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Nyomtatott és online sajtó 
 

Elbírálta a székelyföldi gazdaságfejlesztő program pályázatait Pro Economica 
Alapítvány 
2019. október 14. – MTI, Krónika 

Mintegy 20 milliárd forinthoz juthat 4929 székelyföldi gazdálkodó a gazdaságfejlesztő 

program pályázatain a marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány döntései alapján – közölte 

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezetője az MTI-vel hétfőn. A Hargita, 

Kovászna és Maros megyék számára kiírt pályázat keretében 25 százalékos önrész 

biztosításával legfeljebb 15 ezer eurós (mintegy 5 millió forint) támogatásra pályázhattak a 

székelyföldi gazdálkodók. 5293 pályázatot nyújtottak be, 21,5 milliárd forintnyi fejlesztési 

igénnyel – mondta az ügyvezető. Kozma Mónika azt is elmondta: kedden írják alá a 

székelyföldi nagyberuházásokra kiírt pályázat első nyertesével is a szerződést. Ennél a 

pályázatnál a nyertesek kihirdetése után a pályázóknak igazolniuk kellett az ötven százalékos 

önrész és az építési engedély meglétét. Sok esetben az építési engedélyek késése késlelteti a 

szerződéskötést. A program keretében 72 nagyberuházásra nyújtottak be pályázatot, közülük 

66 pályázó számára ítéltek meg összesen csaknem húszmilliárd forintos támogatást. 

 

Az RMDSZ nem támogatja a leendő PNL-kormányt, ha bevezeti a kétfordulós 
polgármester-választást 
2019. október 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Egymásnak ellentmondó feltételekkel támogatnák Romániában egy új, a várhatóan a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) körül szerveződő kormány beiktatását azok a politikai alakulatok, 

amelyek a múlt héten összefogtak, és leváltották a parlamenti mandátumok több mint 40 

százalékával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányát. A pártvezetők hétfői 

nyilatkozataiból kiderült: a mindeddig ellenzékben lévő román pártok többsége azt szeretné, 

hogy Románia visszatérjen a kétfordulós polgármester-választáshoz a jövő évi önkormányzati 

választások előtt, ezt azonban a parlamenti mandátumok 6,5 százalékával rendelkező RMDSZ 

határozottan ellenzi. A kétfordulós rendszer érzékeny veszteséget jelenthet a magyar 

érdekképviseletnek: az RMDSZ szerint 10-20 százalékkal kevesebb magyar polgármester lesz 

Erdélyben, ha a törvény lehetővé teszi, hogy a második fordulóban a román pártok 

összefogjanak az első fordulóban élen végző magyar polgármesterjelöltekkel szemben. 

 

Újabb részeit találták meg Kolozsvár középkori városkapujának 
2019. október 14. – Krónika 

Kolozsvár középkori városkapujának, a Híd utcai kaputoronynak újabb részeire bukkantak 

hétfőn reggel a munkások. Lupescu Radu történész a Krónikának elmondta: reményeik 
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szerint a torony újabb három oldalát tárhatják fel, így végre kiderülhet, hogyan is nézett ki 

valójában. 

 

Vass Levente szerint sürgősen szabályozni kellene a medvepopuláció számát 
2019. október 14. – transindex.ro 

A Kis-Küküllő mentén történt halálos medvetámadás ügyében szólalt meg 

sajtóközleményben Vass levente, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

parlamenti képviselője. A parlamenti képviselő szerint a medvék számának szabályozása 

sürgős beavatkozást igényel. Vass, a sajtóközleményben kifejti, hogy felháborodva és 

megdöbbentve vette tudomásul, hogy újabb emberáldozata van a felelős döntés 

halogatásának.  

 

Így reagált Dan Barna a magyarországi helyhatósági választások eredményeire 
2019. október 14. – transindex.ro 

Kezd teret veszíteni az Európa-ellenesség az EU-ban - vélekedett Dan Barna, a Mentsétek 

meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a magyarországi helyhatósági választások eredménye 

kapcsán. Barna sajtóközleményben fejtette ki: az ellenzék győzelme Budapesten és több 

nagyvárosban az „európai erődítmény feléledését bizonyítja az Európa-ellenesség egyik 

legmarkánsabb hűbérbirtokán.” Az USR-elnök úgy véli, a magyarországi helyhatósági 

választások eredménye „a demokrácia egészségének bizonyítéka” a szomszédos országban, 

ahol - akárcsak Romániában - társadalmi ellenállásba ütközött a túlzottan nacionalista 

diskurzus és az európai értékektől eltávolító politikai irányzatok. „A demokrácia visszatér a 

szilárd európai alapelvekhez, amelyek megszabják Európa politikai jövőjét. Románia 

elnökeként én is ezekért fogok harcolni” - fogalmazott Dan Barna.  

 

Illyés Gergő: Klaus Johannis egy politikai termék  
2019. október 14. – transindex.ro 

Szombattól hivatalosan is megkezdődött az egyhónapos elnökválasztási kampány, ami 

elméletileg sokkal visszafogottabb kellene legyen az elmúlt egy hónapban folyó 

előkampányhoz képest. Azt is tudjuk, hogy 14 elnökjelölt vág neki a megmérettetésnek, 

köztük Klaus Johannis is, aki több mint 2 millió támogató aláírást nyújtott be a Központi 

Választási Irodának, a szükséges 200 ezer helyett. A legtöbb korai közvélemény-kutatás 

szerint az egykori szebeni polgármester minden bizonnyal ott lesz a második fordulóban, és 

újrázási esélyei is elég nagyok. Ezért sem árt kicsit közelebbről megnézni, milyen elnöke is 

volt ő Romániának az elmúlt 5 évben. Mit tett vagy mit nem tett az elnöksége alatt? Hogyan 

vált a Német Demokrata Fórum egykori elnökéből nagy román hazafivá? Mennyire is 

szeretne újra Románia elnöke lenni? - többek között ezeket a kérdéseket boncolgatták Illyés 

Gergő politikai elemzővel.  
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A romániai magyar politikusoknak is feladhatja a leckét Karácsony Gergely 
győzelme 
2019. október 14. – Kulcsár Árpád – transidnex.ro 

Kulcsár Árpád szerint „az erdélyi magyar politikusoknak el kellene kezdeni gondolkodniuk 

azon, hogy a következő parlamenti választások előtt megfontolt lépés-e vállalni, hogy nyíltan 

támogassák a magyar kormánypártokat, mert elképzelhető, hogy a határon túli szavazatok 

egyre értékesebbé fognak válni. A magyar pártokkal való egyenlő távolságtartás elve, amelyet 

annak idején Markó Béla olyannyira hangsúlyozott, nem biztos, hogy nem lenne hasznos és 

követendő elv az elkövetkező időszakban. Az erdélyi magyar politikusoknak nem lehetnek 

illúziói afelől, hogy amennyiben azt a fajta hűséget gyakorolják, amellyel az erdélyi magyar 

pártok képviselői minden további nélkül, kizárólag Orbán Viktor védnökségébe adják az 

erdélyi magyarságot, ha fordul a széljárás, akkor az új politikai elit már nem fogja a szívén 

viselni azt az intézményhálót, amely most, így vagy úgy, felépült”. 

 

Felelősségre vonást követel a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a 
máramarosszigeti és brassói diszkrimináció miatt  
2019. október 14. – transindex.ro 

Az RMDSZ Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálata feljelentést tett az ügyészségen a 

máramarosszigeti helységnévtáblák magyar feliratát megrongálók ellen, illetve bepanaszolta 

a diszkriminációellenes tanácsnál az egyik brassói barkácsáruházat, az ott magyar vásárlókat 

ért inzultus miatt.  

 

Pártja szólította fel az MPP politikusát, hogy nyújtsa be az 
autonómiastatútumot a parlamentbe 
2019. október 14. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Még ebben az évben benyújtja a román parlamentbe az autonómiastatútumot Kulcsár-Terza 

József, az RMDSZ listáján parlamenti képviselői mandátumot szerzett MPP-s politikus. A 

parlamenti képviselő hétfői sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta, az RMDSZ-szel 

vagy egyedül, de mindenképpen az év végéig beterjeszti a tervezetet. Az RMDSZ-szel abban 

maradtunk, hogy az államfő-választások után egyeztetünk erről – mondta a Magyar Polgári 

Párt háromszéki politikusa. Arra is kitért, hogy pénteken megkapta a pártja országos 

elnökségének határozatát, amelyben felszólítják, hogy terjessze be a statútumot. 

 

Elmaradnak az erdélyi bérek az országos átlagtól 
2019. október 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Erdélyi viszonylatban Közép-Erdélyben a legmagasabb, 3277 lejes a nettó átlagfizetés, a 

Partium következik 2530 lejjel, a Székelyföld 2505 lejjel, a legkevesebbet pedig az Észak-

Erdély két megyéjében élők keresnek, ahol az átlagbér alig 2493 lej, miközben az országos 

átlagkereset 3119 lej. 
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Otthonmaradás, újratervezés a Kolozs megyei Kövenden 
2019. október 15. – Krónika 

Civil szervezet keretében szeretne összefogni az a kövendi csapat, amely új arculatot adna a 

Kolozs megyei településnek. A szebb időket megélt aranyosszéki faluban a polgári egyesület 

és az egyházközség próbálja felrázni az embereket, hogy kezükbe vegyék közösségük sorsának 

alakítását. Kövend a helyben maradó fiatalabb családoknak köszönhetően könnyebb és 

biztatóbb helyzetben van, mint más aranyosszéki falvak. Ez azt is jelenti, hogy az embereknek 

nagyobb az igénye arra, hogy környezetüket és a közösségi életet a maguk elképzelései szerint 

alakítsák. 

 

Csak forint ne legyen? 
2019. október 15. – Rostás Szabolcs - Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az anyaország által a külhoni magyar közösségek számára 

nyújtott gondoskodásra – legyen az oktatási, pénzügyi-gazdasági vagy erkölcsi jellegű – 

különösen érzékeny bukaresti G4Media portál sokadik megkeresésére a román 

külügyminisztérium úgy foglalt állást, hogy semmilyen szintű kétoldalú egyezmény nem 

létezik Magyarország és Románia között a Pro Economica Alapítvány révén magyar állami 

támogatással működtetett gazdaságfejlesztési programról. A portál természetesen újfent 

kifogásolta az Erdélybe irányuló magyarországi támogatást, a külügyi tárca pedig azt a 

látszatot igyekszik kelteni, mintha ez áthágná az uniós szabályokat, továbbá etnikai alapon 

diszkriminálna. Mindez újfent ékes bizonyíték a román állam, a bukaresti média 

magyarfóbiájára, a magyarokkal szemben alkalmazott kettős mércére”. 

 

A Marianum Egyházi Iskolaközpontban folytatódott a Pro Media Alapítvány 
újságíróképzésének bemutató körútja 
2019. október 14. – Ma7.sk 

Hétfőn Komáromban, a Marianum Egyházi Iskolaközpontban folytatódott a Pro Media 

Alapítvány újságíróképzésének bemutató körútja, amelyen a ma7 vezető szerkesztője és egyik 

rovatvezetője tartott bemutatkozó előadást. A bemutatkozó körúton az alapítvány és az általa 

működtetett ma7 médiacsalád munkatársai idén is az ország déli részének több jelentős 

magyar oktatási nyelvű gimnáziumát látogatják meg. Komáromban a Marianum Egyházi 

Iskolaközpontban az újságíró szakma iránt érdeklődő diákok nyerhettek betekintést az 

alapítvány célkitűzéseibe, valamint a november végén immár második alkalommal induló 

képzés részleteibe, céljaiba, valamint választ kaphattak a kezdeményezés miértjére is. 

 

A nemzeti kisebbségek védelmében a Via Nova fellépett az európai színtérre 
2019. október 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Via Nova küldöttsége 2019. október 7-13. között részt vett az Európai Nemzetiségek Ifjúsági 

Szervezetének (Youth of European Nationalities, YEN) Szocsiban rendezett őszi 

vezetőképzőjén, ahol a felvidéki szervezet jelezte tagfelvételi kérelmét. Emellett megegyezés 
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született a felek között a jövőbeli közös munkáról is. A YEN a nemzeti kisebbségekkel 

foglalkozó ifjúsági csoportok ernyőszervezte, amely egyben a FUEN (Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója) ifjúsági szervezetének is tekinthető. Míg a FUEN felvidéki tagszervezete az 

MKP, a YEN-nek eddig nem volt felvidéki magyarságot képviselő tagszervezete, ezért is 

hiánypótló a Via Nova lépése. A FUEN-hez és a YEN-hez olyan európai kisebbségvédelmi 

programok köthetők, mint a Minority SafePack kezdeményezés életre hívása. 

 

Miért egyeztet mégis az MKP a Híddal az összefogásról? 
2019. október 14. – Ma7.sk 

Az utóbbi hónapok kétségtelenül legnagyobb meglepetése volt a Híd múlt heti bejelentése, 

miszerint újra tárgyalnának a Magyar Közösség Pártjával egy közös indulásról a parlamenti 

választásokon, ráadásul mindezt egy választási párt keretein belül képzelik el. A bejelentés 

után az MKP Országos Tanácsa a hét végén megvitatta a Híd ajánlatát, és felhatalmazta a párt 

Országos Elnökségét, hogy egyeztessen a társadalmi szereplőkkel és a Híd párttal egy 

egységes indulás lehetőségeiről. Erről beszélgettek Őry Péterrel a Nézőpont legújabb 

adásában. 

 

„Kis lépésekkel nagy dolgok felé” – újabb helyszínekkel bővülnek a Ringató 
foglalkozások 
2019. október 14. – Felvidék Ma 

A Szőgyéni Községi Könyvtár mellett immár 13 éve működő baba-mama klubból az elmúlt 

évek folyamán sok gyermek került óvodába, majd az iskolába. A helyszín több ízben változott, 

de a folyamat nem. Az anyukák és a babák hetente találkoznak a klubban, olykor örömmel 

veszik a számukra készített rendhagyó foglalkozásokat is, ünnepnapok és jeles napok 

alkalmából. Októbertől kezdődően a baba-mama klub programjához társult a Ringató 

foglalkozás, mely a galéria és könyvtár épületében kapott otthont, ahol zavartalan nyugalom 

és tágas tér várja az anyukákat és babákat, minden szerdán a délelőtti órákban. 

 

Egy biztos pont változó világunkban 
2019. október 14. – Felvidék Ma 

Napjaink kihívásai és a változó világ volt a központi témája a Galántán megtartott Országos 

Óvodapedagógiai Konferenciának. Az Óvodapedagógusok Országos Társulása és a 

társszervezők által megrendezett szakmai találkozónak több mint százharminc résztvevője 

volt. „A konferenciának évtizedes hagyománya van. Az évente megszervezett rendezvény 

egyike azoknak a fórumoknak, ahol az óvodapedagógusok tapasztalatot cserélhetnek, 

kapcsolatokat építhetnek. A rendezvény Az óvodák a változó világban címet kapta” – 

nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Berky Angelika az Óvodapedagógusok Országos 

Társulása nevében. 

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/kozelet/miert-egyeztet-megis-az-mkp-a-hiddal-az-osszefogasrol-video
https://felvidek.ma/2019/10/kicsi-lepesekkel-nagy-dolgok-fele-ujabb-helyszinekkel-bovulnek-a-ringato-foglalkozasok/
https://felvidek.ma/2019/10/kicsi-lepesekkel-nagy-dolgok-fele-ujabb-helyszinekkel-bovulnek-a-ringato-foglalkozasok/
https://felvidek.ma/2019/10/kicsi-lepesekkel-nagy-dolgok-fele-ujabb-helyszinekkel-bovulnek-a-ringato-foglalkozasok/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 15. 
6 

 

Kulturális politika Vajdaságnak és Szerbiának 
2019. október 14. – Magyar Szó  

Az újvidéki képviselő-testület nagytermében ma Dragana Milošević tartományi művelődési, 

tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkár is felszólalt a 33. projekt – Újvidéki kulturális 

intézmények kapacitásának megerősítése stratégiai tervezés céljából elnevezésű 

zárókonferencián. Hangsúlyozta, hogy elfogadja a kulturális intézményekre vonatkozó ötéves 

stratégiai terveket, amelyek célja a szakképzés, a kulturális intézményekben dolgozók 

támogatása, a koordináció és az ágazatközi integráció fejlesztése. Nyomatékosította, hogy ez 

valóban történelmi nap volt, mivel a város képviselői mellett az Újvidék 2021 Alapítvány, az 

UNESCO kulturális politikai katedrája és a belgrádi Művészeti Egyetemen vezetősége is részt 

vett a konferencián. 

 

Kétszáz énekes a Vajdasági Magyar Kórusok XX. Találkozóján 
2019. október 14. – Pannon RTV  

Tizenegy kúlai, nagybecskereki, zentai, adai, temerini, magyarkanizsai és újvidéki kórus 

kétszáz tagja lépett fel a Vajdasági Magyar Kórusok XX. Találkozóján. Az eseményt a 

nagybecskereki Nepomuki Szent János-székesegyházban tartották. Pirityiné Szabó Judit, a 

magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási 

főosztályvezetője levélben köszöntötte a résztvevőket. 

 

Könyveket kapott a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
2019. október 14. – Pannon RTV  

3800 darabból álló néprajzi gyűjteménnyel gazdagodott a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet. A főként szakkönyvekből és folyóiratokból álló csomagot Szabó László és Gulyás Éva 

szolnoki néprajzkutató házaspár gyűjtötte össze, most fiuk, Muladi-Szabó László ajándékozta 

az Intézetnek. Az adományban található összefoglaló monográfia, kézikönyv, 

tanulmánykötet, de képes album is, a témák a történelem, a művészettörténet és a 

művelődéstörténet területére is kiterjednek. 

 

Iskolai étkezdét adtak át Huszton 
2019. október 14. – karpatalja.ma  

A Huszti Magyar Tannynelvű Általános Iskola teljes felszereltségű étkezdével gazdagodhatott 

e tanév októberétől, melynek átadására október 13-án került sor a felújított épületben. Az 

ünnepélyes eseményen jelen volt Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, Erfán Volodimir, a Huszti Városi Tanács titkára, Sari 

József, a KMKSZ Felső-Tiszta-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, valamint Kozma 

József, a KMKSZ huszti alapszervezetének elnöke. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4117/vajdasag/209485/Kultur%C3%A1lis-politika-Vajdas%C3%A1gnak-%C3%A9s-Szerbi%C3%A1nak.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/ketszaz-enekes-vajdasagi-magyar-korusok-xx-talalkozojan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/konyveket-kapott-vajdasagi-magyar-muvelodesi-intezet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iskolai-etkezdet-adtak-at-huszton/
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„Viszlát nyár” – VII. Bethlen-nap Huszton 
2019. október 14. – karpatalja.ma  

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (PCS) hetedik alkalommal rendezte meg 

hagyományőrző fesztiválját Huszton, Bethlen Gábor fejedelem emlékének adózva október 13-

án. Az esemény délelőtt a helyi református templomban ökumenikus istentisztelettel 

kezdődött. A hivatalos megnyitón megelevenedett Erdély fejedelmének alakja a Salánki 

Hagyományőrző Egyesület és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) 

diákjainak történelmi bemutatóján. A jelenlévőket Orosz Ildikó, a rendezvény háziasszonya, a 

II. RF KMF rektora, a PCS elnöke köszöntötte. 

 

Csipkebogyó- és beregiszőttes-fesztivált tartottak Nagyberegen 
2019. október 14. – karpatalja.ma  

Negyedik alkalommal rendezték meg a Nagyberegi Csipkebogyó- és Beregiszőttes-fesztivált 

Nagyberegen október 12-én. Az esemény főszervezője az Együtt Beregért civil szervezet, a 

társszervező a helyi polgármesteri hivatal és a református egyházközség volt. Az alkalom 

ünnepi istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd a település központjában 

folytatódott. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2019. október 14. – Kossuth Rádió 

 

Az Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa megbízta a párt Országos Elnökségét, hogy a 

magyar egység megteremtése érdekében egyeztessen a társadalmi szereplőkkel és október 

végéig konkrét megoldási javasoljon, mégpedig úgy, hogy a két meghatározó párt, az MKP és 

a Most-Híd megegyezése jelentse az alapot a magyar közösség összefogására – áll a párt 

országos tanácsának ülése  után kiadott nyilatkozatban.  

 

Kijev tervei szerint az ukrajnai közigazgatási reform keretében Kárpátalján összevonnák a 

járásokat, vagyis 13 járásból mindössze 4 maradna Ungvár, Munkács, Huszt és Rahó 

központokkal. A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek szerint ez rendkívül rosszul 

érintené a helyi magyar közösséget, ugyanis a 75%-ban magyarok lakta Beregszászi járás is 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/viszlat-nyar-vii-bethlen-nap-huszton/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/csipkebogyo-es-beregiszottes-fesztivalt-tartottak-nagyberegen-2/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-14_18-02-00&enddate=2019-10-14_18-40-00&ch=mr1
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beolvadna az ukrán többségbe. Barta Józsefet, a KMKSZ alelnökét, a Kárpátaljai Megyei 

Tanács első elnökhelyettesét hallják. 

 

Erdély szerte - Marosvásárhelyen, Bukarestben, Nagyváradon - legutóbb Sepsiszentgyörgyön 

sok fiatallal találkozott Kelemen Hunor, az RMDSZ államfő-jelöltje. Romániában hivatalosan 

is elkezdődött a választási kampány, a magyar jelölt programjában kiemelt helye van az 

oktatásnak. 

 

Folytatódik a délvidéki magyarság szülőföldön maradását segítő gazdaságfejlesztési program 

a Vajdaságban. A hétvégén 2165 sikeres pályázó volt jelen a zentai sportcsarnokban, hogy a 

Proszperitati Alapítvánnyal aláírja a támogatási szerződéseket. 

 

Elkészült Bethlen Gábor erdélyi fejdelem egész alakos szobra, amelyet a tervek szerint 

novemberben avatnak fel Marosvásárhelyen. Ez lesz az első magyar vonatkozású köztéri 

szobor, amely a város főterén fognak felállítani, és ezt  a marosvásárhelyi önkormányzat 

finanszírozta. A részlelteket Erdei Edit Zsuzsannának mondja el Vass Levente parlamenti 

képviselő.  

 

Alapításának 100. évfordulóját ünnepli idén a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti 

Líceum, amelyre  számos eseménnyel, többek között irodalmi és rajpályázattal emlékeznek. A 

vasárnapi "Koréh Barna Emlékfutás, avagy szaladjuk körbe az iskolát" néven megtartott 

rendezvénnyel,  az iskolában egykor és ma tanító testnevelő tanárok munkájáért mondtak 

köszönetet. 

 

A Csíkrákoshoz tartozó göröcsfalvi középkori templom  jellegzetessége a terméskőből rakott 

30 méter magas tornya. A torony külső oldalát vörös vonalakkal kihúzott festés díszíti. Külön 

érdekessége a templomnak a torony oldalain négyzetekbe osztott festett alakok sorozata. A 

díszített festménysorozaton állatfigurák, emberi alakok és különböző égitestek láthatók. 

Csillagképek, pogány kori természetkultusz termékenységi jegyei vagy csak a játékos kedvű 

festő fantáziája? Ki tudja ?  Amíg kiderül az igazság, addig magyar kormánytámogatással 

teljes szépségében visszaállították a szakemberek. 

 

A nemzeti összetartozást kifejező zarándoklatot hirdetett Böjte Csaba ferences rendi 

szerzetes. A dévai Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi otthonából a létavértesi határátkelőn 

keresztül Álmosdig – 16 km-t - gyalogoltak a résztvevők. A zarándoklat előtt lelkigyakorlat 

tartott Böjte Csaba.  

 


