására 
2019. szeptember 3. – MTI, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvénytervezetet dolgoz ki a 

kommunizmus idején államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására. Erről a szövetség 

parlamenti frakciói döntöttek keddi ülésükön, amelyen az őszi parlamenti időszak prioritásait 

rögzítették. Amint az RMDSZ hírlevele közölte: a frakciók megengedhetetlennek tartották, 

hogy 30 évvel a kommunizmus bukását követően a restitúciós bizottság még mindig nem 

hozott érdemi döntéseket a visszaigénylési ügyekben, ezért törvény által köteleznék az 

államot arra, hogy a jogos tulajdonosok mielőbb a javak birtokába kerüljenek. A 

képviselőházi és a szenátusi frakció közölte: a parlamenti vita során megpróbálják úgy 

módosítani a közigazgatási törvénykönyvet, hogy abba visszakerüljenek a magyar közösség 

számára fontos kitételek. A jogszabályt sürgősségi kormányrendelettel fogadta el a kabinet, és 

kiiktatta a tervezetből az anyanyelv-használati jogok nagyobbik hányadát. 

 
Nem támogatja az RMDSZ Teodor Meleșcanu megválasztását a szenátus élére 
2019. szeptember 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ nem támogatja Teodor Meleșcanu megválasztását a szenátus elnöki posztjára – 

közölte kedden Cseke Attila, az alakulat szenátusi frakcióvezetője. A Mediafax 

hírügynökségnek nyilatkozva Cseke emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ már eldöntötte, nem 

támogatja a jelenlegi kormányt, és megszavazza a kabinet megbuktatását célzó 

bizalmatlansági indítványt, amelynek beterjesztését az ellenzék fő ereje, a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) helyezte kilátásba. Cseke hozzátette, ebből az is következik, hogy a kormányzó 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/a-felvideki-kozos-magyar-erdekkepviseletet-szeretne-letrehozni-az-osszefogas-neven-alakitott-mozgalom
https://webradio.hu/hirek/kulfold/a-felvideki-kozos-magyar-erdekkepviseletet-szeretne-letrehozni-az-osszefogas-neven-alakitott-mozgalom
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-torvennyel-kotelezne-a-roman-allamot-az-elkobzott-egyhazi-ingatlanok-visszaszolgaltatasara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-torvennyel-kotelezne-a-roman-allamot-az-elkobzott-egyhazi-ingatlanok-visszaszolgaltatasara
https://kronikaonline.ro/belfold/nem-tamogatja-az-rmdsz-teodor-melecanu-megvalasztasat-a-szenatus-elere
https://kronikaonline.ro/belfold/nem-tamogatja-az-rmdsz-teodor-melecanu-megvalasztasat-a-szenatus-elere
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Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt Meleșcanut sem támogatják. A politikus 

rámutatott: a parlamentben nem hajlandó támogatni az RMDSZ a szociáldemokrata 

kormányt. 

 

Véget ért a Toldi Miklósról szóló, román–magyar koprodukcióban készült 
játékfilm forgatása 
2019. szeptember 3. – MTI, Krónika 

Három hónap alatt befejeződött a Toldi című film forgatása az elsőfilmes Baranyai Tamás 

rendezésében – jelentette be Gyula város alpolgármestere, a film producere sajtótájékoztatón 

kedden Gyulán. Kónya István (Fidesz-KDNP) elmondta: a film az Interreg Románia–

Magyarország határon átnyúló program keretében készült. A gyulai önkormányzat a Bihar 

megyei Nagyszalonta városával pályázott, és közösen 80 ezer euró támogatást nyertek el. Az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásából Gyula városa a Toldi-film elkészítését vállalta, 

míg Nagyszalonta különböző kulturális programokat szervezett annak érdekben, hogy a két 

település lakossága jobban megismerhesse egymást. 

 

Két héttel a tanévkezdés előtt költöztettek el a város szélére egy kolozsvári 
magyar óvodai csoportot 
2019. szeptember 3. – maszol.ro 

Az illetékesek már évek óta tudták, hogy a kolozsvári Ferenc József (Horea) úti Hársfaillat 

Óvodának költöznie kell, mégis kapkodás követte a tanévkezdés előtt két héttel született 

jogerős bírósági döntést a kilakoltatásukról. Gergely Erika óvónő szerint „regénybe illő 

hullámvasút” volt a tanintézmény magyar csoportja számára az elmúlt néhány nap. A 

polgármesteri hivatal és a tanfelügyelőség több ingatlant is felajánlott, de a pedagógus szerint 

mindegyik ajánlatban volt „valamiféle turpisság”, félrevezetés, emiatt nehezen jutottak közös 

nevezőre. Végül egy városszéli épületben kezdik az új tanévet a magyar óvodások – a szülők 

ebbe beletörődtek ugyan, de méltánytalannak tartják az eljárást.  

 
Úzvölgyi megemlékezés: székelyföldi politikusokat jelentettek fel román 
nacionalisták 
2019. szeptember 3. – maszol.ro 

Nacionalista román szervezetek feljelentettek több székelyföldi politikust az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) a múlt hétfői úzvölgyi megemlékezés miatt. Az 

intézményhez Hargita Megye Tanácsának elnökét, Borboly Csabát, Kovászna Megye 

Tanácsának elnökét, Tamás Sándort, Gergely Andrást, Csíkszentmárton polgármesterét, 

Korodi Attila képviselőt és Tánczos Barna szenátort hívták be meghallgatásra a feljelentések 

nyomán.  

 

Legalább 690 éves Nagybánya, ezt is ünnepli a Főtér Fesztivál  
2019. szeptember 3. – maszol.ro, transindex.ro  
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https://kronikaonline.ro/kultura/veget-ert-a-toldi-miklosrol-szolo-romannmagyar-koprodukcioban-keszult-jatekfilm-forgatasa
https://kronikaonline.ro/kultura/veget-ert-a-toldi-miklosrol-szolo-romannmagyar-koprodukcioban-keszult-jatekfilm-forgatasa
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115955-ket-hettel-a-tanevkezdes-el-tt-koltoztettek-el-a-varos-szelere-egy-kolozsvari-magyar-ovodai-csoportot
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115955-ket-hettel-a-tanevkezdes-el-tt-koltoztettek-el-a-varos-szelere-egy-kolozsvari-magyar-ovodai-csoportot
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116023-uzvolgyi-megemlekezes-szekelyfoldi-politikusokat-jelentettek-fel-roman-nacionalistak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/116023-uzvolgyi-megemlekezes-szekelyfoldi-politikusokat-jelentettek-fel-roman-nacionalistak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116007-legalabb-690-eves-nagybanya-ezt-is-unnepli-a-f-ter-fesztival
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Tizenegyedik alkalommal szervezik meg a nagybányai Főtér Fesztivált szeptember 16. és 22. 

között. Az idei nagybányai magyar napok alapkoncepciója a hagyományok ötvözése a mai 

világgal, közölték a szervezők. Az egyhetes fesztivál alatt a szervezők törekednek arra, hogy - a 

magyar napok szellemiségének jegyében - a nagybányai és erdélyi hagyományokat, a 

közösségi életet és a kulturális értékeket is bemutassák. A hét első felében, egészen 

csütörtökig leginkább a képzőművészet és a helyi kulturális örökség kerül középpontba, 

kiállítások és egy új művészeti galéria megnyitójával. Ugyanakkor megünneplik Nagybánya 

690 éves első írásos említését is, olvasható a közleményben.  

 

Újabb százezer lej levelezésre – Makkai Gergely is besegít az RMDSZ-t lejárató 
marosvásárhelyi kampányba 
2019. szeptember 3. – Krónika 

Az eddigiek mellé további százezer lejt kér a marosvásárhelyi polgárokkal folytatott 

levelezésre Korpádi György, a városháza ügyvezető igazgatója. Az utóbbi hetekben egyik levél 

a másik után hullt a városlakók postaládáiba. Ezekben Dorin Florea polgármester és 

tanácsadója, Claudiu Maior minden kudarcért az RMDSZ-t tette felelőssé. A költségvetésen 

felüli összeget jóváhagyta a szövetség alpolgármestere, Makkai Gergely. 

 

A nemzetiségi iskolák fogalmának meghatározását javasolja a Most-Híd 
2019. szeptember 3. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A Most-Híd javasolja a nemzetiségi iskola fogalmának meghatározását, azoknak az 

intézményeknek a megjelölését, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak. A párt képviselői az 

oktatási törvény módosítását kezdeményezték. „Az oktatási törvény mostanáig nem fordított 

kellő figyelmet a nemzeti kisebbségek iskoláinak konkrét, sajátos igényeire" - fogalmaznak a 

módosítás előterjesztői, akik szerint csupán a törvény egyes rendelkezéseiben, és csak részben 

említi azokat a problémákat, amelyek az ilyen iskolákban felmerülhetnek. Rámutattak, hogy a 

törvény jelenlegi formájában nem szabályozza a nemzeti kisebbségi oktatás feltételeit. Ezt a 

hiányosságot orvosolná a módosítás. 

 

Az Új Egység felhívása minden felvidéki magyarhoz 
2019. szeptember 3. – Felvidék Ma 

Az Új Egység  felhívást tett közzé a felvidéki magyar politikai pártok, civil szervezetek és 

mozgalmak felé. Az alábbiakban közöljük a teljes felhívást. Patthelyzetben a választásokat 

megcélzó politikai sakkjátszma. A felvidéki magyarság kinyilvánította, hogy szükség van 

politika képviseletre a következő években, ám a különböző próbálkozások, kezdeményezések 

sorra kudarcba fulladtak, megerősítve a közösség soraiban azt a gyanút, hogy csak a politikai 

elit túléléséért folyik a harc, nem egy új programmal, új arcokkal induló lista összeállításáért. 

Egyoldalú kezdeményezésekkel a valódi összefogás nem valósítható meg. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-szazezer-lej-levelezesre-n-makkai-gergely-is-besegit-az-rmdsz-t-lejarato-marosvasarhelyi-kampanyba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-szazezer-lej-levelezesre-n-makkai-gergely-is-besegit-az-rmdsz-t-lejarato-marosvasarhelyi-kampanyba
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-nemzetisegi-iskolak-fogalmanak-meghatarozasat-javasolja-a-most-hid
https://felvidek.ma/2019/09/az-uj-egyseg-felhivasa-minden-felvideki-magyarhoz/
https://felvidek.ma/2019/09/jubileumi-csemadok-unnepi-delutan-kamocsan/
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Jubileumi Csemadok ünnepi délután Kamocsán 
2019. szeptember 3. – Felvidék Ma 

Emlékjeladással vette kezdetét szeptember 1-én Kamocsán az a jubileumi ünnepség, ahol a 70 

éves Csemadok Alapszervezet születésnapjára emlékeztek. A szervezet tagjai, a falu lakossága 

a meghívott vendégekkel együtt, a község Lukács Pálról elnevezett emléksétányon 

gyülekeztek, hogy részesei legyenek az emléktábla leleplezésének. A táblán a Csemadok ma 

már nem élő, egykori elnökeinek névsora olvasható, akik között van Barczi János, Dráfi 

József, Sztankovics Ervin, Kovács Ferenc, Szalai Béla, Bak László és Laczkó Béla. Az ünnepi 

megemlékezés Kósa Ilona szavalatával és az elnök, Gál László szavaival vette kezdetét, majd a 

község polgármestere, Lukács Imre közreműködésével közösen leleplezték az emléktáblát. 

 

Progresszív Szlovákia: a kétnyelvű Új Szót pénzzel is támogatnánk! 
2019. szeptember 3. – Ma7.sk 

A Progresszív Szlovákiáért (PS) mozgalom a múlt héten Komáromban mutatta be 

úgynevezett „magyar platformját“, amely a bemutatkozás során inkább általánosságokban 

fejezte ki elképzeléseit a szlovákiai magyar kisebbség érdekképviseletéről. Nem sokkal a 

komáromi show után Martin Dubéci, a PS elnökségi tagja meg is írta, hogy milyen vonalon 

lehetne ezt konkrétan megvalósítani. Martin Dubéci a PM azon vezetője, aki a mozgalmon 

belül a magyar téma képviseletét látja el. 

 

Egészségügyi együttműködés Magyarországgal 
2019. szeptember 3. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterével írt alá együttműködési megállapodást 

Budapesten Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter. A megállapodásnak köszönhetően 

legalább két szerbiai kórház számíthat beruházásra. A Szerbiai Rádió és Televízió 

hírösszeállítása szerint egy gyakorlóközpont kiépítését is bejelentették. A megállapodás 

értelmében Szerbia és Magyarország pénzeket hívhatnak le az európai uniós alapokból, 

nyilatkozta Zlatibor Lončar, mondván, hogy a gyakorlóközpontban a daganatos 

megbetegedések megelőzésével és gyógyításával foglalkoznak majd. 

 

Határon átnyúló együttműködésekről tanácskoztak Újvidéken 
2019. szeptember 3. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A prioritások és a témakörök meghatározásával kezdetét vette a 2021-tól 2027-ig tartó 

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program kidolgozása. A mai 

újvidéki tanácskozásra meghívták a vajdasági önkormányzatok képviselőit. Jelen pillanatban 

egy programozási folyamat előcsarnokában vagyunk, ahol meg kell határoznunk a 

prioritásokat, emelte ki Erős Ervin, a Határon Átnyúló Kezdeményezéseket Segítő CESCI, 

balkáni részlegének a vezetője. 
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https://felvidek.ma/2019/09/jubileumi-csemadok-unnepi-delutan-kamocsan/
https://ma7.sk/kozelet/a-ketnyelvu-uj-szo-t-penzzel-is-tamogatnank
https://ma7.sk/kozelet/a-ketnyelvu-uj-szo-t-penzzel-is-tamogatnank
https://www.magyarszo.rs/hu/4082/kozelet_politika/207459/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s-Magyarorsz%C3%A1ggal.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24091/Hataron-atnyulo-egyuttmukodesekrol-tanacskoztak-Ujvideken.html
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Tanszercsomag 54 elsősnek 
2019. szeptember 4. – Magyar Szó  

A Magyar Nemzeti Tanács Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának a támogatásával, valamint a Bethlen Gábor Alap közreműködésével 

Temerinben is tanszercsomagot adományozott a magyar nyelven tanuló elsős kisdiákoknak. 

A csomagok átadása hétfőn az esti órákban a Kókai Imre iskola telepi részlegében történt, 

mivel a központi épület felújítás alatt van, és oda most nem járnak diákok. A gyermekeket és 

szüleiket elsőként Sziveri Béla, az iskola igazgatója köszöntötte, majd Ternovácz István, a 

Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja szólt az egybegyűltekhez, és 

kiosztotta a tanszercsomagokat. 

 
Lezárult a MTTK második felvételi pályázata is 
2019. szeptember 3. – Pannon RTV  

A június végén lezárult első felvételi kör után a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 

összesen 26 szabad hely maradt. Ezekre jelentkezhettek az érdeklődők. Okleveles tanítói 

szakon a költségvetésre 4 szabad hely maradt és 14 önköltséges, míg okleveles 

óvodapedagógus szakon a költségvetés terhére három szabad hely maradt és öt önköltséges. 

A második felvételi körre ma egy óráig jelentkezhettek a diákok. 

 

Becsengettek – Kárpátalján 17 794 elsős indul betű- és számországba 
2019. szeptember 3. – Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalján az idén 17 794 elsős kezdte meg tanulmányait, akik az Új ukrán iskola (NUS) 

oktatási reformcsomag keretében 12 év alatt szereznek majd teljes középfokú végzettséget. A 

tanév kezdete előtt 1064 pedagógus esett át továbbképzésen – hangsúlyozta 

sajtótájékoztatóján Szvitlana Lukacs, a megyei oktatási főosztály módszertani központjának 

vezetője. Ukrajnában szeptember másodikán indult az új tanév, és ezzel egyidőben méltatták 

a tudás napját is. Az első csengő idén több mint négyszázezer elsősnek szólt. Az Új ukrán 

iskola módszerei szerint már közel egymillió gyerek tanul ettől a tanévtől. 

 

Tanévnyitó ünnepség a Jánosi Középiskolában 
2019. szeptember 3. – karpatalja.ma 

Szeptember másodikán megszólalt az első csengő a Jánosi Középiskolában. Összesen 44 elsős 

kezdi meg tanulmányait az intézményben, fele-fele arányban magyar és ukrán osztályokban. 

Izsák Éva, az intézmény igazgatója jókívánságait fejezte ki a tanulóknak, különösen az első 

osztályt kezdők számára. Beszédében elmondta, a megszólaló csengő egy új tanév, új korszak 

kezdetét jelenti, a tanulás pedig eszközként szolgál céljaink elérésében. 

 

Rendhagyó tanévnyitó a Szürtei Középiskolában 
2019. szeptember 3. – Kárpátalja 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4083/vajdasag_temerin/207467/Tanszercsomag-54-els%C5%91snek.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/lezarult-mttk-masodik-felveteli-palyazata
https://kiszo.net/2019/09/03/becsengettek/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevnyito-unnepseg-a-janosi-kozepiskolaban/
http://karpataljalap.net/2019/09/03/rendhagyo-tanevnyito-szurtei-kozepiskolaban
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Hétfőn reggel megyeszerte kinyíltak az iskolák kapui, a tanintézmények megteltek élettel, és 

megszólalt a tanév kezdetét jelző első csengő. A Szürtei Középiskola tanévnyitó ünnepségére 

viszont idén szokatlan helyszínen került sor. Az évnyitó reggelén a tanárok, a tanulók és 

szüleik nem az alma materbe siettek, hanem a Téglási Kultúrházba. Amint arról sokan 

értesülhettek, mintegy két hónappal ezelőtt ítéletidő pusztított a faluban, és az iskola teteje is 

megrongálódott. A felújítási munkálatok még nem fejeződtek be, így az elkövetkező két 

hétben az óvodában, a könyvtárban és klubban tartják majd az tanórákat. 

 

Magyarországon táborozik az ATO által érintett gyermekek idei legnagyobb 
csoportja 
2019. szeptember 3. – Kárpátalja 

A magyar kormány jóvoltából idén a kelet-ukrajnai konfliktusban érintett 242 gyermek 

üdülhetett a Velencei-tónál. Az utolsó, legnagyobb, 100 fős csoport elutazása alkalmából 

augusztus 30-án, pénteken az ungvári járási Homokon sajtókonferenciát tartottak a 

szervezők. Amíg az Ukrajna 15 régiójából érkezett 90 gyermek és 10 kísérőjük a Panszka 

Vtyiha étteremben elfogyasztotta a reggelit, az újságírók tájékozódhattak az ATO-s 

gyermekek magyarországi táboroztatásának részleteiről. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 3. – Kossuth Rádió 

 

A Felvidéken megkezdődik az aláírásgyűjtés az Összefogás politikai mozgalom bejegyeztetése 

érdekében. A törvény szerint 10 ezer érvényes támogató aláírást kell bemutatni, hogy a 

szlovák belügyminisztérium bejegyezze a mozgalmat. Az előkészítő bizottság tagját, Mózes 

Szabolcsot kérdezte Haják Szabó Mária. 

 

A 10-11 százaléknyi aradi magyarság számarányához, illetve a képviselő-testületben szerzett 

két mandátumához képest már az is nagy szó, hogy magyar alpolgármestere van a városnak. 

Arad polgármestere partnert látott a helyi magyar közösségben és az érdekvédelmi 

szervezetében. Az elöljáró idén európai parlamenti mandátumot szerzett, a helyére pedig 

ideiglenesen új polgármestert neveztek ki a jövő évi helyhatósági választásokig. Folytatódik-e 

az együttműködés a jövőben is, mire számíthatnak a helyi magyarok? – kérdezte Arad 

RMDSZ-es alpolgármesterétől, Bognár Leventétől Pataky Lehel Zsolt. 
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http://karpataljalap.net/2019/09/03/magyarorszagon-taborozik-az-ato-altal-erintett-gyermekek-idei-legnagyobb-csoportja
http://karpataljalap.net/2019/09/03/magyarorszagon-taborozik-az-ato-altal-erintett-gyermekek-idei-legnagyobb-csoportja
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-03_18-02-00&enddate=2019-09-03_18-40-00&ch=mr1
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Hetven kárpátaljai rászoruló diák vett át tanszercsomagot az Ökumenikus Segélyszervezettől 

Beregszászon. Az adományból nagycsaládosok, családfenntartó nélkül nevelt gyermekek, árva 

vagy félárva diákok, alacsony jövedelmű családok részesültek. A karitatív szervezet az idei 

tanévkezdést az 1000 anyaországi diák mellett, 70 kárpátaljai, 200 erdélyi illetve 50 vajdasági 

tanuló számára könnyítette meg a határokon túl. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Gerevics 

Jánost, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetőjét hallják.  

 

Rendhagyó osztálytalálkozót tartottak augusztus utolsó szombatján Szabadkán, a Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon. Azok az egykori hallgatók találkoztak ismét egymással, akik 

60 évvel ezelőtt szerezték meg oklevelüket a kar jogelődjében, a szabadkai tanítóképzőben A 

Tanítóképző a 60 éven át kifejtett szakmai tevékenység elismeréseként gyémánt oklevelet 

adományozott minden résztvevőnek. Németh Ernő riportjában elsőként Námetovszki Zsolt 

dékánhelyettest hallják. 

 

Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából verszarándoklat 

indult augusztus 31-én a szerbiai Borból a magyarországi Abdáig. A magyar határtól 450 

kilométernyire délre fekvő szerbiai bányászvárosban Borban, a 15 évvel ezelőtt felállított 

második Radnóti-szobor előtt (az elsőt 2001-ben ellopták) szombaton tartottak 

megemlékezést.  Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits díjas versmondó elindult azon az 

úton, amelyen 1944-ben a bori munkaszolgálatosok haladtak. A Magyar Nemzeti Tanács által 

szervezett ünnepség főhajtás volt a tragikus sorsú költő emléke és hagyatéka előtt, és a 

verszarándoklatnak, mint kivételes teljesítménynek az elismerése, amely a költészet erejével 

összeköt és emlékeztet. Ott készült Ternovácz István riportja. 

 

A  Fekete Körös völgyi Magyar Napokat 7 alkalommal szervezik meg , hogy összefogja a 

térségben szórványban élő magyarokat és erősítse a közösséget. Az idei év újdonságairól 

érdeklődött Ionescu Nikolett Borsi Lóránttól, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető alelnökétől. 

 

 

 

 

 

 

 


