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Konferencia: A magyar kisebbségek 100 éve 

2022. szeptember 22. 09:30 és 2022. szeptember 23. 18:00 óra között kerül sor az MTA Székház dísztermében (1051 Budapest, 

Széchenyi István tér 9.) a magyar kisebbségek 100 éve című konferenciára. A konferencia folytatása a Horthy-korszakkal 

kapcsolatban 2020-ban, és az államszocializmus időszakával foglalkozó, 2021-ben megrendezett tanácskozásnak. Célja, hogy az 

elmúlt 30 év kutatási eredményei alapján számot adjon a Kárpát-medencei magyar kisebbségek legtágabb értelemben vett 

(gazdasági, társadalmi, jogi, politikai és kulturális aspektusok) helyzetének alakulásáról 1920-tól 2020-ig. […] A konferencián való 

részvétel ingyenes. A rendezvény utólag megtekinthető lesz az Akadémia Youtube csatornáján. […] A konferencia részletes 

programja az alábbi linken található…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Az SaS párt kilépett a kolícióból, Heger kisebbségi kormánnyal folytatja 

Hétfőtől kisebbségben kormányoz Eduard Heger kormánya, az SaS miniszterei benyújtották lemondásukat, az új miniszterek 

névsorát az államfőt követően ismerheti meg a nyilvánosság. Richard Sulík még múlt szerdán, miniszterei, Mária Kolíková 

igazságügyi miniszter, Ivan Korčok külügyminiszter és Branislav Gröhling oktatási miniszter pedig korábbi ígéretükhöz híven 

hétfőn nyújtották be lemondásukat Zuzana Čaputová államfő hivatalában. [...] Eduard Heger bejelentette, kisebbségben kormányoz 

tovább…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Beszélgetés: Komáromban az első között nyílt Regionális Mentorközpont Tanároknak 

Január közepén mutatta be az oktatásügyi minisztérium azt a javaslatát, melynek értelmében 2024-ig fokozatosan, 40 központban 

400 mentor segíti majd a pedagógusok munkáját. [...] Komáromban az elsők között nyílt Regionális Mentorközpont Tanároknak 

(RCPU) – Dél-Szlovákiában egyetlenként –, amelynek hivatalos megnyitójára szerdán délután került sor a Központi Erőd 

Lőporraktárában. [...] Az oktatásügyi tárca kétéves előkészítés során kidolgozott koncepciójának egyik felelős szakembere, a 

rimaszombati születésű, Komáromban élő Urbán Péter is jelen volt az ünnepélyes megnyitón. Mint mondta, a mentorálás egy nagyon 

hatékony eszköz a pedagógusok támogatására, mert így a képzéseken elsajátított tudás hatékonyabban beépül a gyakorlatba, a 

pedagógusok módszereibe, oktatási stílusába. A komáromi regionális mentorközpontban szeptemberben tíz mentor kezdte meg a 

munkát, akik közül hatan magyar iskolákban tanítanak – a kétnyelvűség hangsúlyos szerepet kapott ebben a régióban, hangzott el a 

megnyitón. [...]Az Urbán Péterrel készült interjúból többek között kiderül: milyen víziók alapján jött létre az új osztály, milyen 

területeken nyújtanak segítséget a pedagógusoknak…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Újabb hírt adott magáról a Kisebbségek Barátai Csoport 

A Kisebbségek Barátai Csoport (SPMN) nemzetközi együttműködéssel bővíti tevékenységét a parlamentben – az Egyesület a 

Kisebbségek Kutatásáért (ASN) szervezettel fog együttműködni, amelynek célja, hogy javítsanak a szlovák törvények minőségén. 

Az SPMN megállapítja: mivel nincs kisebbségi párt a parlamentben, hiányzik a szakmai szemszög a kisebbségi 

törvényjavaslatoknál. „Az SPMN-t azzal a céllal hoztuk létre, hogy megerősítsük a kisebbségeket érintő törvényalkotás minőségét, 

mondta Ravasz Ábel, az SPMN egyik alapítója. [...] Az első vitára szerdán került sor Pozsonyban, amelyen Florian Bieber, az ASN 

elnöke is részt vett. A szakemberek a kisebbségek elfogadásáról, képviseletéről és demokratizációjáról beszéltek…” Forrás: 

Bumm.sk: teljes cikk > 

Beszélgetés: Tanévnyitó a komáromi Selye János Gimnáziumban 

 
Szeptember 5-én a Magyar Örökség Díjas Selye János Gimnáziumban is ünnepélyes keretek közt került sor a 2022/2023-as tanév 

megnyitására. […] Nyitra megye legjobb magyar tanítási nyelvű középiskolájának igazgatója, Andruskó Imre 21 éve tölti be 

posztját, míg 31. évét kezdi meg a katedrán. Vele beszélgettünk az elmúlt és az idei tanévről. […] Sikeres tanévet zártunk, egy 

diákon kívül mindenki le is érettségizett, ő matematikából szeptemberben vizsgázik újra. […] Igazán remek versenyeredményeket 

tudhatunk magunkénak, csak néhány nevet emelnék ki a teljesség igénye nélkül, ilyen például […] Simonics Réka a Kárpát-medence 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. szeptember 8. 
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https://mta.hu/esemenynaptar/2022-09-22-a-magyar-kisebbsegek-100-eve-4418
https://napunk.dennikn.sk/hu/2997430/az-sas-kilepett-matovic-maradt-heger-kisebbsegi-kormannyal-folytatja/
https://felvidek.ma/2022/09/komaromban-az-elso-kozott-nyilt-regionalis-mentorkozpont-tanaroknak-del-szlovakiaban-egyetlenkent/
https://napunk.dennikn.sk/hu/2835411/urban-peter-arrol-gondolkodunk-hogy-mit-tudjon-az-aki-befejezi-az-iskolat/?ref=inc
https://www.bumm.sk/belfold/2022/09/08/ujabb-hirt-adott-magarol-a-kisebbsegek-baratai-csoport
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helyesírási versenyén első helyezett lett. Remekül szerepeltek diákjaink: Lénárt Dóra és Szalay Mátyás a Szép magyar beszéd és 

Téglás Panna a fizikaolimpia országos döntőiben. Az Eszterházy Alapítvány Estöri történelemversenyén országos első lett a gimi 

csapata. […] Az elmúlt tanévben indult be a Tigra ösztöndíj-programjuk, melynek eredményeként tíz matematikában, 

informatikában és fizikában jeleskedő diákjuk kapott fejenként 1000 eurós ösztöndíjat. Ez a program ebben a tanévben is folytatódik 

majd…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Galo Vilmos új kiadványa a komáromi zsidóságról 

 
Csaknem egy esztendeje már annak, hogy a Komáromi Zsidó Hitközség történetéről szóló panókiállítás végigjárta Komárom 

köztereit. Ahogy azt annak szerzője, Galo Vilmos lapunknak kifejtette, sok munka volt az akkori kiállítás anyagában: „Annak a  

tárlatnak volt egy olyan hátránya, hogy a járvány idején nyílt meg, s nem látogatták sokan. Ezért kár lett volna, ha az összegyűjtött 

képanyag, a kutatott szakirodalom elveszett volna. A komáromi zsidóságnak pedig nincs ilyen kis összefoglaló könyve, amelyben 

röviden olvasható lenne a története magyar és szlovák nyelven…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Válságos időkben is a közösség erejében bízik a kassai Thália Színház 

 
Elrajtolt a Thália Színház 53. évada, amely már a harmadik azóta, hogy a pandémia miatt új időszámítás kezdődött a színházak 

életében (is). A bérleteseknek a kassaiak három saját bemutatót, egy vendégelőadást és egy gyermekelőadást kínálnak. Ismét 

műsorra tűzik az utóbbi évek legsikeresebb előadását, a Portugált is. […] Czajlik József színházigazgató a hétfői, évadnyitó 

sajtótájékoztatón elmondta: eredetileg négy saját premiert terveztek bemutatni, ezt azonban az energetikai válság miatt nem tudták 

vállalni. […] Forgács Miklós dramaturg a sajtótájékoztatón elmondta: a jelenlegi válságos időkben a legfontosabb értékké a 

közösségi összetartozás és a bizalom vált…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

 

Egy lelkes művészettörténész fotóival fedezik fel a komáromiak újra a várost 

 
Egy komáromi művészettörténész, Szabó Csekei Tímea fotóival ismerik meg a Duna-parti várost a helyiek. Tímea ebédidőben 

fényképezőgéppel rója az utcákat. Épületeket, lépcsőházakat, utcarészleteket, kapukat, kilincseket, cégéreket, csempéket stb. fotóz 

– bármit, ami a város történelmét őrzi. A kezdeményezést pedig a művészettörténész munka és a Komárom iránti szeretete hívta 

életre. […] Mások mellett Harmos Károllyal is foglalkozom, neki köszönhető a képzőművészeti szcéna fellendülése Komáromban. 

Harmos 1910-től a komáromi bencés gimnázium tanára volt, 1920-tól rajziskolát vezetett a városban. 1923-ban pedig ő lett a Jókai 

Egyesület Szépművészeti Osztályának a vezetője…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Hagyományőrző csoportok ünnepeltek a Zoboralján 

Zoboralja több hagyományőrző csoportja is az 1970-es évek elején alakult meg, számos idén ünnepelte jubileumát, hiszen fél 

évszázada ápolják, őrzik, gyakorolják őseik hagyatékát, énekelnek, táncolnak, előadják a szokásaikat, teszik mindezt régi 

népviseletben. [...] Pogrányban és Nyitragesztén kitettek magukért a szervezők, a hagyományőrző csoport vezetőségei. Mindkét 

településen a Csemadok mellett működnek a folklórcsoportok. [...] Mindkét rendezvény a csitári hegyek alatt kezdetű népdal 

eléneklésével ért véget, régi szokás szerint, hiszen a Zoboralja magyar rendezvényein mindig elhangzik ez a népdal…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Első alkalommal szervezték meg az Art Limes Szimpóziumot 

Alkotói nyugalom, festői környezet, 12 fiatal festőművész, félszáz alkotás – augusztus 25-e és szeptember 3-a között szervezték 

meg az első Art Limes Szimpóziumot Izsán. A Komáromi járásban, a Duna bal partján fekvő település a Római Birodalom egykori 

határvonalán terül el – innen eredt a művészeti alkotótábor meghatározott témája is, a határvonal. A főszervező, azaz a Felvidéki 

Magyar Szépművészeti Egyesület (FEMSZE) a Palatinus Polgári Társulással közösen, illetve Izsa Önkormányzatával 

együttműködve szervezték meg a képzőművészeti projektet. Vajdaságból, Felvidékről, Magyarországról és Finnországból érkeztek 

a művészek. [...] A szimpózium művészeti vezetőjének, Miglinczi Évának koncepciója, hogy különböző stílusban alkotó hivatásos, 

fiatal festőművészek mellett a FEMSZE egyesület néhány tagja is részt vegyen a munkában…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Statisztika: Szerbia a világ egyik legöregebb országa 

2011-ben Szerbiának 7.186 862 lakosa volt, és az októberi népszámlálás után kiderül, mennyivel vagyunk most kevesebben – Ivan 

Marinković népességkutató becslése szerint várhatóan 700 ezerrel. Az ötvenes évek elején évente 160 ezer gyermek született, most 

https://www.bumm.sk/regio/2022/09/06/tanevnyito-a-komaromi-selye-janos-gimnaziumban
https://www.bumm.sk/regio/2022/09/06/a-tavalyihoz-hasonlo-sikerekben-bizik-a-selye-janos-gimnazium
https://ujszo.com/regio/galo-vilmos-uj-kiadvanyaa-komaromi-zsidosagrol
https://napunk.dennikn.sk/hu/2998377/valsagos-idokben-is-a-kozosseg-erejeben-bizik-a-kassai-thalia-szinhaz-indul-az-53-evad/
https://napunk.dennikn.sk/hu/2997008/egy-lelkes-muveszettortenesz-fotoival-fedezik-fel-a-komaromiak-ujra-a-varost-es-annak-tortenelmet/
https://felvidek.ma/2022/09/unnepeltek-a-zoboraljan/
https://felvidek.ma/2022/09/izsa-befogadott-minket-elso-alkalommal-szerveztek-meg-az-art-limes-szimpoziumot/
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65 ezer. Emellett évente 15-20 ezerrel több ember hagyja el az országot, mint ahányan ideköltöznek…” Forrás: Szmsz.press: teljes 

cikk > 

Videó: Műhelymunkát rendeznek Zentán: Ismerkedés az uniós tapasztalatokkal 

A projektum részeként szeptember 8–11 között műhelymunkát szerveznek, amelyen a házigazdák mellett öt Európa Uniós ország 

városának – a magyarországi Budavárnak és Tiszafürednek, a szlovéniai Kranjnak, a szlovákiai Dunaszerdahelynek és a romániai 

Székelykeresztúrnak – képviselői vesznek részt. […] Ennek kapcsán Sztantity Szebasztián, a gazdasággal és turizmussal megbízott 

tanácstag elmondta, hogy a workshopon belül az Európai Uniós integráció pozitív vívmányainak a górcső alá helyezése mellett szó 

lesz a BREXIT utáni további integrációról és annak perspektíváiról…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kötetbemutató: Kisszállás a ködfüggöny mögött 

Színültig megtelt érdeklődőkkel az Echo Gyermek- és Ifjúsági Központ nagyterme, amikor bemutatták Oláh István Kisszállás a 

ködfüggöny mögött című könyvét. A Moravicai Értelmiségi Fórum gondozásában megjelent, 80 illusztratív tájleírást tartalmazó 

kiadvány idősíkja elsősorban az 50-es éveket idézi meg. A régi családi fotókkal, képzőművészeti alkotásokkal illusztrált, kemény 

fedeles nyomtatványt Crnkovity Gábor, a MÉF elnöke, a kiadvány felelős szerkesztője méltatta. […A kiadványban szereplő 

novellák, rövid történetek egy olyan „másik világba” kalauzolják el az olvasót, amely csupán az akkor élt emberek emlékeiben él – 

mondta egyebek mellett a könyv felelős szerkesztője, majd idézett a kiadvány recenziójából, amelyet Lódi Gabriellával közösen 

állítottak össze…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Színes repertoárral várja a közönséget az új évadban a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 

Regényadaptációval, ősbemutatóval és a művészet különböző megközelítési lehetőségeit bemutató előadásokkal készül a szabadkai 

Kosztolányi Dezső Színház a 2022/2023-as évadra - közölte Urbán András, a teátrum igazgatója. A szabadkai Kosztolányi Dezső 

Színház az előző évadzárón mutatta be Lovas Ildikó Amikor Isten hasba rúg című regényének adaptációját. Az idei évad ennek az 

első röprízével indul, de mivel az előadást még alig néhányan látták, az igazgató szerint akár azt is lehet mondani, hogy most lesz a 

bemutatója…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

A hétvégén rendezik meg a 70. Kanizsai Írótábort 

Gazdag programmal, irodalommal, zenével, képzőművészeti eseményekkel várja az érdeklődőket a jubileumi, 70. Kanizsai Írótábor, 

amelyet szeptember 8-a és 10-e között rendeznek meg a Tisza parti városban. […] Másnap rendhagyó irodalomórát tartanak a 

környék általános iskoláiban. […] Megtartják az Iránytű és tájszabászat – Fáklyával egy éghető világban elnevezésű irodalmi 

tanácskozást, míg délután az írótábor hetven évére emlékezik egy beszélgetés keretében Várady Tibor, az MTA köztestületének 

külső tagja, Jódal Rózsa, Tari István és Balogh István. […] A zárónapon, szombaton Őrzők a strázsán – Egy kiadó, egy író címmel 

új kiadványaikat mutatják be a vajdasági könyvkiadók…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Régi sportok vajdasági olimpiája szeptember 17-én Bácsföldváron 

Tizenharmadik alkalommal szervezik meg a régi sportok vajdasági olimpiáját szeptember 17-én, szombaton a bácsföldvári 

Vojvodina futballklub stadionjában. A régi sportok vajdasági olimpiája egy olyan rendezvény, amelynek célja a Vajdaság kulturális 

örökségének ápolása, megőrzése és népszerűsítése a mindenki számára elérhető sportok fejlesztésével és népszerűsítésével…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

 

Szavazati jogot adnának a tizenhat éveseknek is Romániában 

A szenátus kedden első kamaraként hallgatólagosan elfogadta azt a törvénytervezetet, amely 18-ról 16 évre csökkentené a fiatalok 

alsó korhatárát a helyi és európai parlamenti választásokon való részvételhez. A tervezet ezt követően a képviselőházhoz kerül, 

amely döntő fórumként szavaz az ügyben…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Politikum: Újra az asztalra került a miniszterelnök plágiumügye, vizsgálódik a Legfőbb Ügyészség  

Sajtóforrások szerint a Legfőbb Ügyészség újra elővette Nicolae Ciucă kormányfő plágiumügyét és megvizsgálják azokat 

körülményeket, amelyek során Marius Iosif bíró jóváhagyta Nicolae Ciucă miniszterelnök kérését a doktori disszertációjával 

https://szmsz.press/2022/09/07/a-nepszamlalas-megmutatja-700-000-el-kevesebben-vagyunk/
https://szmsz.press/2022/09/07/a-nepszamlalas-megmutatja-700-000-el-kevesebben-vagyunk/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27844/Muhelymunkat-rendeznek-Zentan-Ismerkedes-az-unios-tapasztalatokkal.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/europe-citizens-muhelymunka-zentan
https://www.magyarszo.rs/hu/5026/vajdasag_topolya/271657/Kissz%C3%A1ll%C3%A1s-a-k%C3%B6df%C3%BCgg%C3%B6ny-m%C3%B6g%C3%B6tt-b%C3%A1cskossuthfalva.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15360/Szines-repertoarral-varja-a-kozonseget-az-uj-evadban-a-szabadkai-Kosztolanyi-Dezso-Szinhaz.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15359/A-hetvegen-rendezik-meg-a-70_-Kanizsai-Irotabort.html
https://szmsz.press/2022/09/07/lovas-ildiko-lesz-a-70-magyarkanizsai-irotabor-diszvendege/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27842/Regi-sportok-vajdasagi-olimpiaja-szeptember-17-en-Bacsfoldvaron.html
https://kronikaonline.ro/belfold/16-evre-csokkentenek-a-fiatalok-also-korhatarat-a-helyi-es-europai-parlamenti-valasztasokon-valo-reszvetelhez


       

kapcsolatban felmerülő plágiumvádak megsemmisítésére. A miniszterelnök plágiumügyét Emilia Șercan, a Pressone újságírója 

robbantotta ki, aki szerint a kormányfő doktori disszertációjának több oldalát jelölés nélkül vette át más, hasonló tematikájú 

munkákból. Ciucă nemcsak tagadta a vádat, hanem különböző jogi kiskapuk felhasználásával elérte, hogy bírósági végzéssel 

megakadályozzák a dolgozat átvizsgálását és ne közöljék az eredményt. Marius Iosif bíró, akinek kalapácsán múlott a 

miniszterelnöki plágiumügy, az ítélet meghozatala után azonnal a nyugdíjazását kérte…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Felmérés: Tízből egy családban nincs online tanulásra alkalmas eszköz 

A World Vision Románia vasárnapi közleménye értelmében minden második tanár úgy véli, hogy több pénzre lenne szükség az 

iskolák sportlétesítményeinek fejlesztésére, 44 százalék az épületek felújítására, 41 százalék a játszóterekre és könyvtárakra, 34 

százalék a mosdókra, 30 százalék pedig az iskola könnyebb megközelítésének biztosítására - beleértve a buszok beszerzését - is 

több pénzt fordítana, írja az Agerpres. […] Ugyanakkor a megkérdezett tanárok 87 százaléka szeretné, ha valamennyi veszélyeztetett 

tanintézetben biztosítanák a tanulóknak a meleg ételt és a felzárkóztató órákat, mert így megelőzhető lenne az iskolai lemorzsolódás 

- vélik. […] Minden harmadik tanár azt állítja, hogy túl nagy bürokratikus teher nehezedik rá, háromból kettő szerint a tanterv 

túlzsúfolt vagy nem igazodik a gyermekek aktuális igényeihez, és minden második tanárt elkedvetleníti a szülőknek a gyermekeik 

oktatásával szembeni közömbössége…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Románia 124 bölcsődét épít az uniós helyreállítási alapból 

Románia 124 új, korszerű és környezetbarát bölcsődét épít az uniós helyreállítási alapból, így 7450 új bölcsődei helyet hoznak létre 

- közölte szerdán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hírlevelében. A közlemény Cseke Attila romániai fejlesztési 

minisztert idézte, aki elmondta: az állam feladata megteremteni a szükséges infrastruktúrát ahhoz, hogy a családok boldoguljanak, 

a fiatalok gyermeket vállaljanak…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Elfogadta a református egyház, hogy román osztályokat is befogad a nagyváradi iskolaépületébe 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elfogadta, hogy a nagyváradi Nicolae Bălcescu Általános Iskola kilenc 

magyar tannyelvű osztálya mellett két román tannyelvű osztályt is befogad az iskola számára díjmentesen felajánlott épületébe. 

Csűry István református püspök azt is elmondta, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megkeresésükre többségi 

szavazattal úgy ítélte meg, hogy nem történt diszkrimináció. A testületen belül is megoszlottak azonban a vélemények a magyar 

tagozat költöztetéséről, négyen utasították el, hárman látták igazoltnak a diszkrimináció vádját…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk 

> 

Új szemléletű, magyar anyanyelvűeknek szóló román tankönyvet fogadott el a minisztérium 

Idén januárban indult el a folyamat, amelynek köszönhetően magyar anyanyelvű kilencedikes diákoknak szóló román tankönyv 

írásába kezdett Forgó Éva-Erika, Kaitar Roxana, Pop Bogdana-Ioana és Cserei Gyöngyvér, a négy szerzőt Elena Platon koordinátor 

segítette. Az elkészült tankönyvet nemrég hagyta jóvá az oktatási minisztérium, így a magyar tannyelvű iskolák már használhatják 

is. Cserei Gyöngyvér, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum román szakos tanára szerint szükség van differenciált 

oktatásra, de ez csak akkor valósulhat meg reálisan, ha olyan tankönyv kerül a diákok kezébe, amelynek a borítóján „nemcsak azt 

írja, hogy a magyar szekciónak szánják, hanem tartalmilag is a magyar anyanyelvű fiatalok fejlődését segíti elő.” [...] Cserei 

Gyöngyvér hozzáfűzte, koordinátoruk, Elena Platon egyetemi előadótanár Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen 

(BBTE), és az új tanterv tudományos koordinátora is. „Ha valaki tudja, hogyan kell nem anyanyelvűeket megtanítani románul, 

akkor ő leírhatatlan szaktudással rendelkezik” – mondta…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Több hónapnyi huzavona után lemondott Gáspárik Attila a marosvásárhelyi színház igazgatói tisztségéről  

Egy Klaus Iohannis államfőhöz címzett nyílt levélben mondott le a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház éléről Gáspárik Attila, aki 

január óta ügyvezető igazgatóként tevékenykedik. Lemondásának több okát is felsorolja: a színházat sújtó anyagi és infrastrukturális 

gondokat, de azt is, hogy a Kulturális Minisztérium folyamatosan halogatja a versenyvizsga kiírását az igazgatói tisztségre. A 

színházat 11 éve igazgató Gáspárik úgy döntött, betelt a pohár. […] A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatójának 

távozását a magyar társulat tagjai napokkal ezelőtt szóban és írásban követelték…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 

> 

Szilágy megyei Sztánán tartották meg az E-MIL jubileumi írótáborát 

Irodalmi helyszínen, a Szilágy megyei Sztánán szervezték meg Kárpát-medencei szerzők részvételével az Erdélyi Magyar Írók 

Ligájának (E-MIL) huszadik táborát a hétvégén. A jubileumi esemény kapcsán Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke megkeresésünkre 

elmondta, korábban hosszú éveken át a Hargita megyei Zetelakán, a háromszéki Árkoson, majd Kalotaszentkirályon tartották az 

https://transtelex.ro/kozelet/2022/09/07/ciuca-miniszterelnok-plagiumugy-folytatasa
https://transtelex.ro/kozelet/2022/09/08/terheleses-tamadas-erte-a-g4media-oldalt-miutan-megirtak-hogy-a-legfobb-ugyeszseg-ujra-vizsgalodik-a-miniszterelnok-plagiumugyeben
https://transtelex.ro/kozelet/2022/09/08/terheleses-tamadas-erte-a-g4media-oldalt-miutan-megirtak-hogy-a-legfobb-ugyeszseg-ujra-vizsgalodik-a-miniszterelnok-plagiumugyeben
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https://transtelex.ro/kozelet/2022/09/05/elfogadta-a-reformatus-egyhaz-hogy-roman-osztalyokat-is-befogad-a-nagyvaradi-iskolaepuletebe
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https://transtelex.ro/kozelet/2022/09/06/gasparik-attila-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-nyilt-level-klaus-iohannis
https://kronikaonline.ro/kultura/felszusszantak-a-szineszek-lemondott-gasparik-attila-a-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-igazgatoja
https://kronikaonline.ro/kultura/felszusszantak-a-szineszek-lemondott-gasparik-attila-a-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-igazgatoja
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írótábort, tavaly és idén pedig Sztána adott otthont a négynapos rendezvénynek. […] Egyfajta következtetésként elmondhatjuk, 

ahogy az előadások, kerekasztal-beszélgetések során elhangzott, nemzetközi szinten is erősödik a magyar irodalom olvasottsága. A 

sztánai tábornak több mint 20 meghívottja volt, az egész Kárpát-medencéből érkeztek szerzők, előadók a kalotaszegi településre. A 

rendezvényen a különböző generációk is jelen voltak: felolvastak pályakezdő, első kötetes szerzők, és a pályájuk későbbi 

szakaszában alkotók is…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Már több mint 14 ezren látták a csíkszeredai BarabásiLab kiállítást 

Több mint 14 ezren tekintették meg eddig a BarabásiLab: Rejtett mintázatok című kiállítást a Csíki Székely Múzeumban. Barabási 

Albert-László, az MTA külső tagja, világhírű fizikus májusban nyílt tárlata szeptember 11-ig még látogatható. Hompoth Hanna-

Erika, a Csíki Székely Múzeum tárlatvezető muzeológusa a Krónikának elmondta, a tudományt a művészettel összekapcsoló anyag 

megtekintése nagy élményt nyújt a tárlatvezetés segítségével. […] Kifejtette, a tárlaton látható kutatási eredmények nagyon 

szerteágazó területekről származnak: szerepet kap a génkutatás, a társadalmi tényezők kutatása, a neurológiai kutatások, a Covid-

kutatás, a művészeti világ kutatása és sok minden más. Arról is beszélt, hogy román látogatók is szép számmal megfordultak a 

tárlaton, voltak olyanok is, akik Bukarestből a kiállítás kedvéért jöttek el, és olyanok is, akik a számítástechnika területén dolgoznak, 

ismerik Barabási munkásságát…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszámoló: Kipróbáltuk az új Kolozsvár–Budapest repülőjáratot 

Hosszú ideje dédelgetett álom valósult meg azáltal, hogy a magyar érdekeltségű AeroExpress Regional légitársaság beindította a 

Kolozsvárt a magyar fővárossal összekötő járatát. A légitársaság jóvoltából hétfőn, szeptember 5-én az első géppel repültünk 

Budapestre, a magyar fővárosból pedig ma, szeptember 7-én tértünk vissza, és egy videó beszámolóval jelentkezünk az útról…” 

Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

Videó: Bővült a HuGo nevű applikáció, a „diaszpóra térképe” az USA-ban 

HuGo körülbelül másfél éve indult el felfedező útjára, a bevezető szakaszban iOS rendszerű telefonokon volt elérhető. Ez idő alatt 

nagyon sok érdeklődési pont és esemény került fel a térképre a disznótoros összejöveteltől a húsvéti locsolkodáson át. De rögzítettek 

a felhasználók magyar fesztivált és klasszikus zenei rendezvényt is. Az ötletgazda, Smith Lacey Anna, a Washington székhelyű 

Hungary Foundation igazgatója örömmel tapasztalta, hogy HuGo létrejötte megmozgatta a diaszpórát, és nagyon sok találkozást 

segített elő az applikáció. A jelenlegi mérleg szerint 7000 letöltésnél tartanak, közülük 1000 felhasználó különösen aktívnak 

bizonyult. Az egyik fontos cél az volt, hogy az emberek maguk vigyenek fel helyszíneket, programokat, érdekességeket HuGo 

térképére, ki-ki a saját államából. [...] A számoknál maradva: 180 fölött van azoknak a pontoknak a száma, ahol valamilyen magyar 

étel vagy ital kapható, és 70-80 esemény volt az elmúlt évben, amiről a felhasználókat HuGo is értesítette...” Forrás: 

Bocskairadio.org: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  
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