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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Népszámlálás és magyarországi választások: részvételre buzdítanak 
2022. február 10. – maszol.ro 

Az április 3-ai magyarországi parlamenti választások és a küszöbön álló romániai 

népszámlálás fontosságát emeltet ki csütörtökön Szatmárnémetiben megtartott 

sajtótájékoztatóján Zsigmond Barna Pál magyar országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, a 

Fidesz külhoni igazgatója. Az egykori csíkszeredai konzult a Szatmár megyei RMDSZ 

székházában Pataki Csaba megyei és Kereskényi Gábor szatmárnémeti RMDSZ-elnök, illetve 

Nagy Szabolcs és Magyar Lóránd parlamenti képviselők fogadták. „Zsigmond Barna nem csak 

akkor jön, amikor kampány van, hanem akkor is mellettünk áll, amikor segítségre van 

szükségünk akár beruházások, akár a nemzet jövője kapcsán. Mi egy csapat vagyunk, egy 

húron pendülünk” – mondta bevezetőjében Pataki Csaba a Szatmár megyei tanács és az 

RMDSZ megyei elnöke. 

 

Úzvölgyi katonatemető: el kell távolítani a törvénytelenül felállított 
betonkereszteket  
2022. február 10. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Bákó Megyei Törvényszék csütörtökön kimondott ítéletében érvénytelenítette az úzvölgyi 

katonatemető román parcellájának az építési engedélyét, és a törvénytelen építmény 

lebontását rendelte el. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A 

törvényszéki határozat nem jogerős, a hivatalos közlés utáni 15 napban lehet fellebbezést 

benyújtani ellene. A törvényszék "érvényteleníti a 2018.12.17/69-es építési engedélyt, melyet 

Darmanesti polgármestere állított ki a nemzetközi temető emlékművének és a román hősök 

ötven keresztjének a felállítására, és elrendeli az engedély alapján elvégzett munkálatok 

megszüntetését" - áll az ítélet kivonatában. A vesztes felet a törvényszék 350 lej perköltség 

kifizetésére kötelezte. A bírák a székelyföldi felek közül csak Csíkszentmárton község 

érdekeltségét ismerték el a perben. Nem fogadták el a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat 

érdekeltségét és Hargita megye perbeavatkozási kérelmét. Hargita megye számára azonban 

jóváhagyták, hogy Csíkszentmárton község segítőjeként vegyen részt az eljárásban.  

 

 

 

Egynyelvűre „modernizált” helységnévtáblák: megfeledkezik az 
anyanyelvhasználatot biztosító törvényről az útügyi hatóság 
2022. február 10. – Krónika 

A Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaságnak (CNAIR) nincs honnan tudnia, 

melyik településen élnek legalább 20 százalékban kisebbségek – ezzel a fura válasszal hárított 

az állami intézmény, amikor a Krónika arról érdeklődött, hogy a felújítás címszava alatt miért 
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https://maszol.ro/belfold/Nepszamlalas-es-magyarorszagi-valasztasok-reszvetelre-buzditanak
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szereltek le több kétnyelvű helységnévtáblát a Kolozsvár és Nagyvárad közötti útszakaszon. A 

közlekedésbiztonsági infrastruktúra korszerűsítése az út menti falvakban és a „fekete 

pontokban” – ezt a hangzatos elnevezést viseli az országos útügyi hatóság által folytatott akció 

a DN1-es jelzésű főút Kolozsvár és Nagyvárad közötti szakaszán. Csakhogy a korszerűsítésnek 

több kétnyelvű helységnévtábla esett áldozatául, ilyen például a Kolozs megyei magyarkapusi, 

valamint a Bihar megyei élesdi és a fugyivásárhelyi felirat. Egyébként kezd bevett szokássá 

válni, hogy a CNAIR úgy végzi a „modernizációt” az erdélyi utakon, hogy a nemzeti 

kisebbségek nyelvéről és az azok használatát garantáló törvény betartásáról következetesen 

megfeledkezik. 

 

Tűzoltóállomás épül Máréfalván, új sportpályák Belényesen és Szilágysomlyón 
2022. február 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tűzoltóállomás épül Máréfalván, új sportpályák Belényesen és Szilágysomlyón – három új 

beruházás elindításáról számolt be Cseke Attila fejlesztési miniszter azt követően, hogy 

rendeletben hagyta jóvá az erdélyi magyar közösségek gyarapítását szolgáló finanszírozást. 

Az önkéntes tűzoltóknak épített állomás a Hargita megyei Máréfalván emeletes lesz: a 

földszinten a tűzoltóautók garázsa kap helyet, az emeleten pedig készenlétben várakozhatnak 

a tűzoltók – mondta az RMDSZ-es miniszter. „Régi vágya ez a máréfalviaknak. A fejlesztési 

minisztérium 3,7 millió lejjel támogatja a beruházást, az önkormányzat önrészt biztosít 

hozzá” – idézta az RMDSZ közleménye Cseke Attilát. 

 

Egy helyett száz székely zászló loboghat Ozsdolán 
2022. február 10. – maszol.ro 

Az Egy helyett százat! jelszóval egy éve gyergyóremeteieknek adományozott székely zászlókat 

az EMSZ, amikor ott a jogerős ítélet miatt kénytelenek voltak levonni a közösség számára 

fontos szimbólumokat. Most ez ismétlődik meg Ozsdolán. Amint Mezei János, a szervezet 

társelnöke sajtótájékoztatón ismertette, a székely és magyar szimbólumok elleni támadások 

tovább folytatódnak, egyre több önkormányzat kénytelen eltávolítani a középületektől, 

közterületeken felállított oszlopokról a zászlókat. Így történt Ozsdolán is, ahol egy tavalyi 

ítélet miatt augusztusban arra kényszerültek, hogy a világháborús hősök emlékművétől a 

katolikus templom kertjébe helyezzék át a székely zászlót. Az EMSZ most 100 székely zászlót 

ad át a helyieknek, hogy azokat a házaikra helyezzék ki. 

 

Nyitány egy intenzív politikai mérkőzéshez – A határon túli magyarok kérdése 
is téma lehet a magyarországi választási kampányban 
2022. február 10. – Krónika 

Hivatalosan is elkezdődik a választási kampány Magyarországon. A Krónikának nyilatkozó 

elemző szerint intenzív, személyeskedésektől sem mentes politikai mérkőzés várható, a 

témák közé pedig bekerülhet a határon túli magyarok kérdése is, mivel a baloldali 

Demokratikus Koalíció ellenségként tekint a külhoniakra. 
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Kolozsváron tartották az Elk*rtuk politikai thriller erdélyi premierjét 
2022. február 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

A kolozsvári Győzelem (Victoria) moziban mutatták be Erdélyben elsőként a Magyarországon 

nagy visszhangot kiváltott Elk*rtuk című politikai thrillert csütörtökön délután. A kolozsvári 

vetítést követő beszélgetésen számos érdekes kulisszatitkot ismerhetett meg a közönség a film 

forgatásáról, de nem maradtak el az aktuálpolitikai témák sem. Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP 

budapesti frakciójának vezetője, a Fidesz fővárosi választmányának elnöke az eseményen 

elmondta, kolozsvári civil szervezetekkel régóta szoros kapcsolatot ápol, rengeteg barátja él 

Erdélyben, ezért örömmel mondott igent a bemutatóra és beszélgetésre szóló meghívásra. 

Véleménye szerint fontos felidézni, emlékeztetni minden korosztályt közelmúltunk 

történéseire, ezen események között meghatározó jelentőséggel bírtak a 2006-os őszi 

történések. A film romániai forgalmazói az elkövetkező hetekben számos erdélyi moziban és 

közösségi térben tervezik levetíteni az Elk*rtuk című politikai thrillert, hogy minél szélesebb 

körben eljusson a helyi magyar mozirajongó közösséghez. 

 

Megszámláltatunk: a kisebbségi jogaink megtartása az egyik legnagyobb tét 
2022. február 10. – maszol.ro 

Népszámlálást tartanak idén Romániában, aminek a szimbolikus jelentőségén túl gyakorlati 

következményei is lesznek. Egy esetleges regionális átszervezés, de akár az uniós támogatások 

mértéke is nagyban függ attól, hogy mekkora számban képviselteti a romániai magyarság 

magát az összlakosságban. A cenzus előkészítésében az RMDSZ kiemelt figyelmet fordít a 

szórványban, a vegyes házasságokban, valamint a kettős identitással élőkre. Többek között 

erről beszélgetett Horváth Annával, az RMDSZ ügyvezető alelnökével Varga-Mihály Márton 

a csütörtöki Maszol #Fórum adásában. 

 

Forró: Elfogadhatatlan, ha a magyar közösség nem indulhat egyenlő eséllyel a 
választásokon 
2022. február 10. – ma7.sk  

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a ta3 csütörtök esti politikai műsorának vendége volt. 

Nyolc választókerületre tagolná az országot a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS). 

Az ügyben népszavazást kezdeményeznek. Forró Krisztiánt a ta3 csütörtök esti közéleti 

háttérműsorában a ZMOS javaslatáról kérdezték. A Szövetség elnöke szerint a regionális elv 

érvényre juttatása alapvetően pozitív elgondolás, hiszen a parlamenti képviselők közelebb 

kerülnének a választókhoz. Forró szerint az e heti botrány a parlamentben is azt bizonyítja, a 

képviselők nem érzik a felelősségüket a választóikkal szemben. Ugyancsak példaként hozta 

fel, a kórházreform vagy a bírósági rendszer átalakítása esetében sem hallgatták meg a 

régiókban lakók érdekeit a honatyák. 
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Eldőlt, melyik társaság újíthatja fel a komáromi volt rendelőintézet épületét 
2022. február 10. – ma7.sk  

A komáromi városi önkormányzat a február 10-i ülésén megszavazta, hogy az egykori 

komáromi rendelőintézet épületét és telkét a magyarországi Manevi Zrt. szlovákiai 

leányvállalatának, a Manevi Sk Kft-nek adja el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

tulajdonosi hátterű társaság a 268 ezer eurós kikiáltási árnál 2 ezer euróval többet ajánlott a 

mostoha sorsú ingatlanért, aminek legkésőbb öt éven belül a Klapka tér egyik ékévé kell 

válnia. Tavaly már írtunk arról, hogy a Komáromi Városi Hivatal megkapta a szlovák 

kulturális minisztérium hivatalos levelét, miszerint nem kíván élni az egykori komáromi 

rendelőintézet épületére vonatkozó elővásárlási jogával. Azután 2021. december 1-i 

dátummal kiírta a vonatkozó versenytárgyalást, amely határideje 2022. január 17-én 12 

órakor zárult, az ingatlan kikiáltási ára pedig 268 ezer euró volt. A teljes versenykiírás 

felkerült Komárom város honlapjára. 

 

A csallóközi ivóvízkészletet veszélyezteti a kormány, állítja a Szövetség 
2022. február 10. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

Leállította a környezetvédelmi minisztérium a csatornahálózat építésére felhasználható 

támogatást, állítja a Szövetség. Pedig a csallóközi községeknek is nagy szükségük lenne a 

támogatásra, ugyanis egyre drágább a szennyvíz elszállítása, de egyéb gondokat is okoz a nem 

átgondolt tervezés a fontos vízkészlet felett. Önerőből nem képesek ekkora horderejű 

fejlesztéseket kifizetni az önkormányzatok. A környezetvédelem és a lakossági szolgáltatások 

szempontjából is elengedhetetlen a kanalizáció. Sólymos László a Szövetség Országos 

Tanácsának elnöke, korábbi környezetvédelmi miniszter a tegnapi sajtótájékoztatón 

rámutatott, hogy a térségben csak a falvak harmadában van csatornahálózat, és a terület 

védettsége miatt megengedhetetlen lenne a derítők használata. Balódi László Hodos 

polgármestere viszont azt is elmondta, hogy a szennyvíz elszállítása Pozsonypüspökire 

tartályonként 120 euróba kerül, amit nem tudnak megfizetni a lakosok. Tavaly egy csallóközi 

település sem kapott támogatást csatornahálózat építésére, állítja Sólymos, pedig a törvényi 

keret meglenne a beruházások finanszírozására. 

 

Bukovszky: Kézikönyvek segítik a kisebbségi nyelvek védelmét és fejlesztését 
2022. február 10. – Új Szó, felvidek.ma 

A nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztosi hivatal az Európai Tanács Regionális vagy 

Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának strasbourgi titkárságával együttműködve nyelvi 

jogokról szóló kézikönyvet készített Szlovákia magyar, roma, ruszin és ukrán nyelven beszélő 

polgárainak. „Ez egy jó hír a legnagyobb szlovákiai nemzeti kisebbségek tagjai számára” – 

mondta Bukovszky László nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos a kiadványról, 

amely az európai dokumentum alapján világít rá a történelmi, regionális vagy kisebbségi 

nyelvek védelmének és fejlesztésének lehetőségeire és eszközeire. „Hiszem, hogy az 

ismeretterjesztő kézikönyvek meghozzák a várt eredményeket a kisebbségi nyelvhasználók és 

a közigazgatási szervek részéről” - jelentette ki a kormánybiztos. 
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Folytatják a konstruktív együttműködést - A VMSZ kész támogatni Aleksandar 
Vučić elnökjelöltségét  
2022. február 10. – Magyar Szó 

Belgrádban tárgyalt tegnap Aleksandar Vučić államfővel és a Szerb Haladó Párt elnökével 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke. A nap 

folyamán más témában Palicson tartott sajtótájékoztatón Pásztor István megerősítette, hogy 

a találkozó apropója a közelgő választások voltak, és emlékeztetett arra, hogy április 3-án 

köztársasági elnökválasztást, előrehozott köztársasági parlamenti választást, valamint 

bizonyos helyi önkormányzatokban helyi választást tartanak. Pásztor István szavai szerint 

emellett olyan stratégiai jellegű témákról is tárgyaltak, amelyekkel folyamatosan 

foglalkoznak, illetve amelyek a mindennapok szempontjából fontosak. 

 

Okos Doboz – egy hasznos oktatási portál 
2022. február 10. – Magyar Szó 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának köszönhetően mi, 

vajdasági magyarok is bekapcsolódhattunk az Okos Doboz – Játék a tanulás! című 

programba. Az elmúlt fél évben a www.okosdoboz.hu weboldal olyan vajdasági tartalmakkal 

bővült a Magyar Nemzeti Tanács koordinálásával és a vajdasági általános iskolák első és 

második ciklusában tanító pedagógusok közreműködésével, mely régiónk jelenét és múltját 

mutatja be. 

 

Megkezdheti működését a palicsi Magyar Művelődési Központ 
2022. február 10. – Vajdasag.ma 

A Palics Magyar Művelődési Egyesület csütörtökön 10 évre szóló bérleti szerződést kötött a 

szabadkai önkormányzattal a palicsi Magyar Művelődési Központ használatáról. Az alkalmi 

ünnepségen megjelent Pásztor István, a VMSZ elnöke is. A szerződés átvétele után az 

egyesület képviselői birtokukba vehették az épületet. Erről dr. Pásztor Bálint, a városi 

képviselő-testület elnöke számolt be hivatalos Facebook-oldalán. A 830 négyzetméter 

alapterületű, többszintes épület központi előadóterme 250 férőhelyes és a legmodernebb 

hang- és fénytechnikával van felszerelve. 

 

A Magyar Szó és a Hét Nap is tartományi támogatásban részesült 
2022. február 10. – Pannon RTV 

A Tartományi Kormány 390 millió dinárral támogatja a nemzeti közösségek nyomtatott 

sajtóit. Ez 25 százalékkal több mint az előző évben. Összesen 9 kiadó 22 kiadványa részesült 

támogatásban. Köztük van a Magyar Szó és a Hét Nap is. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27375/Megkezdheti-mukodeset-a-palicsi-Magyar-Muvelodesi-Kozpont.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-szo-es-het-nap-tartomanyi-tamogatasban-reszesult
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Kuleba kommentálta Magyarország döntését, hogy blokkolja Ukrajna 
csatlakozását a NATO kiberközpontjához 
2022. február 10. – Kárpátalja 

Ukrajna sajnálja Budapest döntését, hogy blokkolja a NATO kiberközpontjához való 

csatlakozást, mivel a kiberbiztonság minden országot érintő globális probléma – jelentette ki 

február 9-i sajtótájékoztatóján Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter, akit a Jevropejszka 

Pravda idéz. „Újév előtt aktív telefonos és sms-diplomáciát folytattunk Szijjártó Péterrel 

(magyar külgazdasági és külügyminiszterrel – a szerk.) a NATO kiberközpontjának ügyében. 

Nagyon sajnálom, hogy Magyarország lett az egyetlen ország, amely nem támogatta ezt a 

döntést. Sajnálatos, hisz valójában mindannyiunk hasznára válna, mert a kiberbiztonság 

mindenkit érint” – mondta Kuleba. 

 

Február 24 - 27. között rendezik meg idén a Magyar Konyha Hetét Kárpátalján 
2022. február 10. – karpat.in.ua 

Február 24-27. között rendezi meg idén a Magyar Konyha Hetét a Kárpátaljai Magyar 

Turisztikai Tanács, jelentette be a szervezet vezetősége a program sajtótájékoztatóján a 

Munkácsy Mihály Magyar Házban. A jubiláló, 10 éves rendezvény célja, hogy népszerűsítse a 

hagyományos magyar ételeket a helyiek és a vidékünkre érkező turisták körében. 

 

Február 11-től vörös járványügyi besorolás lesz érvényben Kárpátalján  
2022. február 10. – karpat.in.ua 

Február 11-től vörös járványügyi besorolásba kerül Kárpátalja, miután az elmúlt két hét 

folyamán 10 ezer fővel nőtt a megyénkben az új fertőzöttek száma. Ugyanakkor a koronavírus 

omikron változatával történő megfertőződés ritkán okoz súlyos, kórházi kezelést igénylő 

megbetegedést, ami azt jelenti, hogy a kórházak terhelése nem kritikus és jelenleg 50 

százalékot tesz ki. 

 

Újabb fejlesztések a dályhegyi magyar szervezetnél 
2022. február 10. – Képes Újság 

Az évek múltával a dályhegyi kultúrotthon lett a vidék egyik legjobban felszerelt közösségi 

épülete, de fejleszteni- és javítanivalóból sosincs hiány, és ötletekben sem szűkölködnek. 

Számos fejlesztésre került sor az elmúlt időszakban is, jelenleg pedig egy külső 

raktárhelyiséget építenek. 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

https://karpataljalap.net/2022/02/10/kuleba-kommentalta-magyarorszag-donteset-hogy-blokkolja-ukrajna-csatlakozasat-nato
https://karpataljalap.net/2022/02/10/kuleba-kommentalta-magyarorszag-donteset-hogy-blokkolja-ukrajna-csatlakozasat-nato
https://life.karpat.in.ua/?p=89769&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=89763&lang=hu
https://kepesujsag.com/ujabb-fejlesztesek-a-dalyhegyi-magyar-szervezetnel/
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Horvátországi magyar csapat Magyarország egyik legnagyobb és legrangosabb 
böllérversenyén 
2022. február 10. – Képes Újság 

Kéttucatnyi csapat versengett egymással a IX. Vas Megyei Gasztronómiai Fesztiválon, köztük 

az országos HMDK képviseletében a kopácsi alapszervezet alakulata. A magyar 

Agrárminisztérium a Vas Megyei Önkormányzattal és a Millennium Polgári Egyesülettel 

együttműködve hozta tető alá a rendezvényt, melynek célja, hogy megismertessék a 

látogatókkal a tradicionális gasztronómiai szokásokat és népi hagyományokat. 

 

Előbeiratkozások előtt: az anyanyelvű oktatás a legjobb választás! 
2022. február 10. – Képes Újság 

Magyar általános iskoláink igazgatóival beszélgettünk arról, milyen előnnyel jár, ha a szülők 

a laskói, vörösmarti, kórógyi tanintézményt vagy az eszéki magyar iskolaközpont alsó 

tagozatát választják gyerekük számára, hiszen februárban kerül sor az elő-beiratkozásokra. A 

laskói általános iskola fél évezredes múltra tekint vissza. Az alapítását követő évtizedekben 

élte fénykorát, de még most is nagy jelentőségű nemcsak a laskóiak életében, hanem tágabb 

értelemben is. 

 

Kollégistának lenni jó! 
2022. február 10. – Képes Újság 

Az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) 

diákotthonában jártunk. Lakói örömmel nyilatkoztak a bentlakás előnyeiről, közben 

bemutatták életterüket is, a jól felszerelt kétágyas szobákat, a tanulószobát és a többi 

helyiséget, mi pedig éreztük, ugyanaz a pozitív légkör lengi be ezt az új intézményt is, mint 

amely a magyar iskolaközpontot is jellemzi. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 10. – Kossuth Rádió 

 

Csallóközi települések polgármestereivel találkoztak a Szövetség képviselői. A jelenlegi 

kormányzati ciklusból eltelt két év, a környezetvédelmi tárca pedig nem folytatja a korábbi 

akciótervet, amely az ivóvízkészletek megőrzését tűzte ki célul.  
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https://kepesujsag.com/horvatorszagi-magyar-csapat-magyarorszag-egyik-legnagyobb-es-legrangosabb-bollerversenyen/
https://kepesujsag.com/horvatorszagi-magyar-csapat-magyarorszag-egyik-legnagyobb-es-legrangosabb-bollerversenyen/
https://kepesujsag.com/elobeiratkozasok-elott-az-anyanyelvu-oktatas-a-legjobb-valasztas/
https://kepesujsag.com/kollegistanak-lenni-jo/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-10_18-01-00&enddate=2022-02-10_18-40-00&ch=mr1
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Identitásuk vállalására és a magyarországi választásokon való részvételre biztatta tegnapi 

kolozsvári sajtótájékoztatóján Szili Katalin az erdélyi magyarokat. A miniszterelnöki megbízott 

a 2022-es év két fontos eseményének nevezte a romániai népszámlálást és a magyarországi 

parlamenti választásokat.  

 

 

1947. február 10. Ma 75 éve írta alá Magyarország a párizsi békét, amely ma is hatályos: 

jogrendünk élő része, a mai Magyarország európai helyét és szerepét meghatározó 

dokumentum. A Második Trianon? című kötet – mint alcíme is mutatja: Tanulmányok a 

párizsi magyar békeszerződés aláírásának 75. évfordulójára – szerzői bemutatják a 

békeszerződéshez vezető utat, a magyar elképzeléseket és a győztesek elgondolásait, kísérletet 

téve arra, hogy az „elfelejtett” békét visszaemeljék a közgondolkodásba. Második Trianon, vagy 

nem második Trianon az 1947-es párizsi béke? - kérdeztük a kötet szerkesztőjét, Fülöp Mihály 

diplomáciatörténészt. 

 

 

Felvidéki győzelem született a Budapesten rendezett Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny 

nemzetközi kapcsolatok kategóriájában. Az elsősorban magyarországi gimnáziumok körében 

számon tartott megmérettetésen idén az irodalom, történelem, régészet és nemzetközi 

tanulmányok tárgykörökben, három fordulóban mérhették össze tudásukat a versenyzők. A 

kassai Brezó Ferencet, a nemzetközi tanulmányok kategória győztesét, és felkészítőjét, Spisák 

Veronikát kérdeztük. 

    

A Délvidék népviseleteit gyűjtötte egybe a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ két 

művészeti vezetője Szécsi Viktória és Pintér Krisztián. A ruhákból egy fotótárlatot készítettek, 

amelyen a gyermekviseletektől kezdve az idősek viseletéig mindent bemutatnak.  

 

Ma tartja idei évadának harmadik bemutatóját a kassai Thália Színház. Az amerikai író Tom 

Ziegler Grace és Gloria című kamaradarabját viszik színre. Czajlik József igazgató-rendező 

szerint egy lélekemelő, szívmelengető előadást láthat a közönség. A darab címszerepeit Kövesdi 

Szabó Mária és Varga Anikó alakítja. Gallay  

 

 

Lehetett volna belőle pap, orvos, vagy magyar nyelvszakos tanár, ő azonban az újságírást 

választotta. Klemm Józsefről azonban kevesen tudják, hogy a humor nyelvén is képes 

kommunikálni. Előzetes következik a Nagyok ma esti adásából, melynek Klemm József,  a 
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Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató-helyettese, a Kárpát-medencei Magyar Újságíró 

Egyesületek Közösségének egyik alapítója lesz a vendége.  

 


