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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Katolikus líceum: új iskolai intézmény létrehozását indítja el az RMDSZ  
2017. május 15. – transindex.ro, MTI, hirado.hu 

Új marosvásárhelyi tanintézmény létrehozásának eljárását indítja el a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ), miután Maros megye prefektusa kifogásolta a római 

katolikus gimnázium újbóli létrehozásáról szóló május eleji önkormányzati határozatokat - 

tudta meg az MTI a szülők és az RMDSZ képviselőitől. Az RMDSZ országos ügyvezető 

elnökségének oktatási főosztálya olyan önkormányzati határozat tervezetét készíti elő, 

amelyik egy új tanintézet 2018-2019-es tanévbeli elindítását teszi lehetővé és rendelkezik 

arról, hogy az új intézmény átveszi a jelenlegi katolikus gimnázium diákjait és tanárait.  

 

SZNT: Romániának el kell ismernie Székelyföldet 
2017. május 15. – Krónika, Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint az áhított román-magyar megbékélésnek az az ára, 

hogy Romániának el kell ismernie Székelyföldet, és le kell mondania a tömbmagyar régió 

beolvasztásáról. A szervezet elnöke hétfőn nyilatkozatban reflektált az RMDSZ szombati 

kongresszusán elhangzottakra, üdvözölve Semjén Zsolt kormányfőhelyettes kijelentését, 

miszerint „ha az erdélyi magyarok elfogadnák, hogy őket nem illeti meg az autonómia, azt 

fogadnák el, hogy Európa másodrangú állampolgárai.” Izsák Balázs szerint a következő 

időszak erdélyi magyar politikájának ez kell legyen az alaphangja, és az áhított román-magyar 

megbékélésnek is ez a kulcsa. 

 

Kolozsváron is igényelhető a magyar okos okmány 
2017. május 15. – Krónika 

Megkezdődött Magyarország kolozsvári főkonzulátusának ügyfélszolgálatán az elektronikus 

személyi igazolvány (eSzemélyi, vagy e-Szig) igényléséhez kapcsolatos ügyintézés. Az eljárás 

és az okmány kiállítása ingyenes.  

 

Szent László Napok jazzre hangolva 
2017. május 15. – Krónika, Bihari Napló 

A Szent László Napok főszervezője, Zatykó Gyula hétfőn sajtótájékoztatón közölte, már a 

június 19-ei hivatalos színházinyitóünnepség előtti napon megtartják a hagyományos 

kerékpártúrát Biharkeresztesre, és bemutatják Kósa Klára kerámiaművész Lelkünk virágai 

című kiállítását, azt a tizenkét, falra akasztható kerámialapot, amelyek jelenleg a budapesti 

Magyarság Házában tekinthetők meg. A mintegy száz programot felvonultató Szent László 

Napok részletes műsorterve az esemény nevét viselő hivatalos honlapon is elérhető lesz, a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/sznt-romanianak-el-kell-ismernie-szekelyfoldet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvaron-is-igenyelheto-a-magyar-okos-okmany
https://kronika.ro/kultura/szent-laszlo-napok-jazzre-hangolva
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szervezők reményei szerint pedig idén a tavalyi látogatottságot is túlszárnyalja majd a június 

19. és 25. között szervezendő fesztivál.  

 

Udvarol a magyaroknak Liviu Dragnea 
2017. május 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Szeretné elnyerni a magyar választók kegyeit Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

elnöke, aki az RMDSZ-szel való közös kormányzást sem zárja ki. A politikus erről vasárnap 

este beszélt egy televíziós műsorban. Dragnea kifejtette: korai arról beszélni, hogy harcba 

szállna-e a 2019-es államfőválasztáson. A PSD elnöke azt is elmondta: szeretne 

együttműködni az RMDSZ-szel a következő elnökválasztásokon és hangsúlyozta, nagyon 

fontos lenne, hogy a magyar választók támogassanak egy szociáldemokrata jelöltet is. Az 

RMDSZ esetleges bevételéről a kormánykoalícióba Dragnea azt mondta, hogy nem beszélt 

erről a kisebbik koalíciós párt, az ALDE elnökével, Călin Popescu Tăriceanuval, de nem zárja 

ki ennek lehetőségét. 

 

Navracsics Tibor uniós biztost faggathatják a kolozsváriak 
2017. május 15. – Krónika 

Kerekasztal-beszélgetésen vesz részt Kolozsváron Navracsics Tibor, az Európai Bizottság 

kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa, aki az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának (FUEN) kongresszusa alkalmából látogat a kincses városba. Navracsics 

Tibor május 17-én, szerdán 18:30-tól az Impact Hub-ban (Kolozsvár, Állomás/Gării utca 21., 

D épület földszint) vesz részt fórumon. Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért 

és sportért felelős biztosát és Vasile Pușcașt, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem professzorát 

az ifjúságot érintő kérdésekről, az oktatásról és az Európai Unió jövőjéről kérdezhetik a 

kolozsváriak. 

 

ActiveWatch: a romák, a magyarok és a melegek ellen irányul a gyűlöletbeszéd 
Romániában 
2017. május 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A romák, a magyarok, a menekültek és a melegek ellen irányulnak a legtöbb esetben az 

intoleráns megnyilvánulások a romániai közbeszédben - derül ki az ActiveWatch jelentéséből. 

A jelentésben a 2015-2016-ban, Romániában tapasztalt gyűlöletbeszédet vette górcső alá a 

szervezet. Az ezt bemutató sajtótájékoztatón Radu Răileanu, az ActiveWatch képviselője azt 

mondta, a közbeszédben leginkább a romák, a magyarok, a menekültek és az LGBT-közösség 

(homoszexuálisok, biszexuálisok, transzneműek) ellen tapasztalhatók intoleráns 

megnyilvánulások – számolt be az Agerpres.  

 

Prefektúra: törvénytelenek a vásárhelyi iskolaügyben hozott tanácshatározatok 
2017. május 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Maros megyei prefektúra álláspontja szerint törvénytelen az a három tanácshatározat, 

amely a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium sorsát lett volna hivatott 
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https://kronika.ro/belfold/udvarol-a-magyaroknak-liviu-dragnea
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rendezni. Az önkormányzathoz eljuttatott átiratban a kormányhivatal képviselői leszögezik: 

mindhárom tanácshatározatot vissza kell vonni, ellenkező esetben megtámadják azt a 

közigazgatási bíróságon. 

 

Dragnea „csak” helyi szintű együttműködést ajánlott Zilahon az RMDSZ-nek 
2017. május 15. – maszol.ro 

„Csak” helyi szintű együttműködést ajánlott az RMDSZ-nek – pontosított Liviu Dragnea 

szociáldemokrata pártelnök vasárnap a Romania TV hírtelevízióban, amikor neki szögezték 

azt a kérdést, hogy valóban kormányra hívta-e egy nappal korábban az RMDSZ zilahi 

kongresszusán mondott beszédében a magyar érdekvédelmi szövetséget. Ugyanakkor 

leszögezte: a központi együttműködéstől sem zárkózik el, ha a koalícióban felvetődik ennek a 

lehetősége. 

 

Spontán ünnep volt a hét végén a dévai magyar iskolában 
2017. május 15. – maszol.ro 

Spontán ünneplésre gyűlt össze a hétvégén az iskola aulájában a dévai Téglás Gábor Elméleti 

Líceum közössége. Az ünneplésre kettős okuk is volt: az OTP Bank Románia 17 doboznyi 

könyvadománnyal lepte meg az iskolát, és az  utóbbi hetekben a diákok is több országos 

megmérettetésen szereztek kitűnő helyezést. Így a pénteki nagyszünetben az iskola aulájában 

az OTP képviselőjét is, a kiváló diákokat is tapssal jutalmazták. 

 

Várja júliusban a magyar felvételizőket a kolozsvári BBTE 
2017. május 15. – maszol.ro, transindex.ro 

1100 tandíjmentes alapképzéses és 505 magiszteri támogatott helyet biztosítanak a magyar 

diákoknak, tandíjas helyet pedig kétszer ennyit – hangzott el a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem vezetőségének hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján. Dr. Soós Anna, a 

magyar tagozatért felelős rektorhelyettes a számokat ismertette. A következő egyetemi 

tanévre 4947 tandíjmentes hely áll a jelentkezők rendelkezésére alapképzésen, emellett több 

mint 9200 tandíjas és több mint 2650 távoktatási és csökkentett látogatású hely kínálkozik a 

felvételizőknek. Hatvan tandíjas helyet tartanak fenn romák számára, ötöt 

mozgássérülteknek, 128-at határon túli román nemzetiségű jelentkezőknek. 

 

Virágokkal írták ki a községháza feliratot Csíkkozmáson 
2017. május 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu 

Virágokkal írták ki a "Csíkkozmás, községháza" feliratot a székelyföldi falu polgármesteri 

hivatala előtt, miután egy kedvezőtlen bírósági ítélet következtében el kellett távolítani a 

községháza feliratot az épület homlokzatáról - írta hétfőn a Székelyhon portál. A portál 

szerint a hivatal előtti virágágyás csütörtökön készült el. A polgármester, az alpolgármester és 

az önkormányzati képviselők egy része alakította ki az épület előtt azt a ferde felületet amely 

jól láthatóvá teszi a beleültetett virágok által kirajzolt betűket. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80762-varja-juliusban-a-magyar-felveteliz-ket-a-kolozsvari-bbte
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80788-viragokkal-irtak-ki-a-kozseghaza-feliratot-csikkozmason


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. május 16. 
4 

Ismerős Arcok-koncerttel ért véget a Bánsági Magyar Napok 
2017. május 15. – Nyugati Jelen 

Vasárnap este az Ismerős Arcok rockzenekar emlékezetes koncertje zárta a Bánsági Magyar 

Napok rendezvénysorozatot, amely az elmúlt két hétben színvonalas képzőművészeti- és fotó 

kiállításokkal, hagyományőrző gálákkal, színházi és bábelőadásokkal, könyvbemutatókkal, 

történelmi és építészeti témájú előadásokkal, ökumenikus istentisztelettel szolgálta a bánsági 

magyarság nemzeti öntudata erősítésének ügyét. 

 

A restitúciós ügyek rendezését reméli a szentatyai vizittől a főegyházmegye 
2017. május 15. – Krónika 

Elküldte a hivatalos meghívót Ferenc pápának Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, 

amelyben Csíksomlyóra invitálta a római katolikus egyház fejét – közölte a Krónikával Potyó 

Ferenc általános helynök, pápai prelátus. Elmondta, mivel a nunciatúrán keresztül történő 

protokolláris jellegű ügyintézésről van szó, a meghívóra nem várnak választ, ahogy a püspöki 

kar meghívójára sem kaptak. Ferenc pápa esetleges látogatása „emberi számítás szerint” a 

román hatóságoknak a restitúciós ügyekhez való hozzáállásán is javíthat, mondta 

kérdésünkre Potyó Ferenc. Emlékeztetett, tavaly év végén a pápai nuncius is meglátogatta a 

restitúciós bizottság elnökét, aki „nyíltan kimondta, hogy a restitúciós törvény nem egy jól 

átgondolt, és minden igényre figyelő törvény”, és új jogszabályra lenne szükség. Ennek 

ellenére nem történt változás, sorozatban kapják az elutasító határozatokat a különböző 

ügyekben, míg a Batthyáneum kapcsán a püspöki végrendelet értelmezése körül folyik a 

huzavona. 

 

Dragnea „lánykérése” 
2017. május 15. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az, hogy Bukarest komolyan tart a magyar közösség külföldön 

kifejtett tevékenységétől, attól, hogy a lehető legtöbb befolyásos fórumot igyekeznek 

tájékoztatni a magyar közösséget ért jogsérelmekről, és hogy ez a tevékenység kezd 

hatékonnyá válni, az is jelzi, hogy a román diplomácia aknamunkába kezdett, és megpróbálja 

befeketíteni többek között a FUEN tevékenységét. Az aljas machináció során ugyanakkor 

taktikai hibát is vétett a román diplomácia, hiszen Jean-Claude Junckernek küldött levele, 

amelyben azt sérelmezi, hogy Navracsics Tibor EU-biztos miért csak a kisebbségvédelmi 

szervezet kolozsvári kongresszusán vesz részt, és miért nem utazik el Bukarestbe is, igencsak 

átlátszó, és süt belőle, hogy igazából a kisebbségi érdekvédelem magas szintű európai 

bizottsági tisztségviselő jelenléte általi legitimációja bosszantja. Kérdés ugyanakkor, hogy ezt 

Juncker és környezete képes-e felmérni”. 

 

Géresi Róbert: bölcsőde- és óvodaprogramunk a magyar oktatási intézmények 
megerősítését szolgálja 
2017. május 15. – hirek.sk 
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A magyar kormány 3 milliárd forinttal támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 

bölcsőde- és óvodaalapítási programjának megvalósítását. A kezdeményezés lehetőséget 

teremt nemcsak a jelenlegi meglévő bölcsődék és óvodák fejlesztésére, de új intézmények 

létrehozását is lehetővé teszi, amivel egyértelműen gazdagítja a hazai magyar oktatási 

intézményrendszert. A program részleteiről és annak felvidéki magyar közösséget gyarapító 

hozadékáról Géresi Róbert püspökhelyettes nyilatkozott a hirek.sk-nak. 

 

Az oktatási intézményvezetők szakmai találkozó keretén belül vitatták meg az 
aktuális problémáikat 
2017. május 15. – Felvidék Ma 

Május 10-e és 12-e között két helyszínen valósult meg a felvidéki magyar oktatási 

intézmények vezetőinek szakmai találkozója. A május 10-11-én lezajlott találkozót a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Érsekújvári és a Komáromi Területi 

Választmánya szervezte Kovácspatakon. Újdonságként május 12-én Rimaszombat is szakmai 

nap helyszíne volt. „Immár tizenegyedik alkalommal szerveztük meg a képzést az 

intézményvezetők részére. Az ország szinte minden magyarlakta térségéből érkeztek 

igazgatók és igazgatóhelyettesek. A találkozó célja az eszme- és tapasztalatcsere, ugyanakkor 

új ismeretekkel is gazdagodnak a résztvevők” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Fekete Irén, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége komáromi központi irodájának vezetője, a 

találkozó főszervezője. 

 

Magyar faluból szlovák iskolába – Érsekék beindították az iskolabusz-projektet 
2017. május 15. – Körkép 

Doborgazról hétfő reggel elindult az első iskolabusz, mely az oktatásügyi, közlekedési és 

belügyi tárca együttműködésével lett beindítva. A nyolc személyes kisbusz Doborgazról és 

Vajkáról Oroszvárra szállítja a kisiskolásokat, mégpedig a helyi szlovák iskolába.  A doborgazi 

magyar-szlovák vegyes óvodába 33 gyerek jár, közülük 15 magyar. „A többségük szlovák. Ez 

nem gond. De mind abba az irányba fognak menni” – nyilatkozta Doborgaz polgármestere a 

meglepett magyar újságíróknak. Érsek Árpád a Körkép kérdésére, hogy ellenkező irányba, 

például a bősi magyar iskolába várható-e hasonló iskolabusz indítása azt mondta, ez egyelőre 

a jövő zenéje. „Minden a polgármesterek igényétől függ, a kapacitás azonban kötött.” 

 

Iskolákról, Ipoly-hídról és a komáromi kórházról is tanácskoztak Nyitra megyei 
képviselői 
2017. május 15. – hirek.sk 

Május 15-én, hétfőn tartotta sorrendben 31. ülését Nyitra Megye Önkormányzata. A hétfői 

ülésen tárgyalt, magyarlakta régiókat is érintő legfontosabb témákról Farkas Iván, a Magyar 

Közösség Pártja megyei frakcióvezetője tájékoztatta a hirek.sk-t. A Nyitra megyei képviselők 

az ülésen a Helemba-Ipolydamásd közti Ipoly-híd ügyével is foglalkoztak. Az illetékes 

szakbizottság javaslata szerint módosítják a tavalyi határozatukat. „Az illetékesek korábban 

úgy tervezték, hogy a magyarországi fő partner készítse el a mindkét oldalra vonatkozó 
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tervdokumentációt, s a költségeket majd fele-fele arányban szétosztjuk. Ezt a tervet azonban 

most úgy értékeltük át és módosítottuk, hogy a helembai hídfőre, felvezető utakra és járdákra 

vonatkozó tervdokumentációt Nyitra megyének kell elkészítenie“ – fejtette ki a frakcióvezető. 

 

Vajdaság és Baden-Württemberg több mezőgazdasági ágazatban is együtt 
tudna működni 
2017. május 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Az üzleti kapcsolatokról szólt az újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár harmadik napja. 

A nagyszabású eseményre ellátogatott Baden-Württemberg tartomány mezőgazdasági 

bizottságának delegációja is. Egyebek mellett a Vajdasági Kormány kiállítóterét és a 

Tartományi Gazdasági Kamara szakembereit látogatta meg a német küldöttség hétfő délután. 

A felek egyetértettek abban, hogy több olyan ágazati terület van, amelyekben közös projektek 

valósulhatnak meg. 

 

Háromszáz éves a szabadkai ferences rendház 
2017. május 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szabadkai Szent Mihály ferences rezidencia 300. évfordulója alkalmából fél évet felölelő 

rendezvénysorozatra invitálja a híveket, illetve a művészetek és történelem iránt 

érdeklődőket. A jubileumi program a múzeumi világnapon, május 18-án veszi kezdetét dr. 

Korhecz Papp Zsuzsanna barokk portrékról szóló előadásával, majd nagyszabású tudományos 

konferenciával és ünnepi liturgiával zárul október 3-án, Szent Ferenc halálának évfordulóján. 

 

A Szabadkai Főkonzulátuson is igényelhető az elektronikus magyar 
személyazonosító igazolvány 
2017. május 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2016. január 1-

jétől kezdve immár a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar 

állampolgárok is jogosultak magyar elektronikus személyazonosító igazolványra (e-SziG). A 

kérelmek átvétele a Szabadka, Đure Đakovića 1. sz. alatti épületünkben történik. A 

személyazonosító igazolványt kizárólag személyesen lehet igényelni (meghatalmazott útján 

való eljárásra nincsen lehetőség). 

 

Emléktábla-avatás a Beregszászi Művészeti Iskolában 
2017. május 15. – karpatalja.ma 

Magyar zeneszerzőnk, zenetpedagógusunk és népzene-kutatónk, Kodály Zoltán tiszteletére 

avattak emléktáblát a fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Beregszászi Művészeti Iskola 

falán május 12-én. A városi tanács döntésének értelmében az intézmény 2016 decemberében 

vette fel Kodály Zoltán nevét. A Beregszászért Alapítvány és a városi tanács támogatásának 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=332421
http://pannonrtv.com/web2/?p=332421
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21420/Haromszaz-eves-a-szabadkai-ferences-rendhaz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21418/A-Szabadkai-Fokonzulatuson-is-igenyelheto-az-elektronikus-magyar-szemelyazonosito-igazolvany.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21418/A-Szabadkai-Fokonzulatuson-is-igenyelheto-az-elektronikus-magyar-szemelyazonosito-igazolvany.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/emlektabla-avatas-a-beregszaszi-muveszeti-iskolaban/
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jóvoltából a kiváló zeneszerző emlékét ezentúl nem csak az iskola neve, de a falán elhelyezett 

emléktábla is őrzi. Beregszász polgármestere, Babják Zoltán a város mindenkori 

támogatásáról biztosította az intézményt, amelyet Kárpátalja egyik legpatinásabb művészeti 

iskolájának nevezett. 

 

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 2017/2018 
2017. május 15. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított 

támogatásból a 2017/2018-as tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. 

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és 

intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik 

felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval 

kapcsolatos kutatómunkák végzését.  

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 15. – Kossuth Rádió 

 

Zilahon tartotta kongresszusát az Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

Zilahon tartotta kongresszusát az Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Női kvótát 

vezetett be testületeiben, és arról is határozott, hogy a szórványmagyarság számára képviselői 

helyet kell biztosítani. Az RMDSZ kongresszusán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes arról 

beszélt, hogy Magyarország kész "újragombolni a mellényt" a magyar-román 

államközi kapcsolatokban, a román kormánypárt elnöke pedig kormányzásra hívta az 

RMDSZ-t. 

 

SZNT: Romániának el kell ismernie Székelyföldet 

Romániának el kell ismernie Székelyföldet, természetes, történelmileg kialakult regionális 

határai közt, amely nyelvi és kulturális határ is egyben - fogalmaz a Székely Nemzeti Tanács 

elnökének ma közzétett nyilatkozata. Székelyföld elismertetése a magyar-magyar összefogás 
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révén valósulhat meg, az erdélyi magyar nemzeti közösség és a magyar kormány 

összefogásával – mondja Izsák Balázs elnök. 

 

Dániel Erzsébet kapta a felvidéki magyarság legnagyobb elismerését, a Pro 

Probitate - Helytállásért díjat 

Dániel Erzsébet kapta a felvidéki magyarság legnagyobb elismerését, a Pro Probitate - 

Helytállásért díjat. A rangos elismerést 1994-ben alapították a felvidéki magyarság akkori 

parlamenti képviselői a mártírhalált halt gróf Esterházy János politikus tiszteletére. Azóta 

évente olyan személynek ítélik oda, aki munkásságával, helytállásával példaként szolgálhat a 

jövő nemzedékének. 

 

A Tiszta Kárpátaljáért Te szedd! mozgalom 

A Tiszta Kárpátaljáért Te szedd! mozgalom. Nagyszabású környezettisztasági program indult 

civil kezdeményezésre hétvégén Kárpátalja 30 magyarlakta településén, a magyar kormány 14 

millió forintos támogatásával. 

 

A 26. Festum Varadinum rendezvénysorozat nyitánya volt a nagyváradi római 

katolikus püspökség által szervezett egyházmegyei zarándoklat 

A 26. Festum Varadinum rendezvénysorozat nyitánya volt a nagyváradi római katolikus 

püspökség által szervezett egyházmegyei zarándoklat. László király szentté avatásának 825. 

trónra kerülésének pedig 940. évét ünnepelték Nagyváradon. Ebből az alkalomból 

Nagyváradra érkezett a lovagkirály győri ereklyéje. 

 

Az utolsó csíki tatárbetörésre emlékeztek a Csíki-havasokban található 

Hosszúaszó-völgyében 

Az utolsó csíki tatárbetörésre  emlékeztek a Csíki-havasokban található Hosszúaszó-

völgyében. Itt áll a történelmi eseménynek emléket állító Xántus-kápolna, amelyet a 

rendszerváltás után építettek újjá a környező falvak lakói. A kápolna búcsúját minden év 

május második vasárnapján tartják. 

 

 


