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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: Mátyás közép-európai egységet akart 
2018. június 26. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, kormany.hu, Pannon RTV 

Mátyás király közép-európai egységet megteremtve akarta védeni Magyarországot a török, 

muszlim terjeszkedés ellen – hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kedden 

Lendván, a Mátyás király-emlékév keretében nyílt kiállítás megnyitóján. Potápi Árpád János 

az MTI-nek elmondta: köszöntőjében kiemelte, hogy Hunyadi Mátyás ebben a törekvésében 

két példaképét, apját, Hunyadi Jánost és Luxemburgi Zsigmondot követte. Kitért arra is, 

hogy Mátyás emléke az uralkodó jelentőségének köszönhetően nemcsak a magyarság, hanem 

a környező népek – csehek, szlovákok, szerbek – emlékezetében is élénken él. A kiállítás 

mostani helyszíne, Lendva kapocs lehet a muravidéki magyarság és a szlovénok felé is, hiszen 

a szlovén hiedelemvilágban is fennmaradt Mátyás király alakja – mondta. Az államtitkár 

hozzátette: Hunyadi Mátyás neve az idők távlatából arra emlékeztet, hogy egységben rejlik az 

erő, és hogy jövőnket csak mi magunk építhetjük, de együttműködésben a körülöttünk élő 

népekkel. 

 

A ReConnect Hungary Program ösztöndíjasait fogadta Dr. Szilágyi Péter 
helyettes államtitkár 
2018. június 26. – MTI, kormany.hu, OrientPress 

Az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar származású fiatalokat, a ReConnect 

Hungary program ösztöndíjasait fogadta Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kedden Budapesten, a Duna Palotában. A 15 

millió fős magyar világnemzetből 2,5 millióan a diaszpórában élnek – fogalmazott 

köszöntőjében Szilágyi Péter, aki felidézte azt is, hogy a 2010-es év gyökeres változást hozott 

a magyar diaszpórapolitikában: a 20. században méltatlanul elhanyagolt magyar diaszpóra 

közösségek végre előtérbe kerültek és megkapták a nekik járó figyelmet. Mint mondta, a jogi 

alapok lefektetésével – az új alkotmány, az Alaptörvény elfogadásával, és az egyszerűsített 

honosítási eljárás bevezetésével – Magyarország kinyilvánította, hogy valóban nem csak 

felelősséget érez, hanem felelősséget is visel a külhonban élő magyarokért. Mérföldkőként 

említette a Magyar Diaszpóra Tanács 2011-es létrehozását, amely a világban szétszórtságban 

élő magyarság legmagasabb szintű egyeztető fóruma. A jogi alapok megteremtését és az 

intézményi struktúra kialakítását számos program elindítása követte, amelyek közül a 

helyettes államtitkár kiemelte a diaszpórában élő magyar közösségek megerősítését szolgáló 

Körősi Csoma Sándor Programot. 
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https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2018/06/26/potapi-szerint-matyas-kozep-europai-egyseget-akart
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-reconnect-hungary-program-osztondijasait-fogadta-dr-szilagyi-peter-helyettes-allamtitkar
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-reconnect-hungary-program-osztondijasait-fogadta-dr-szilagyi-peter-helyettes-allamtitkar
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Július 7-én helyezhetik végső nyugalomra Kányádi Sándor költőt szülőfalujában 
2018. június 26. – Krónika 

Meg nem erősített hírek szerint július 7-én, szombaton helyezik végső nyugalomra az 

életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor költőt, írót. A temetés időpontját eddig 

hivatalosan nem jelentették be, arról a család fog hivatalos tájékoztatást adni. Böjte Csaba 

ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője azonban közösségi oldalán 

bejelentette, hogy a Kossuth-díjas költőt, írót július 7-én temetik szülőfalujában, a Hargita 

megyei Nagygalambfalván. A Krónika ugyanakkor úgy értesült, hogy a temetés időpontja még 

nem dőlt el, a család ezután határoz Kányádi Sándor esetleges hamvasztásáról. Figyelembe 

kell venni ugyanakkor azt is, hogy a költőt várhatóan magyarországi közméltóságok is 

elkísérik utolsó útjára. 

 

Összeadta: az RMDSZ elnöke szerint nincs esély a Dăncilă-kormány 
megbuktatására 
2018. június 26. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Csak akkor lenne esély arra, hogy a bizalmatlansági indítvány átmenjen a parlamenten, ha 

felbomlik a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 

alkotta koalíció – nyilatkozta kedden Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke beszámolt arról, 

hogy kedden tárgyalt Ludovic Orban liberális párti (PNL) elnökkel az ellenzéki alakulatok 

által a Viorica Dăncilă vezette kormány megbuktatása céljából benyújtott bizalmatlansági 

indítványról, amelyről szerdán szavaz a parlament. Kelemen szerint „mindent összeadtak, 

ami összeadható”, de számításaik szerint legfeljebb 194-195 támogató voksot kaphat a 

kezdeményezés. „A 233 szavazatig még sok van. Jelen pillanatban az ellenzéknek, kiegészülve 

esetleg a kisebbségeket képviselők egy részével, nincs esélye megdönteni a kormányt” – 

idézte az Agerpres hírügynökség szövetségi elnököt. Hozzátette, az általa vezetett alakulat 

szerda reggel jelenti be, hogy támogatni fogja-e vagy sem a bizalmatlansági indítványt. 

 

Kelemen Hunor nem lát okot Klaus Johannis tisztségből való felfüggesztésére 
2018. június 26. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Nincs ok Klaus Johannis államfő tisztségből való felfüggesztésére – jelentette ki kedden 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. A politikus meggyőződésének adott hangot, miszerint az 

államfő nem fogja azt mondani, hogy nem tartja tiszteletben az alkotmánybíróság döntését, 

amely arra kötelezi, hogy menessze tisztségéből Laura Codruța Kövesit, az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vezetőjét. Kelemen hozzátette, hiba lenne Johannis 

részéről ezt mondani, de szerinte nem fogja, hanem tiszteletben fogja tartani a döntést. 
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https://kronika.ro/kultura/julius-7-en-helyezhetik-vegso-nyugalomra-kanyadi-sandor-koltot-szulofalujaban
https://kronika.ro/belfold/osszeadta-az-rmdsz-elnoke-szerint-nincs-esely-a-dncil-kormany-megbuktatasara
https://kronika.ro/belfold/osszeadta-az-rmdsz-elnoke-szerint-nincs-esely-a-dncil-kormany-megbuktatasara
https://kronika.ro/belfold/kelemen-hunor-nem-lat-okot-klaus-johannis-tisztsegbol-valo-felfuggesztesere
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Borboly-ügy: Feloldhatják a nemzetbiztonsági lehallgatások elrendelésének a 
titkosságát 
2018. június 26. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Hargita Megyei Törvényszék kedden kérte, hogy a román legfelsőbb bíróság oldja fel a 

titkosítását azoknak a felhatalmazásoknak és végzéseknek, amelyek alapján nemzetbiztonsági 

okokból lehallgatták Borboly Csabát, a Hargita megyei önkormányzat elnökét.  

 

Anti-korrupció és az RMDSZ válsága  
2018. június 26. – Borbáth Endre – transindex.ro 

Borbáth Endre szerint Koalíciós partnerként, a “mérleg nyelveként” az RMDSZ kevésbé tudja 

áthidalni az egyre polarizáltabb román pártrendszert és potenciális partnerként kezelni mind 

a PSD-t, mind pedig a PSD ellenzékét. 

 

Román trikolórral takarták el a prefektúrát 
2018. június 26. – szekelyhon.ro 

Nagyméretű román zászlóval takarták le a sepsiszentgyörgyi prefektúra épületét. A városban 

két napig ünnepelte a kormányhivatal Románia nemzeti zászlóját. Az Állomás-negyedi román 

katona emlékművénél levonták, átadták a katonai alakulatnak, elvitték, megszentelték, majd 

újra felvonták a román zászlót, és légi parádét is szerveztek. A prefektus arra kérte a 

háromszékieket, vegyenek részt a rendezvényen, és öltözzenek a román trikolór színeibe. 

 

Hajdu hazugságai a Trianon-aláírásgyűjtésről 
2018. június 27. – Krónika 

Levélben tiltakozik az MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoport a marosvásárhelyi Cuvântul 

Liber című lapban a trianoni diktátum történelmi körülményeit kutató csoport kapcsán 

megjelent, lejárató hangvételű cikk miatt. Ebben a kommunizmust és a Ceaușescu-diktatúrát 

kiszolgáló „udvari költő”, Hajdu Győző író azt állítja, a kutatócsoport aláírásgyűjtést indított a 

trianoni békeszerződés revíziója érdekében, az aláírásgyűjtő íveket pedig a diktátum 

törvénytelenné nyilvánítására vonatkozó kéréssel együtt a hágai Nemzetközi Bíróságon 

készülnek benyújtani. Ablonczy Balázs történész, a kutatócsoport vezetője leszögezte: nem 

foglalkoznak aláírásgyűjtéssel, és hamis az a beállítás is, hogy a kutatócsoport munkája 

Románia ellen irányulna. 

 

Géczi: nem kell osztályokat összevonni Négyfaluban 
2018. június 26. – Krónika 

Nem merül fel Négyfaluban a magyar osztályok összevonásának veszélye – közölte a 

Krónikával Géczi Gellért, a Brassó megyei város képviselő-testületének tagja. Az RMDSZ 

négyfalusi szervezetének elnöki tisztségét is betöltő tanácsos a Krónika június 21-ei számában 

megjelent anyagra reagált, amelyben arról cikkeztek, hogy miniszteri beavatkozásra vár az 

RMDSZ a Brassó megyei magyar osztályösszevonások ügyében. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=52006&Borbolyugy_Feloldhatjak_a_nemzetbiztonsagi_lehallgatasok_elrendelesenek_a_titkossagat
http://itthon.transindex.ro/?hir=52006&Borbolyugy_Feloldhatjak_a_nemzetbiztonsagi_lehallgatasok_elrendelesenek_a_titkossagat
http://welemeny.transindex.ro/?cikk=27303&Antikorrupcio_es_az_RMDSZ_valsaga
https://szekelyhon.ro/aktualis/roman-trikolorral-takartak-el-a-prefekturat
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A kormánybiztos javasolja a kétnyelvűséget az autóbuszokon 
2018. június 26. – Ma7.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos és Iván László, az Arriva Slovakia közlekedési 

vezetője megegyezett, miként álljanak hozzá az állomások neveinek és az autóbuszok digitális 

tábláinak kétnyelvűsítéséhez. A kisebbségi kormánybiztos hivatalának sajtónyilatkozatából 

kiderült, az Arriva az egyik legnagyobb vállalat, amely a magyarok lakta régiók autóbusz-

közlekedésében érdekelt, elsősorban a Nyitrai és a Kassai kerületben. Bukovszky László 

kiemelte a vállalat pozitív hozzáállását a kétnyelvűség kibővítéséhez. Iván László úgy 

nyilatkozott, hogy amennyiben az önkormányzatok igényelni fogják a kétnyelvű megnevezést, 

a vállalat kész ezt az állomásokon és az autóbuszaikon teljesíteni.  

 

Felelősek vagyunk egymásÉRT! 
2018. június 26. –  Felvidék Ma 

„Ez az alkalom bizonyságtétel nyitottságunkról és értékeinkről, melyekre büszkék vagyunk és 

melyekhez ragaszkodunk. Ezekkel tudjuk színesebbé tenni a közelünkben lévők életét – de 

ezt nem egyedül tesszük, hanem az egész Kárpát-medence magyarságával együtt” – 

fogalmazott Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a június 22-

23-i Kassa-ÉRT fesztivál kezdetén. A rendezvényre a Reformata.sk is ellátogatott. 

 

Böjte Csaba pénteken az Esterházy Zarándokközpontba látogat 
2018. június 26. –  Felvidék Ma 

Az alsóbodoki magán szakközépiskolában szervezik meg a felvidéki magyar nevelési-oktatási 

intézmények tanévzáró ünnepségét június 29-én, pénteken 11.00 órai kezdettel, majd az 

Esterházy János Zarándokközpontban Böjte Csaba mutat be szentmisét és díjakat ad át a 

felvidéki fiataloknak. Hajtman Bélával, az alsóbodoki magán szakközépiskola igazgatójával a 

tanévzáróról beszélgettek. 

 

Pozsony megye magyarlakta településein is régóta kívánatos fejlesztések 
kezdődtek 
2018. június 26. –   Ma7.sk 

A Pozsony Megyei Önkormányzat pozitív döntéseinek köszönhetően az utóbbi hetekben a 

térség magyarlakta tájain is régóta kívánatos fejlesztések kezdődtek. Többek között, 

multifunkcionális kulturális központtá válik a szenci zsinagóga, részleges menetrend-

módosításokra, új vonatjáratok és kerékpárutak épülnek majd ki, nyár végéig magyar 

személyiségek is jelölhetik magukat megyei díjakra. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-kormanybiztos-javasolja-a-ketnyelvuseget-az-autobuszokon
http://felvidek.ma/2018/06/felelosek-vagyunk-egymasert/
http://felvidek.ma/2018/06/bojte-csaba-penteken-az-esterhazy-zarandokkozpontba-latogat/
https://ma7.sk/tajaink/pozsony-megye-magyarlakta-telepulesein-is-regota-kivanatos-fejlesztesek-kezdodtek
https://ma7.sk/tajaink/pozsony-megye-magyarlakta-telepulesein-is-regota-kivanatos-fejlesztesek-kezdodtek
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Általános iskolás diákokat is fogadna a muzslyai Emmausz Kollégium 
2018. június 26. - Pannon RTV 

A diákok a környékbeli településekről a kollégiumban való elszállásolás mellett járhatnak 

magyar nyelvű osztályba Muzslyán. Bánátban igyekeznek minden magyar gyerek számára 

lehetővé tenni azt, hogy anyanyelvén tanuljon. Akkor is, ha a lakóhelyükön nincs magyar 

tannyelvű iskola. Miközben a diákok a bizonyítványosztásra, a vakáció hivatalos 

megkezdésére várnak, addig a bánáti pedagógusok és a kollégiumvezetők már az őszi 

tanévkezdésre gondolnak. A muzslyai Emmausz Kollégiumnak idén 24 végzőse volt, és van 

hely bőven. 

 

20 éves a Bácsország helyismereti folyóirat 
2018. június 26. - Pannon RTV 

Bemutatták tegnap délután az önálló kiadványként 20 éve létező Bácsországot Szabadkán, a 

Városi Múzeumban. A helyismereti folyóirat idei első számában a - lap története mellett - 

középpontban Nagybecskerek áll - mondta el Fábián Borbála, a Bácsország szerkesztője. A 

folyóirat mellett bemutatták a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvének 

reprintsorozatát is. Ebbe a kötetbe a 19. század végi és a 20. század eleji legjelentősebb 

bácskai történészek munkái kerültek bele - mondta el Németh Ferenc, a Bácsország 

főszerkesztője. 

 

Újvidéki Egyetem: Legnagyobb az érdeklődés a pszichológia, a fogászat és a 
számítástechnika iránt 
2018. június 26. – Vajdaság MA 

Az Újvidéki Egyetem 14 karán tegnap fejeződött be az iratkozáshoz szükséges dokumentumok 

átadása az első éven, a helyek 85 százalékát töltötték be. Az érettségizők leginkább a fogászat 

és a gyógyszerészet iránt érdeklődtek, ezekre a szakokra ugyanis közel dupla annyian 

jelentkeztek, mint amennyi hely van. Tömeg volt a Bölcsészettudományi Karon is, ahol a 

legtöbben, vagyis 280-an a pszichológia szakra jelentkeztek, az összesen 80 helyre. A Műszaki 

Karon az elektrotechnika és a számítástechnika iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. 

 

Lehet-e bízni Kijevben? 
2018. június 26. – Demokrata 

A felek között van párbeszéd, amelynek a dinamikája pozitív. Így értékelték a kijevi lapok az 

ukrán-magyar kormányközi munkacsoport napokban Kárpátalján megtartott találkozóját. 

Pedig a két küldöttség lényegében csak abban értett egyet, hogy a Kárpátalján élő magyar 

gyerekeknek is meg kell tanulniuk ukránul. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a két ország 

közötti vita rendezése Washington részérő érezhetően a magyar-amerikai közeledés egyik 

feltétele is. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/altalanos-iskolas-diakokat-fogadna-muzslyai-emmausz-kollegium
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/20-eves-bacsorszag-helyismereti-folyoirat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22556/Ujvideki-Egyetem-Legnagyobb-az-erdeklodes-a-pszichologia--a-fogaszat-es-a-szamitastechnika-irant.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22556/Ujvideki-Egyetem-Legnagyobb-az-erdeklodes-a-pszichologia--a-fogaszat-es-a-szamitastechnika-irant.html
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A KMKSZ elítéli a kárpátaljai romák ellen Lembergben elkövetett pogromot 
2018. június 26. – karpatalja.ma, MTI 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységesen elítéli a nyugat-ukrajnai Lembergben 

2018. június 23-án éjjel a kárpátaljai romák ellen elkövetett pogromot, melyben egy fiatal 

kárpátaljai magyar cigány férfi életét vesztette, négyen megsebesültek, köztük egy anya és 

tízéves kisfia. Rendkívül aggasztó, hogy a kárpátaljai romák ellen indított támadások 

elkövetői között a rendvédelmi szervek eddig több kiskorút is előállítottak, mindez azt 

mutatja, hogy a szélsőséges eszmék megfertőzték az iskolákat is, ami komoly társadalmi 

problémákhoz vezethet az országban. 

 

Járóka Lívia: véget kell vetni a kárpátaljai romák bántalmazásának! 
2018. június 26. – karpatalja.ma, MTI 

Elítélte a kárpátaljai romák elleni hétvégi atrocitásokat és mielőbbi fellépést sürgetett az 

ügyben kedden Járóka Lívia, az Európai Parlament fideszes alelnöke.A képviselő fellépést 

sürgetve levelet küldött az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács 

elnökének, valamint több érintett uniós biztosnak. 

 

Gyilkossággal gyanúsította meg az ukrán ügyészség a kárpátaljai romák elleni 
lembergi pogrom szervezőjét 
2018. június 26.  – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Gyilkosság elkövetésével gyanúsította meg kedden az ukrán ügyészség a kárpátaljai romák 

átmeneti tábora ellen a hétvégén Lembergben (Lviv) elkövetett pogrom 20 éves, lembergi 

illetőségű szervezőjét – jelentette az Unian hírügynökség. Az őrizetbe vett fiatal ellen a 

hatóság az ukrán büntető törvénykönyv előre megfontolt szándékkal, csoportosan és 

bűnszövetségben elkövetett gyilkosságra vonatkozó cikke alapján indított eljárást. Ha a 

bíróság bűnösnek találja, 15 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélhetik. 

 

Elkészült a Kárpátok szimbóluma 
2018. június 26. – Kárpátalja 

Június 22-én eldőlt, hogy melyik szobor nyerte el a Kárpátok szimbóluma címet. Nemrég 

beszámoltunk az Együtt a természetért ökoprojektről, mely nemrég bemutatta a Kárpátokban 

élő ritka állatfajokat. A kezdeményezésükre elindult egy szavazás arról, melyik állat legyen a 

Kárpátok szimbóluma. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata-9/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/jaroka-livia-veget-kell-vetni-a-karpataljai-romak-bantalmazasanak/
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/06/26/gyilkossaggal-gyanusitotta-meg-az-ukran-ugyeszseg-karpataljai-romak-elleni-lembergi
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/06/26/gyilkossaggal-gyanusitotta-meg-az-ukran-ugyeszseg-karpataljai-romak-elleni-lembergi
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/06/26/elkeszult-karpatok-szimboluma
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 26. – Kossuth Rádió 

 

RMOGYKE demonstráció 

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület utcai demonstrációkkal 

szeretné felhívni a figyelmet a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar tagozatának 

megoldatlan helyzetére. Arra, hogy nem alkalmazzák a tanügyi törvénynek a multikulturális 

egyetemekre vonatkozó előírásait. A MOGYE szenátusa az egyetemi autonómiára hivatkozva 

nem engedélyezi az önálló magyar főtanszékek megalakítását. Az Egyesület az elmúlt 

hetekben 4 alkalommal szervezett tüntetést Bukarestben és tegnap Marosvásárhelyre is utcai 

demonstrációt hirdettek.  

 

Véget ért a tanév a Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mintegy 1050 diák számára ért véget a 

tanév. 102 végzős hallgató kapta meg magiszteri oklevelét, 72 hallgató pedig később veszi át 

speciális szakképzésben szerzett diplomáját. Rendkívüli jelentősége van, hogy a tanévzáró 

ünnepségen részt vett és beszédet is mondott a magyar és az ukrán külügyminiszter, valamint 

az oktatásért felelős miniszterek is, mondta Iváncsik Attilának a főiskola rektora, Orosz 

Ildikó. 

 

77 évvel ezelőtt történt a kassai bombázás 

77 évvel ezelőtt, június 26-án kora délután bombák hullottak Kassára, 32-en életüket 

vesztették, 60-an súlyos, 220-an könnyebb sérüléseket szenvedtek a támadásban. Komoly 

anyagi károk keletkeztek Kassán, ám még komolyabbak a történelmi következményei ennek a 

máig homályos bombatámadásnak: casus belli-ként szolgált ahhoz, hogy Magyarország is 

belépjen a Szovjetunió elleni koalícióba.  

 

Másodszor rendeztek találkozót az újmosnicai magyarok számára 

Szombaton másodszor rendeztek találkozót az újmosnicai magyarok és a faluból 

elszármazottak számára. A Temesvárral mára már szinte összenőtt települést 1902-ben 

alapították az Ómosnica melletti erdő egyik tisztásán, Szentesről érkezett telepesek. Az utóbbi 
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évtizedekben többszörösére nőtt a falu lakossága, és a magyarok aránya jelentősen csökkent. 

A közösség fő megtartó ereje a református egyház.  

 

Határtalanul Program – a szegedi Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola 

tanulói Erdélyben kirándultak 

A szegedi Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola évek óta igyekszik minél jobban 

megismertetni diákjaival a külhoni magyarság életét, kultúráját. Ehhez a Határtalanul 

Program által támogatott utazások nyújtanak kiváló alkalmakat. Az utóbbi években több mint 

négyszáz tanulónak nyílt lehetősége arra, hogy elmehessen történelmi helyszínekre, a 

magyarság számára is fontos földrajzi tájakra, és a helyszínen beszélgethessen ott élő 

nemzettársaival. Így történt ez az idei tanév végén is, és az úti cél most is Erdély volt – 

mondta el Lang Jánosnak a tanulmányutakat elkötelezetten szervező pedagógus, Beke 

Ferenc. 

 

Szoboravatás és lelkészbeiktatás Magyarremetén  

Lelkészbeiktatással egybekötött szoboravatást tartottak a Fekete Körös völgyi 

Magyarremetén. A település 500 lelkes magyar lakosságának többsége református. Csiszér 

Norbert Lóránd személyében, aki a nagybányai egyházmegyéből érkezett, új lelkésze van a 

gyülekezetnek. A lelkészbeiktatást követően az Árpád-kori református templom kertjében 

felavatták Szent László király bronzszobrát. Ionoscu Nikolett járt Magyarremetén. 

 
 


