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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a Rákóczi-főiskola létrehozásával a kárpátaljai magyarság bizonyította, 
hosszú távra tervez 
2019. szeptember 18. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Hír Tv, M1, M5, Kossuth Rádió, 

Baon.hu, Lokál, karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyarság az anyanyelvű felsőoktatás megteremtésével bizonyította, hogy 

hosszú távra tervez – jelentette ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén szerdán 

Beregszászon, ahol Rákóczi-díjjal tüntették ki az intézmény fejlesztése érdekében kifejtett 

tevékenységéért. Potápi Árpád János a beregszászi református templomban megtartott 

ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta: a több mint negyed évszázada működő 

Rákóczi Főiskola olyan időszakban jött létre, amikor a körülmények egyáltalán nem 

kedveztek egy felsőoktatási intézmény létrehozásának, amikor „még magot vetni sem volt 

egyszerű dolog.” A kárpátaljai magyarok mégis úgy döntöttek, nem várnak tovább – mutatott 

rá, megjegyezve, hogy a külhoni magyar közösségek közül elsőként ők hoztak létre 

felsőoktatási intézményt. A Rákóczi-díj kitüntetést a maga, munkatársai és a magyar 

kormány nevében megköszönve hangsúlyozta, "továbbra is kiállunk a magyar minőségi 

oktatás mellett, továbbra is stratégiai partnerként számítunk a főiskolára."          

 
Szili Katalin: a Radnóti Miklós emlékére rendezett verszarándoklat a jövőről is 
szól 
2019. szeptember 18. – MTI, Hír TV,  Veol, Beol, Kisalföld 

A Radnóti Miklós emlékére rendezett verszarándoklat, amely három határon is átkel és 

mindenhol a magyar közösséget érinti, nemcsak a múltról szól, hanem a jövőről is - mondta 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerdán az MTI-nek, a költő születésének 110. és 

halálának 75. évfordulója alkalmából indított verszarándoklat horvátországi állomásán, 

Darázson. A lélek útja - Radnóti Miklós-verszarándoklat 2019. augusztus 31-én indult Borból 

és a tervek szerint szeptember 24-én ér véget, amikor Tóth Péter Lóránt 800 kilométer 

megtétele után a Győr melletti Abdára, Radnóti Miklós halálának feltételezett helyszínére 

érkezik. A megbékélésnek, a Radnóti által felmutatott humánum minden időben való 

tiszteletének és megőrzésének jegyében indított kezdeményezés három országot köt össze: 

Szerbiát, Horvátországot és Magyarországot. A verszarándoklat csaknem 100 településen 

halad át. Szili Katalin a vajdasági Zomborból kísérte Bezdánon át a zarándoklatot, ahol 

megköszönte a Magyar Nemzeti Tanácsnak (MNT), valamint a Vajdasági Magyar 

Szövetségnek (VMSZ), hogy ezt a programot pártfogolta. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/potapi-arpad-janos-hosszu-tavra-tervez-a-karpataljai-magyarsag-7317302/
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MOGYE-ügy: magyar tannyelvű informatika szak beindítását kezdeményezte a 
rektor 
2019. szeptember 18. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Magyar informatika szakot indítana a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi 

Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetemen (MOGYTTE) Leonard Azamfirei 

rektor. Amint a Zi-de-zi.ro helyi portál közölte: a rektor kedden megbeszélésen vett részt 

azokkal az oktatókkal, akik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

és a Petru Maior Egyetem tavalyi egyesítése előtt az utóbbi egyetemen tanítottak. Miután 

arról tájékozódott, hogy az oktatók közül hányan beszélnek magyarul, azt javasolta, hogy 

indítsák el a magyar informatikusképzést az egyetemen. A rektor megemlítette: a magyar 

informatika szakkal a munkaerőpiacon jelentkező óriási keresletet elégítenék ki. Szabó Béla, 

az egyetem magyar tagozatának a vezetője az MTI tudósítójától értesült Leonard Azamfirei 

tervéről. Megjegyezte: a rektor a magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés problémáinak a 

megoldása helyett olyan szakon szeretne magyar nyelvű képzést elindítani, amely a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi karán és a kolozsvári Babes-

Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) is jól működik már. 

 

Tizenkétezer lejébe fáj a Dinamo futballcsapatának a szurkolók másfél évvel 
ezelőtti magyargyűlölete 
2019. szeptember 18. – Krónika 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 12 ezer lejes bírságot szabott ki a 

Bukaresti Dinamo labdarúgóklubra a fővárosi sportegyesület szurkolóinak magyarellenes 

megnyilvánulásai miatt. A CNCD igazgatótanácsa – amelynek tagjai egyhangúlag döntöttek a 

büntetés kiszabásáról – a 2018. április 30-án rendezett Sepsi OSK–Dinamo bajnoki 

mérkőzésen tapasztaltak miatt határozott a szankcióról. A vendégszurkolók ugyanis a hírhedt 

„Ki a magyarokkal az országból!” rigmussal hergelték a hazaiakat.  A tanács megállapította: a 

skandálások kimerítik a diszkrimináció és gyűlöletbeszéd fogalmát, illetve sértik a 

méltósághoz való jogot. A CNCD jelezte, a pénzbüntetés mértékét befolyásolta, hogy a 

bukaresti klub visszaesőnek számít szurkolói xenofób megnyilvánulásait tekintve.  

 

Mentesül bizonyos helyi adók befizetése alól, akit etnikailag üldöztek 1940 és 
1945 között  
2019. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Döntő házként elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amelynek 

értelmében mentesülnek bizonyos helyi adók befizetése alól azok a személyek és örököseik, 

akiket az 1940. szeptember 6-a és 1945. március 6-a között hatalmon levő rendszerek etnikai 

alapon üldöztek. A módosítás értelmében nem kell adót fizetniük a birtokukban lévő 

ingatlanokra és járművekre azoknak, akiket az 1940. szeptember 6-a és 1945. március 6-a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mogye-ugy-magyar-tannyelvu-informatika-szak-beinditasat-kezdemenyezte-a-rektor
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mogye-ugy-magyar-tannyelvu-informatika-szak-beinditasat-kezdemenyezte-a-rektor
https://kronikaonline.ro/sport/tizenketezer-lejebe-faj-a-dinamo-futballcsapatanak-a-szurkolok-masfel-evvel-ezelotti-magyargyulolete
https://kronikaonline.ro/sport/tizenketezer-lejebe-faj-a-dinamo-futballcsapatanak-a-szurkolok-masfel-evvel-ezelotti-magyargyulolete
http://itthon.transindex.ro/?hir=56908
http://itthon.transindex.ro/?hir=56908
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között hatalmon levő rendszerek etnikai alapon üldöztek. Az adómentesség kiterjed az 

érintettek gyermekeire is, amennyiben a tulajdon rájuk száll - olvasható a tervezetben.  

 

Megvenné a katolikus egyháztól az egykori Zárda épületét az aradi 
önkormányzat  
2019. szeptember 18. – maszol.ro 

Egy éven belül az aradi önkormányzat tulajdonába kerülhet a jelenlegi Mihai Eminescu (volt 

1-es számú) Általános Iskola épülete – írta keddi közleményében a városháza. A 

polgármesteri hivatal szerint megegyeztek az ingatlan tulajdonosával, a római katolikus 

egyházzal az adásvételről, de a temesvári megyéspüspökség szerint nincs még megállapodás.  

 

MPP: vannak arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a volt belügyminiszter tudta, 
mi készül az úzvölgyi temetőnél 
2019. szeptember 18. – szekelyhon.ro, Krónika 

Carmen Dan korábbi belügyminiszter nem sértette meg a gyülekezési törvényt – erre 

hivatkozva utasította el a Legfelsőbb Ügyészség az MPP által az úzvölgyi események kapcsán 

tett feljelentést. Mezei János pártelnök leszögezte: nem fogadják el ezt a döntést, már csak 

azért sem, mert nem a gyülekezési törvény megsértése, hanem teljesen más, azaz hivatali 

visszaélés miatt kérték a kivizsgálást. 

 

Értékelte Barti a Kelemennek gyűjtött aláírásokat 
2019. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

Több mint tizenötezer aláírást gyűjtött össze Gyergyószéken az RMDSZ Kelemen Hunor 

államelnök-jelöltségének támogatására. Ez a kitűzött célszám százharminc százaléka – 

közölte Barti Tihamér. Az RMDSZ Gyergyó-területi szervezetének elnöke sajtótájékoztatón 

mondott köszönetet az aláíróknak, illetve azoknak, akik a szignógyűjtésben részt vettek. 

Szerdával le is zárták az akciót, továbbították a kolozsvári központba az íveket. 

 
A bíróság dönt a rekordbírságról 
2019. szeptember 19. – Krónika 

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) peres úton igyekszik elérni, hogy a 

Hargita megyei törvényszék állapítsa meg, mekkora összegű pénzbírságot kell fizetnie Korond 

polgármesterének. Ez ugyanis nem szerepel a marosvásárhelyi ítélőtábla által kihirdetett 

ítéletben. Katona Mihályt áprilisban jogerősen ítélték rekordösszegű bírság kifizetésére, mert 

a bíróság szerint elmulasztotta végrehajtani a Községháza felirat eltávolítására vonatkozó 

végzést. 

 
Kell-e nekünk román államfő? 
2019. szeptember 19. – Makkay József – Krónika 

Makkay József írása szerint „az esélytelen magyar államfőjelölt kampányának az lehet a fő 

motivációja, hogy a magyar szavazóréteget egyben tartsa, másrészt a többség felé olyan 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116635-megvenne-a-katolikus-egyhaztol-az-egykori-zarda-epuletet-az-aradi-onkormanyzat
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https://szekelyhon.ro/aktualis/mpp-vannak-arra-vonatkozo-bizonyitekok-hogy-a-volt-belugyminiszter-tudta-mi-keszul-az-uzvolgyi-temetonel
https://szekelyhon.ro/aktualis/ertekelte-barti-a-kelemennek-gyujtott-alairasokat
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kommunikációt folytasson, amely árnyalja a magyarságról kialakult negatív képet a románság 

körében és bemutassa a közösség legfontosabb törekvéseit. Erre a szerepkörre inkább olyan 

magyar jelöltet kellett volna keresni, akit sokkal szélesebb körben elfogad a romániai 

magyarság, másrészt az autonómia kérdésében lényegesen hitelesebb. De ezek hiányában is 

Kelemen Hunornak az előnye az, hogy aki erdélyi magyarként az államfőválasztáson szavazni 

szeretne, az legalább az első fordulóban megtehesse”. 

 

Egyre inkább otthon érzik magukat a kolozsvári magyarok 
2019. szeptember 18. – Mandiner 

Visszakerültek a városi terek a kolozsvári magyarsághoz, tudunk ünnepelni, és ebből 

mindenki nyert – mondja Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője. Vele 

beszélgetett a Mandiner újságírója. 

(A cikk teljes terjedelmében a Mandiner hetilap 2019. szeptember 19-i számában olvasható) 

 

MKP-összefogás Matovičcsal? 
2019. szeptember 18. – Új Szó 

Az MKP egyes regionális szervezetei számára elfogadható lenne Igor Matovič, az OĽaNO 

vezetőjének ajánlata, miszerint a két párt együtt induljon a jövő februárban esedékes 

parlamenti választáson. MKP-közeli forrásainkból úgy értesült az Új Szó, hogy a párt több 

regionális szervezete, köztük a Lévai azt szeretné, ha az OĽaNO-val lépnének koalícióra a 

parlamenti választás előtt. Úgy tudják, hasonló véleményen van a Galántai és Rimaszombati 

járási szervezet is. Az Összefogás mozgalom bejegyzését célzó aláírásgyűjtést, illetve, hogy a 

két politikai szubjektum együtt vágjon neki a parlamenti választásnak, ezek a regionális 

szervezetek egyelőre elvetik. 

 

Gondban az MKP! 
2019. szeptember 18. – Körkép 

Holnap ülésezik az MKP Országos Elnöksége, és nagyon nagy gondban van. A probléma 

abból adódik, hogy hogyan utasítsa el hihetően Igor Matovič ajánlatát, mely a párt számára 

reális megoldást jelenthet a politikai túlélésre.   Matovič: Koalíciót ajánlunk az MKP-nak. 

Grendel: Fico is ajánlattételre készülhet a most alakuló új magyar párt kapcsán   A másik 

lehetséges megoldás az MKP listáján való összefogás, mégpedig az MKP által leadott egyetlen 

közös listával. Csakhogy ezt jelenleg épp az Összefogás nevű, hamarosan bejegyzésre kerülő 

politikai tömörülés utasítja el. Furcsa, állapíthatja meg joggal az olvasó. Milyen Összefogás 

az, amelyik csak úgy fogna össze, ha ő diktál? Értsd, ha az Összefogás párt listájára jön fel az 

idén 20. életévét ünneplő, teljes országos struktúrával, polgármesterekkel, megyei 

képviselőkkel rendelkező MKP. Az Összefogás-pártiak ugyanis (egyelőre) nem akarnak az 

MKP listáján indulni. 
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Hagyományos népi játék modern köntösben 
2019. szeptember 18. – Ma7.sk 

Több mint 320 cserkész hangjától zengett hétvégén a csallóközi Bős város parkja, ugyanis 

idén itt rendezte meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a helyi cserkészcsapat 

segítségével, hagyományos cserkészsportversenyét, az Országos Métabajnokságot. A 

szervezet egyik legnagyobb múltra visszatekintő és legtöbb cserkészt megmozgató 

rendezvényére az ország nyugati és keleti régióiból egyaránt érkeztek résztvevők. 

 

Földvásárlásra is lehet pályázni a Prosperitati Alapítványnál 
2019. szeptember 18. – Pannon RTV  

Földvásárlásra is pályázhatnak október 31-ig a vajdasági magyar gazdák a Prosperitati 

Alapítványnál. Juhász Bálint ügyvezető szerint most Szerbiában sok az eladó termőföld. 

Szerbiában folyamatban van a vagyon-visszaszármaztatás, sok az eladó termőföld, így a 

magyar állam támogatásával kedvező áron vehetnek földet azok a bejegyzett gazdák, akik 

eleget tesznek a pályázati követelményeknek. 

 

Újra elindult a Karriertervező 
2019. szeptember 18. – Magyar Szó  

Kiváló hangulatú összejövetellel indult el kedden este a zentai BeeHome Közösségi Házban a 

nagy sikerű Karriertervező elnevezésű rendezvénysorozat új évada, amelynek keretében 

hétről hétre különféle foglalkozásokat űző szakemberek adnak hasznos tanácsokat a 

fiataloknak ahhoz, hogy a lehető legjobb döntést hozzák meg akkor, amikor a 

továbbtanulásukról határoznak. 

 

Idegenvezető-képzés indul a Rákóczi-főiskolán 
2019. szeptember 18. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja és a Kárpátaljai 

Magyar Turisztikai Tanács közös szervezésében a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási 

Hivatal szakmai támogatásával idegenvezető-képzés indul 2019. október 4-től 360 órában 

péntek-szombatonként. A tanfolyam vizsgával zárul és hivatalos idegenvezetői engedélyt ad. 

 

A megye rábólintott a Kaszony központú kistérség létrehozására 
2019. szeptember 18. – karpatalja.ma 

Ivan Bondarenko, Kárpátalja kormányzója szeptember 12-én jóváhagyta a Kaszony központú 

kistérség megalakulását indítványozó kérelmet. A határozat értelmében a következő 

települések alkotják majd a hromadát: Kaszony, Zápszony, Rafajnaújfalu, Som, Kastanovo 

(Somi tanya), Papi, Hetyen, Kispapi. 
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https://ma7.sk/tajaink/hagyomanyos-nepi-jatek-modern-kontosben
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/foldvasarlasra-lehet-palyazni-prosperitati-alapitvanynal
https://www.magyarszo.rs/hu/4095/kozelet_oktatas/208184/%C3%9Ajra-elindult-a-Karriertervez%C5%91.htm
http://www.karpatalja.ma/agora/idegenvezeto-kepzes-indul-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-megye-rabolintott-a-kaszony-kozpontu-kisterseg-letrehozasara/
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Nagymértékű az elvándorlás, de a magyar iskolákban még mindig van elegendő 
gyerek 
2019. szeptember 18. – Kárpátalja 

Szeptember 14-én kilencedik alkalommal szervezték meg a felső-Tisza-vidéki magyarok 

találkozóját, a FELTISZÁt, ezúttal Kőrösmező Szvidovec nevű településrészén. A találkozó 

alkalmat biztosít a szórványban élő, egyre fogyatkozó magyar közösségeknek a találkozásra, 

értékeik, hagyományaik bemutatására, illetve arra, hogy hírül adják a külvilágnak, hogy még 

mindig léteznek. A kétnapos rendezvény pénteken oktatási konferenciával vette kezdetét, 

ahol a szórványban élő magyar közösségek magyar nyelvű oktatása előtt álló kihívásokat 

elemezték. 

 

Tanévnyitó a főiskolán: „A mi igazunkat nekünk kell megtalálni, nekünk kell 
megvédeni” 
2019. szeptember 19. – Kárpátalja 

Az elsőéves hallgatók diákká avatásával nyitották meg a 2019/2020-as tanévet a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szerdán. Orosz Ildikónak, a Rákóczi-főiskola 

rektorának, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökének ünnepi beszédéből 

megtudhattuk, hogy a különböző szintű, Ukrajnában akkreditált és nem akkreditált több 

féléves képzéseken összességében 1633 főiskolai hallgató számára kezdődött el a 2019/2020-

as tanév szeptember 1-jén. A tanévnyitó ünnepségen átadták a beregszászi főiskola által 2014-

ben alapított Rákóczi-díjat, amelyet évente egy-egy külföldi és kárpátaljai személynek ítélnek 

oda a kárpátaljai magyar oktatásügy és a Rákóczi-főiskola érdekében kifejtett tevékenysége 

elismeréseként. A főiskolai tanács határozata értelmében a díj anyaországi kitüntetettje idén 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára lett. 

 

Visszautasították a kétnyelvű oktatás alkotmányos felülvizsgálatát 
2019. szeptember 18. – Népújság  

nemzbiz3819A Szlovén Országgyűlés Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági, majd 

Nemzetiségi Bizottsága is elvetette múlt heti ülésén az Államtanács által július elején 

benyújtott jogi keresetet „Az olasz és magyar nemzetiségi közösségek tagjainak az oktatás és 

nevelés terén való külön jogai megvalósításáról” szóló törvény 11. cikkelye, valamint az 

„Általános iskoláról szóló törvény” 48. cikkelye alkotmányossági felülvizsgálatáról. 

 
Jövőre új rovatok a meglévő adásokban 
2019. szeptember 18. – Népújság  

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának keddi ülésén a 

tagok megvitatták és elfogadták az MMR és a TV-stúdió program- és gyártási tervének nyolc 

havi megvalósítását és a 2020-as munkatervet. A program a pénzkerethez illesztve készült el 
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https://karpataljalap.net/2019/09/18/nagymerteku-az-elvandorlas-de-magyar-iskolakban-meg-mindig-van-elegendo-gyerek
https://karpataljalap.net/2019/09/18/nagymerteku-az-elvandorlas-de-magyar-iskolakban-meg-mindig-van-elegendo-gyerek
https://karpataljalap.net/2019/09/18/tanevnyito-foiskolan-mi-igazunkat-nekunk-kell-megtalalni-nekunk-kell-megvedeni
https://karpataljalap.net/2019/09/18/tanevnyito-foiskolan-mi-igazunkat-nekunk-kell-megtalalni-nekunk-kell-megvedeni
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7592-visszautas%C3%ADtott%C3%A1k-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-oktat%C3%A1s-alkotm%C3%A1nyos-fel%C3%BClvizsg%C3%A1lat%C3%A1t.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7594-j%C3%B6v%C5%91re-%C3%BAj-rovatok-a-megl%C3%A9v%C5%91-ad%C3%A1sokban.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7594-j%C3%B6v%C5%91re-%C3%BAj-rovatok-a-megl%C3%A9v%C5%91-ad%C3%A1sokban.html
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új műsorok tervezése nélkül, viszont több műsornak gazdagabb lesz a tartalma. Zver Ilona, a 

lendvai magyar RTV-stúdió igazgatója, Lovrič Magyar Mirjana, a tévéműsorok és Végi József, 

az MMR felelős szerkesztőjének beszámolójából kitűnt, hogy a nyolc havi program- és 

gyártási terv teljes egészében megvalósult. A terepen elvégzett közvéleménykutatás 

eredménye októberre várható. 

 

Kreatív szabadidő, értékes órák, kikapcsolódás 
2019. szeptember 18. – Népújság  

kreativ3819Kreatív szabadidő – ezzel a címmel indult el Dobronakon a Kézművességek 

Házában az a foglalkozássorozat, amelyben a hagyományápolást és a modern, újszerű 

technikákat ötvözve tartottak műhelymunkákat. A Pann Art kézművesház szervezésében – a 

Bethlen Gábor Alap, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és 

Magyarország Lendvai Főkonzulátusa támogatásával – szeptember 10-e és 20-a között 

kreatív műhelyfoglalkozásokra várták az érdeklődőket Dobronakon. A részvétel ingyenes volt, 

bárki csatlakozhatott, s aki kimaradt, az csütörtökön és pénteken még pótolhatja. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 18. – Kossuth Rádió 

Tanévnyitó ünnepséget tartottak ma Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán. A rendezvényen  átadták a főiskola által alapított Rákóczi-díjakat, melyekkel 

azokat a tüntetik ki, akik sokat tettek a magyar felsőoktatási intézmény megmaradásáért és 

fejlődéséért.  

 

Az új tanévtől ismét a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezi és felügyeli a moldvai 

magyar oktatást, amit szakmailag néhány évig a Romániai Magyar pedagógusok Szövetsége 

irányított. Megváltozott a finanszírozási rendszer is, most a külügyi tárca felügyelet alá 

tartozik a moldvai magyarok támogatása.  

 

Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából Tóth Péter Lóránt 

kunszentmiklósi tanár, versvándor -  augusztus 31-én kezdte meg gyalogos vers-

zarándoklatát a költő és a többi bori munkaszolgálatos emlékére. Eddig több mint ötszáz 

kilométert hagyott maga mögött. Tegnap este Zomborban tartotta meg utolsó vajdasági 

előadását.  
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https://nepujsag.net/kultura/7597-kreat%C3%ADv-szabadid%C5%91,-%C3%A9rt%C3%A9kes-%C3%B3r%C3%A1k,-kikapcsol%C3%B3d%C3%A1s.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-18_18-01-51&enddate=2019-09-18_18-39-51&ch=mr1
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Kitörési pontokat keresni ott, ahol a legtöbbek szerint már nincs visszaút - e a célja a Kóbor 

című filmnek. Kóbor dél-erdélyi szigetfalu, megcsappant magyar lakosságát idős emberek 

teszik ki. A film alkotója, Ferkó Zoltán szerint Kóbor sorsában, mint cseppben a tenger, 

megmutatkozik a határon kívüli szórványlétbe kényszerült magyarság immár egy évszázados 

küzdelme a megmaradásért.  

 

Napvilágot látott Szlovákia harmadik roma atlasza. A dokumentum nem népszámlálási 

adatokat tartalmaz, hanem többek között a roma közösségek életkörülményeit, és azok 

változásait vázolja fel.  

A szlovákiai magyar cigányok helyzete – kétszeres kisebbségben  - még bonyolultabb, mint a 

Szlovákiában élő többi kisebbségé. A   szlovák    közösségbe    való beilleszkedésük  lehetetlen, 

de a  szlovákiai  magyarság  többsége sem  látja őket  szívesen  köreiben, mert a  közös  nyelv  

nem  képes  áthidalni  az életmódbeli   és   gondolkodásbeli   különbségeket.   Pedig   számuk   

egyáltalán   nem elhanyagolható.  Becslések  szerint  510  ezer  olyan  ember  élhet  ma 

Szlovákiában,  aki  magyar  kötődésű,  ebből  a  romák  száma  mintegy  60  ezer.  

 

A Várad Kulturális Folyóirat és a Holnap Kulturális Egyesület ismét megrendezi a hetedik 

Holnap Feszt összművészeti fesztivált szeptember 19- 21. között. Lesz könyvmaraton számos 

különlegességgel, lesz irodalmi kerekasztal, könyvbemutató és képzőművészeti kiállítás.  

Több nagyváradi kötődésű, és  innen elszármazott művész vesz részt az eseményen. Erről és a 

Könyvmaratonról beszélgetett Szűcs László főszerkesztővel Ionescu Nikolett. 

 

 


