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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Légitámadás érte Kárpátalját 
2022. május 3. – MTI, karpatalja.ma, karpataljalap.net, kiszo.net, karpat.in.ua 

Május harmadikán jött el az a nap, amikor Kárpátalját is rakétatámadás érte. Infrastrukturális 

létesítményt ért légitámadás Kárpátalja egyik hegyvidéki járásban – közölte a Kárpátaljai 

Megyei Katonai Adminisztráció (OVA). A hatóság a helyszínen dolgozik, jelenleg tisztázzák, 

hogy vannak-e sérültek vagy áldozatok – jelentette Viktor Mikita kormányzó. Vitalij Glagola 

újságíró értesülései szerint a volóci területen csapódott be egy rakéta. 

 

Kövér: nemzeti érdek, hogy a kormány adott esetben gyors döntést hozhasson a 

szomszédságban folyó háború ügyében 
2022. május 3. – MTI, Hirado.hu, Ma.hu, HírTV, Magyar Hírlap 

Nemzeti érdeknek nevezte Kövér László, hogy az Alaptörvény legújabb módosításával 

megadják a kormánynak azt a felhatalmazást, hogy ha a szomszédságban folyó háború miatt 

gyors döntést kell hoznia, azt megtehesse. Az Országgyűlés hétfőn újraválasztott elnöke kedden 

az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: olyan világban élünk amelyben nehéz 

kiszámítani, hogy milyen jövő vár ránk. Az Alaptörvény módosításáról kiemelte: a világ egyik 

legerősebb atomhatalma áll háborúban a szomszédságunkban, nemzeti érdek, hogy megadják 

a kormánynak annak lehetőségét, ha gyors döntést kell hozni, ne kelljen a parlamenti 

procedúrát végigjárni a törvényalkotásnál. A modell ugyanaz, amelyet a pandémia idején 

alkalmaztak, a korábbi veszélyhelyzeti intézkedés bevált - mondta. 

 

Szijjártó: jelenleg fizikailag lehetetlen az Oroszországból származó kőolaj nélkül 

működtetni a magyar gazdaságot 
2022. május 3. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, PestiSrácok 

A kormány nem szavaz meg olyan szankciókat, amelyek ellehetetlenítenék az orosz kőolaj és 

földgáz magyarországi szállítását, ugyanis az infrastruktúra helyzetéből fakadóan ez veszélybe 

sodorná hazánk energiabiztonságát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

kedden Kazahsztánban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kazah kollégájával, 

Muhtar Tileuberdivel tartott közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy bár Magyarország 

minden szankciós csomagot megszavazott eddig az Európai Unióban, ennek ellenére 

folyamatosan "igazságtalan és igaztalan" támadásokkal kell szembenéznie. "Mi ezt a kérdést 

kizárólag a magyar nemzeti érdek szempontjából nézzük. Nem érdekel minket, hogy keleten 

vagy nyugaton erről mit gondolnak, jót vagy rosszat (...). Ez egy valós ellátásbiztonsági kérdés 

számunkra, hiszen jelenleg fizikailag lehetetlen az Oroszországból származó kőolaj nélkül 

működtetni a magyar gazdaságot" - mondta. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy jelenleg a 
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magyar kőolajfelhasználás mintegy 65 százaléka érkezik Oroszországból a Barátság nevű 

vezetéken keresztül, ez napi 20 ezer tonna vásárlását jelenti, és nem állnak rendelkezésre 

alternatív szállítási útvonalak ezen mennyiség pótlására. 

 

Rétvári: 210 millió forint értékű orvosi felszerelést küld Kárpátaljára a kormány 
2022. május 3. – MTI, Hirado.hu, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, karpataljalap.net, kiszo.net, 

karpat.in.ua 

Több mint 210 millió forint értékű orvosi felszerelést küld Kárpátaljára a kormány a Hungary 

Helps programon keresztül - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti 

államtitkára kedden a Pest megyei Pilisvörösváron. Rétvári Bence elmondta: az Országos 

Kórházi Főigazgatóság pilisvörösvári raktárából szerda reggel induló segélyszállítmány 30 

raklapnyi gyógyszert, orvosi eszközt, például infúziós pumpákat, elsősegélydobozokat, 

kötszereket tartalmaz. Az államtitkár hozzátette: a háborús helyzetben nagyon nehéz a 

kórházakban pótolni az elhasználódott, elfogyott eszközöket, ezért fontos a magyar kormány 

segítsége. Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a 

Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára elmondta: a kormány az eddigi 

kétmilliárd forintos támogatáson felül újabb félmilliárd forinttal segít Kárpátalján és 

Ukrajnában. Ennek egyik része a szerda reggel induló orvosieszköz- és gyógyszerszállítmány, a 

másik része pedig kárpátaljai és ukrajnai karitatív akciók támogatása - tette hozzá. 

 

Eltávolították a szászfenesi táblát, mely Mihály vajdával hozta összefüggésbe a 

katolikus templomot 
2022. május 3. – Krónika 

Évekig zavartalanul állt, most vélhetően a román sajtóban megjelent cikkek hatására 

eltávolították a szászfenesi római katolikus templom mellől azt a táblát, mely Mihály vajdával 

hozta összefüggésbe a jóval régebbi Kolozs megyei istenháza építését.  

 

Minden Szilágy megyei városban és magyar többségű községben lesz magyar 

nyelvű oktatás 
2022. május 3. – maszol.ro 

A tavalyi tanévhez hasonlóan, az igényeknek megfelelően minden szilágysági városban és 

magyar községben indul magyar tannyelvű előkészítő osztály. Az idén a megyeközpontban, 

Zilahon 62 magyar óvodás végez, ők három tanintézmény – a Mihai Eminescu Általános Iskola, 

a Simion Bărnuţiu Általános Iskola, és a Zilahi Református Wesselényi Kollégium – egyikében 

kezdhetik az előkészítő osztályt. Faluvégi Ervin főtanfelügyelő-helyettes a Maszolnak 

elmondta, létszámtól függetlenül Szilágy megyében minden magyar gyermek számára 

biztosított a magyar nyelvű oktatás, de nem mindegy, hogy összevont vagy teljes osztályban 

kezdik az iskolát. „Fontos, hogy a magyar óvodások, diákok magyar iskolában tanuljanak, mert 
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megyeszerte jó pedagógusaink, középiskoláink vannak, és ha majd a továbbtanulást választják, 

akkor a magyar oktatási intézményben tanuló diák is megállja a helyét, és van, ahol 

továbbtanulnia” – nyilatkozta a helyettes főtanfelügyelő. 

 

Második esély: újabb pályázatokat lehet benyújtani a 12 turisztikai-kulturális 

útvonal kialakítására 
2022. május 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Második nyilvános felhívást hirdetett az Európai Projektek és Beruházások Minisztériuma az 

Országos Helyreállítási Terven (PNRR) belül a 12 turisztikai-kulturális útvonal kiépítésére, 

mivel az első felhívás során bizonyos útvonalakra nem nyújtottak be elegendő pályázatot. A 

minisztérium célja, hogy a beruházásra elkülönített összes forrást felhasználja. 

 

Népszámlálás: jelentősen nőtt a részvétel a székelyföldi megyékben, Hargita 

megye a negyedik helyen 
2022. május 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A népszámlálás hetedik hetében két székelyföldi megyében jelentősen nőtt a részvétel. Hargita 

megye 35 százalékos részvételi aránnyal feljött a negyedik helyre az országos ranglistán, míg 

egy héttel korábban még a 20. helyen szerepelt. Kovászna megyében stabilan magas a részvétel, 

de itt is javulás figyelhető meg az elmúlt heti adatokban: a korábbi 11. helyezésről feljött a 

hetedik helyre, elérve a 33,5 százalékos részvételt. A két székelyföldi megye után a további 

jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék részvételi sorrendje: Bihar (33,4 százalék), 

Maros (32,7), Szilágy (32,2), Szatmár (31,6) és Kolozs (31,3) – írja közleményében a 

Népszámlálás.ro csapata 

 

Új urbanisztikai bizonylatot kérnek: módosulhat a majdani háromszéki autópálya 

nyomvonala 
2022. május 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Részsikerként értékelik a Háromszéket átszelő majdani autópálya ellenzői, hogy a megrendelő 

állami vállalat új urbanisztikai bizonylatokat kért az érintett önkormányzatoktól a kijelölt 

nyomvonalra vonatkozóan. Az illyefalvi és szászhermányi polgármester már elutasítóan 

véleményezte azt, és remélik, a megyei tanácsok a jelenlegi nyomvonalra nem állítják ki az új 

urbanisztikai bizonylatot. 

 

„Nem nőtt Románia fenyegetettsége”: Csoma Botond a fegyverszállításokról, a 

felelősségre vonásról és a kisebbségekről 
2022. május 3. – Krónika 

Románia biztonságát NATO-tagként a harcias orosz nyilatkozatok ellenére sem fenyegeti 

veszély – mondta a Krónikának Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. A 

szövetségben még nem alakítottak ki álláspontot az Ukrajnának szánt esetleges román 
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fegyverszállításról. A képviselő szerint magyar–román közös érdek, hogy a háború után 

elfogadható helyzetet teremtsenek az ukrajnai kisebbségek számára. „Meg kell győzni az ukrán 

vezetést arról, ne folytassa a korábbi intoleráns politikát. Jó kérdés, hogy ennek mekkora lesz 

az esélye a háború után, amikor más nemzetek, nemzetiségek kárára erősödhet az ukrán 

nemzeti identitás. Bármilyen béke, kiegyezés is születik, a kisebbségek nem lesznek könnyű 

helyzetben” – fogalmazott Csoma Botond. 

  
Bugár kilépett a Szövetségből, bírálta Forrót és Berényit, aki szerint azonban a 

Híd volt elnöke egy új pártba igyekszik 
2022. május 3. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Bugár Béla, a Híd korábbi elnöke kilépett a Szövetségből. Ezt azzal indokolja, a közös párt 

MKP-platformja nem tartja be az egyezségeket, de Berényi Józsefet (MKP-platform) és a közös 

párt elnökét, Forró Krisztiánt is bírálta. Bugár azt mondta, nem tervez más pártban politizálni, 

Berényi szerint azonban pont ez lehet a háttérben. „A hosszú tárgyalások árán elért 

megegyezést nemcsak megkérdőjelezték, hanem azt folyamatosan próbálják felülírni az MKP-

platform tagjai, sőt, a párt egyes vezetői más párttagokat toxikus jelzővel bélyegeztek meg” – 

írja Bugár a kilépése indoklásában. A Híd egykori vezetője a kialakult helyzetért Forró 

Krisztiánt, a Szövetség elnökét is felelőssé teszi: „Mintha nem az új egyesült párt elnöke, hanem 

az MKP-platform elnöke lennél.” Forró korábban az önálló MKP-ban politizált, amelynek a 

pártegyesítés előtt az elnöke is volt. 

 

A Most-Híd platform Bugár kilépéséről: Sokan sokat köszönhetnek neki! 
2022. május 3. – ma7.sk  

Rigó Konrád, a Szövetség Most-Híd platformjának elnöke szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

levelében reagált a hírre, hogy Bugár Béla távozik a pártból. Az alábbiakban változás nélkül 

közöljük a levelet: Bugár Béla ma kilépett a Szövetségből és ezzel aktív politikai pályafutását 

hivatalosan is befejezte. Minden jelenlegi szlovákiai magyar politikai formációban vannak, akik 

sokat köszönhetnek neki. Én most a Híd nevében köszönök meg minden jót, amit politikusként 

a szlovákiai magyarokért, a többi nemzetiségért és Szlovákiáért tett. Nagyon sajnálom, hogy 

nem maradt tovább, nagyon sajnálom, hogy régi-új kollégái Somorján nem tudták megérteni, 

hogy nem kell szeretni valakit ahhoz, hogy tisztelni tudjuk. A harc ideje lejárt. 

 

Forró Krisztián Bugár távozásáról: Aki ilyet csinál, a széthúzásban érdekelt! 
2022. május 3. – ma7.sk  

Portálunk elsőként számolt be róla, hogy Bugár Béla, a Most-Híd párt korábbi elnöke kilépett 

a Szövetségből. Távozását azzal indokolta, nem tud azonosulni a pártban uralkodó „politikai 

stílussal". Az egykori vegyespárti politikus távozásával kapcsolatban Forró Krisztiánt, a 

Szövetség országos elnökét kérdeztük. Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke arra a 

kérdésünkre, meglepte-e Bugár Béla kilépése, elmondta, számára a bejelentés időzítése igazán 
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furcsa. A pártelnök szerint ugyanis épp most fogadták el a Szövetség belső működési 

szabályzatát, „előre mozdultak a dolgok”, megegyeztek a kiemelt települések jelöltjeivel 

kapcsolatban is. „Ha ezt követően lép valaki ilyet, az nem az egységben érdekelt, hanem épp 

ellenkezőleg, a széthúzásban!" – mondta Forró.  

 

„Ebben van a jövő" - három gimnázium találkozója Komáromban 
2022. május 3. – Új Szó, bumm.sk  

Kis híján 10 éve rendszeres hármas találkozókkal élteti egymás kapcsolatait a Selye János 

Gimnázium, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, valamint a budapesti Szent István 

Gimnázium. Ezúttal Komáromban jöttek össze ismét a tantestületek és a diákok. Gyakorlatilag 

egy egész hétvégés vendéglátást bonyolított le a Selye gimi. A lazább, sportos, táncos program 

mellett a Komáromi Napok eseményei is a vendégek rendelkezésére álltak, akiknek aztán 

Zoboralját is bemutatták. Felkeresték többek között az alsóbodoki Zoboralja Múzeumot és az 

Esterházy János Zarándokközpontot. Laczkó György, a székelyudvarhelyi gimnázium 

igazgatója lapunknak elmondta, a budapesti intézménnyel egészen a 90-es évek elejéig nyúlik 

vissza a kapcsolatuk. Az akkori súlyos erdélyi kisebbségi helyzetben a Szent István Gimnázium 

szlovákiai származású igazgatója kereste meg őket. Ami a Selyét illeti, Andruskó Imre igazgató 

hozzátette, a 2004-es „tragikus” december 5-i népszavazás után úgy gondolták, ápolni kell a 

magyar–magyar kapcsolatokat. 2004-ben először a budapesti gimivel kötöttek testvériskolai 

kapcsolatot, amely aztán 2005-ben hivatalosan kölcsönössé vált a három iskola között. 

      
Egy dinárjába se kerül a városnak 
2022. május 3. – Magyarszo.rs 

Pénteken dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke, Kern Imre, Szabadka 

alpolgármestere és Sugár György, a szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális 

Közvállalat igazgatója megtekintette Királyhalma ivóvízkezelő létesítményét. A megtekintés 

után megtartott sajtótájékoztatón dr. Pásztor Bálint bejelentette, hogy hamarosan elkészülhet 

a királyhalmi ivóvízhálózat bővítéséről, valamint a hajdújárási, ludasi és noszai ivóvízhálózat 

kiépítéséről szóló tervdokumentáció. – A királyhalmi víztisztító 2015 óta üzemel. Elmondható, 

hogy Királyhalma 30–40 százaléka van lefedve ivóvízhálózattal. Ugyanakkor Hajdújárás, 

Ludas és Nosza esetében ez gyakorlatilag nulla százalék. Viszont egy örvendetes hírrel 

érkeztünk ide a víztisztítóhoz, mégpedig, hogy hosszú évtizedek után e négy település 

ivóvízhálózat bővítésére és kiépítésére vonatkozó tervdokumentációjának elkészítésére sikerrel 

pályáztunk. 

 

Ahol Ferenc József is megfordult 
2022. május 3. – Magyarszo.rs 

A Szabadka–Szeged vasútvonal szerbiai szakaszának felújítási munkálatai befejeződtek. Ahogy 

korábban már beszámoltunk róla, ennek keretében a vasútvonal mentén fekvő települések 
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vasútállomásai és megállói is felújításra és kibővítésre kerültek. Korábban már bemutattuk a 

megújult palicsi vasútállomást és a hajdújárási megállót. Ilyen munkálatok történtek 

Királyhalmán is, ahol Szabadkához, Palicshoz és Horgoshoz hasonlóan vasútállomás került 

kialakításra. Így többek között felújításra került a vasútállomás régi épülete, felújították a 

tetőszerkezetet és újrafestették a falakat, a leszállópálya új kőburkolatot kapott valamint az 

utasok biztonságát szolgáló vasrácsokkal látták el. 

   
Viktor Mikita a Kárpátalját ért rakétatámadásról 
2022. május 3. – karpatalja.ma 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője a Volócot ért 

rakétatámadás után videóüzenetben szólt a lakossághoz. – A megszállók cirkáló rakétákkal 

lőttek Kárpátaljára, amelynek következtében találat érte az egyik volóci objektumot. A 

helyszínen szakemberek dolgoznak. Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e halálos áldozatok 

fogalmazott Mikita. Az OVA vezetője arra kér mindenkit, hogy ne hagyják figyelmen kívül a 

légiriadó jelzéseket és haladéktalanul vonuljanak óvóhelyre. Ezen kívül tilos fényképeket, 

videókat készíteni és közzétenni a támadásról. 

 

Baleset a Kijev–Csap autóúton: legalább 16-an haltak meg 
2022. május 3. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Legalább tizenhat halálos áldozata és hat sérültje van egy súlyos közúti balesetnek a nyugat-

ukrajnai Rivne megye dunói járásában – közölte a helyi rendőrség kedden. A tájékoztatás 

szerint a baleset a Kijev-Csap autóúton, Szitne település térségében történt. A közlések szerint 

egy távolsági busz, egy személyautó és egy üzemanyag-szállító teherautó karambolozott. A 

baleset okának kiderítésére vizsgálatot indítottak. 

 

Néhány kárpátaljai iskolába visszatért a jelenléti oktatás 
2022. május 3. – karpataljalap.net, kiszo.net 

Négy kárpátaljai iskolában visszatértek a jelenléti oktatáshoz, 15 oktatási intézményben vegyes 

oktatási folyamatot vezettek be – közölte a megyei katonai adminisztráció (OVA). 

„Folyamatosan indítjuk be az oktatási folyamatot Kárpátalján. Ellenőrizzük, hogy az 

intézmények megfelelnek-e minden biztonsági előírásnak” – közölte Marjana Maruszinec, az 

OVA oktatási osztályának vezetője. 

 

Kijevi magyar nagykövetség: alaptalan rágalmazás az ukrán vezetés kijelentése 
2022. május 3. – kiszo.net 

Magyarország kijevi nagykövetsége felháborodással értesült Olekszij Danilov, Ukrajna 

Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának (RNBO) titkára 2022. május 2-i televíziós 

sajtómaratonja során hazánkat érintő kijelentéseiről – olvasható a  a nagykövetség 

bejegyzésében. Ezek a Magyarországgal kapcsolatos kijelentések olyan vádakat tartalmaznak, 
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amelyek hamisak és megalapozatlanok, és gyűlöletet szítanak a háborútól szenvedő ukrán 

közvéleményben a magyar nép és Magyarország ellen.  

 

Az Emberi Méltóságért díjban részesül Brenzovics László 
2022. május 3. – karpat.in.ua 

Az Emberi Méltóságért díjban részesül Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke (KMKSZ), aki elfogadta az elismerést, amit a közeljövőben át is vesz – 

tájékoztatott az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke. Idősebb Lomnici Zoltán kifejtette, hogy 

Brenzovics László, akit Ukrajnában az ország ellenségei között tartanak számon, rendkívül 

sokat tett az elmúlt években a kárpátaljai magyarokért, akikért élete kockáztatásával is 

mindvégig kiállt.  

 

Ausztria és Szlovákia szállít üzemanyagot Kárpátaljára 
2022. május 3. – karpat.in.ua 

Kárpátaljára a jövőben Szlovákia és Ausztria szállít üzemanyagot, amelyet a helyi benzinkutak 

fognak árusítani. Ennek érdekében az importált benzin részarányát 5-ról 30%-ra fogják 

növelni. Megyénknek havonta átlagosan 30 000 tonna kőolajtermékre van szüksége. Jelenleg 

Ukrajna és Kárpátalja legnagyobb kőolajtermék forgalmazói az állami hálózat benzinkutjai. A 

hazai finomítók bombázása miatt azonban jelentősen csökkent a termékek mennyisége, a 

régiókba való szállítások is jelentősen csökkentek. Ezért, hogy mindenkinek jusson, korlátozták 

az árusítás mennyiségét, emiatt sorok alakultak ki a benzinkutakon. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. május 3. – Kossuth Rádió 

 

Tegnapi műsorunkban beszámoltunk Azbej Tristan kárpátaljai útjáról. A Hungary Helps 

Program megvalósításáért felelős államtitkár menekültszállásokat is felkeresett. Gáton az 

iskolában kialakított átmeneti szálláson 41 belső ukrajnai menekülttel találkozott. A Hungary 

Helps Programon keretében valamennyien naponta kapnak meleg ebédet. Most 

ajándékcsomagban is részesültek a segélyszervezettől.  

  

A Romániában zajló népszámlálás a Maros megyei magyarság szempontjából is kiemelt 

jelentőségű - hangzott el azon tegnapi szászrégeni sajtótájékoztatón, amelyet Péter Ferenc, 

Maros megye tanácsának elnöke és Márk Endre, Szászrégen polgármestere közösen tartott. 
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A népszámlálás első - online módon zajló - ún. önkitöltős szakasza május közepén lezárul, de 

sok helyen, főleg a szórványvidéken továbbra is alacsony a részvételi arány - nyilatkozta a város 

polgármestere Márk Endre. 

 

 A szlovák kormány mellett működő Nemzeti Kisebbségekért és Etnikai Csoportokért Felelős 

Bizottság megfogalmazta javaslatát, hogy hogyan kell értelmezni a 2021-es népszámlálás 

alkalmával az első és a második helyen megjelölt nemzetiséget. A javaslat szerint össsze kell 

adni a számokat, ami a magyarság esetében 456 148 magyar nemzetiségű szlovák állampolgárt 

jelent, ez a lakosság 8,4 százalékát teszi ki. Mint arról már beszámoltunk, a tavalyi 

népszámláláson 422 065-en az első, további 34 083 ezer fő a második helyen vállalta magyar 

nemzetiségét. A népszámlálással foglalkozó újságírót, Somogyi Szilárdot kérdeztük. 

  

Az identitás védelmének szükségessége az alap, amelyhez mindig vissza lehet térni a világon 

bárhol legyen szó kisebbségvédelemről - ezt Vincze Loránt mondta az ENSZ Kisebbségi Ügyek 

Regionális Fórumán. A FUEN elnöke szerint a nemzeti kisebbségek továbbra is elhanyagolt 

csoportnak számítanak Európában. 

  

A Szent László út kiindulási pontja lehet a bihari földvár – véli Szabó Ödön, Bihar megyei 

RMDSZ-es képviselő. A romániai Országos Helyreállítási Tervből megújuló, a Szent László út 

részét képező Bihar megyei helyszínekről szól összeállításunk. 

Az említett magyarremetei templomról, s annak Szent László legendát ábrázoló megújult 

freskóiról szombati műsorunkban bővebben is hallhatnak. 

 

Tegnapi műsorunkban beszámoltunk arról, hogy a Cseke Attila vezette román fejlesztési és 

közigazgatási minisztérium jóváhagyta Nyárádgálfalva címerét, ezzel közel félszázra 

emelkedett azon erdélyi települések száma, ahol helyi jelképeket használhatnak. Következő 

beszélgetésünk témája is a címer lesz. Az Erdélyi Református Gyülekezet találkozójának idején, 

vasárnap nyílt meg Pécsi L. Dániel jelképtervező kiállítása Budapesten, a Reménység Szigetén. 

Erdélyi címerek címmel a gyülekezet nemrégiben kinevezett lelkipásztora, dr. Fazekas István 

kezdeményezte a tárlatot. Pécsi L. Dánielt halljuk. 


