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Nyomtatott és online sajtó 
 

A legfelsőbb bíróság érvénytelenítette Dabis Attila kitiltását Romániából, 

miután már lejárt 
2021. április 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román legfelsőbb bíróság jogerősen érvénytelenítette azt az iratot, amellyel 2018. március 

9-én három évre kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

külügyi megbízottját. A szerdán kimondott jogerős ítélet kivonatát a legfelsőbb bíróság 

közölte honlapján. A bíróság részlegesen érvénytelenítette a Bukaresti Táblabíróság – Dabis 

Attila számára kedvezőtlen – 2019. május 13-i ítéletét, elrendelte a határrendészet által 

kiállított kitiltási határozat érvénytelenítését, és azt is hogy a román hatóság fizessen ki 2000 

lej perköltséget Dabis Attilának. A legfelsőbb bíróság az egyéb vonatkozásokban helyben 

hagyta a korábbi ítéletet. Dabis Attila az MTI-nek elmondta: kártérítést is igényelt kitiltása 

miatt a román államtól. Ezt a kérését azonban a legfelsőbb bíróság figyelmen kívül hagyta. Az 

SZNT külügyi megbízottja a román hatóságok megfontolt lépésének tartotta, hogy bő három 

héttel az után született az ítélet, hogy kitiltása lejárt. 

 

Húsvéti ételszentelés sajátos körülmények között 
2021. április 4. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Húsvét vasárnap reggel rendhagyó módon, a járványügyi szabályokhoz igazodva tartották 

meg Csíkszeredában a Kárpát-medence legnagyobb hagyományos ételszentelését, amely 

tavaly a járványhelyzet miatt maradt el. 

 

Brenzovics László: Nem tudják az EP-képviselők, mi folyik Ukrajnában 
2021. április 2. – Kárpátalja 

Sok uniós képviselőnek újdonságként hatottak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét 

értékelő tanácskozáson elhangzottak. El sem tudják képzelni, milyen megpróbáltatásoknak 

vannak kitéve a Kárpátalján élő magyarok. Erről Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! 

adásában. Fokozódik a nyomás a kárpátaljai magyar kisebbségen. 2021 márciusától az ukrán 

hatóságok a kettős állampolgárság szabályozásának előkészítéseként a kettős állampolgárok 

felkutatására kaptak parancsot, ezáltal Ukrajna saját állampolgárainak listázására adott 

rendeletet – mondta nemrég egy interjúban a kárpátaljai politikus. Bocskor Andrea fideszes 

EP-képviselő kezdeményezésére az Európai Parlament kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi 

munkacsoportjának múlt heti ülésének kiemelt témája volt a kárpátaljai magyarok helyzete. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-roman-legfelsobb-birosag-ervenytelenitette-a-dabis-attilat-az-orszagbol-kitilto-iratot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-roman-legfelsobb-birosag-ervenytelenitette-a-dabis-attilat-az-orszagbol-kitilto-iratot
https://szekelyhon.ro/aktualis/husveti-etelszenteles-sajatos-korulmenyek-kozott
https://karpataljalap.net/2021/04/02/brenzovics-laszlo-nem-tudjak-az-ep-kepviselok-mi-folyik-ukrajnaban
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Megújult a kolozsvári ferences kolostor refektóriuma 
2021. április 1. – Krónika 

Megújult a kolozsvári ferences kolostor refektóriuma a magyar kormány által létrehozott és 

finanszírozott, a Teleki László Alapítvány által bonyolított Rómer Flóris-terv keretében – 

olvasható az alapítvány honlapján. 2016-tól szakaszosan kerül sor a kolostor 

tetőszerkezetének felújítására. A 2019. évi támogatásból a kolostor régi ebédlőjének, 

refektóriumának felújítása alkalmával sor került a teljes vakolatfelület restaurálására, a 

kőelemek tisztítására, az elektromos hálózat felújítására és helyükre kerültek az egyedi 

gyártású világítótestek. A kolozsvári ferences kolostor a város egyik legrégebbi 

épületegyüttese, gótikus stílusban épült, barokk beavatkozással, majd a 20. század elején egy 

neogótikus restaurálással. 

 

Kelemen Hunor: az első száz nap döntései alapján biztosabb jövőt 

teremthetünk a magyar családoknak 

2021. április 1. – maszol.ro, transindex.ro 

10 perc Bukarest helyett 100 nap Bukarest címmel tartotta meg heti kormányzati 

videotájékoztatóját Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és a szövetség három minisztere abból az 

alkalomból, hogy április 2-án, pénteken lesz száz napja a jelenlegi koalíciós kormány 

hivatalba lépésének. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes szerint politikai hagyomány, 

hogy száz nap türelmet adnak egy-egy kormánynak arra, hogy kialakítsa a végleges 

prioriátskat, „száz nap van a tűzoltásra”, a legsürgősebb döntések meghozatalára, a 

miniszterek, államtitkárok, prefektusok kinevezésére. A szövetségi elnök felidézte, hogy az 

RMDSZ a tavaly decemberi parlamenti választás után tisztában volt azzal, hogy nehéz 

helyzetben lép kormányra. „2012 óta egymást váltották a kormányok, káosz volt, nem volt 

stabilitás, ráadásul egy világjárvány kellős közepén voltunk – mégis kormányra léptünk, hogy 

legyen szavunk abban, milyen legyen az ország, az erdélyi magyarok élete a következő 

időszakban” – mondta Kelemen Hunor. 

 

A belügyminiszter burkoltan megfenyegette az új székelyföldi prefektusokat 
2021. április 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csütörtökön Kovászna, Hargita és Buzău megyei prefektusát, illetve a Máramaros megyei, a 

Temes megyei és bukaresti alprefektust iktatták be hivatalába egy online ceremónia 

keretében. Az eskütétel után felszólalt Lucian Bode belügyminiszter, aki a 

kormánymegbízottak feladatairól beszélt, és leszögezte: szemmel fogja tartani a prefektusok 

munkáját és nem fog ódzkodni attól, hogy rájuk küldje a belügyminisztérium ellenőrző 

testületét. Majd célzottan Hargita, illetve Kovászna megye magyar prefektusához fordult, és 

kiemelten felhívta a figyelmüket: „Az alkotmány által meghatározott feladatkörüket 

teljesítsék. Az általuk irányított megyékben legyenek a kiegyensúlyozottság, a feddhetetlenség 

és szakmaiság megtestesítői. Mindenki tartsa be a törvényt!”. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megujult-a-kolozsvari-ferences-kolostor-refektoriuma
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-az-elso-szaz-nap-dontesei-alapjan-biztosabb-jovot-teremthetunk-a-magyar-csaladoknak
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-az-elso-szaz-nap-dontesei-alapjan-biztosabb-jovot-teremthetunk-a-magyar-csaladoknak
https://maszol.ro/belfold/A-belugyminiszter-burkoltan-megfenyegette-az-uj-szekelyfoldi-prefektusokat
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EMSZ: nem lehet közösséget vállalni a magyarellenességbe átcsapó 

tüntetésekkel 
2021. április 1. – maszol.ro, Bihari Napló 

Elfogadhatatlannak tartja az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), hogy egyes román politikai 

erők arra használják a járvány miatt amúgy is felfokozott társadalmi feszültséget, hogy az 

emberek elégedetlenségére építve politikai tőkét kovácsoljanak maguknak, és kéri a 

hatóságokat, hogy olyan határozottan lépjenek fel a szélsőséges megynilvnulások ellem, mint 

a magyar nemzeti jelképek március 15-i használata ellen. 

 

Búcsúzóul „rúgott” még egyet a háromszéki önkormányzatokba a volt prefektus 
2021. április 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Prefektusi mandátuma utolsó napján Iulian Todor megtámadta a közigazgatási bíróságon a 

romos sepsiszentgyörgyi Bodok hotel helyébe tervezett Multifunkcionális Kulturális Központ 

megvalósítása érdekében megkötött társulási szerződést. Antal Árpád polgármester „csúnya 

búcsúlevélként” jellemezte a volt háromszéki prefektus cselekedetét, amely egyébként nem is 

tekinthető törvényesnek. A sepsiszentgyörgyi és a Kovászna megyei önkormányzat, illetve a 

Sapientia Alapítvány az év elején kötött társulási szerződést, hogy a romos Bodok szálló 

helyén megépítsék az ország egyik legkorszerűbb kulturális és ifjúsági központját. A szerződés 

értelmében a két önkormányzat a Sepsiszentgyörgy központjában tulajdonukban lévő 

ingatlanokkal társul, míg a Sapientia Alapítvány a kulturális központ kivitelezését 

finanszírozza. 

 

Hargita megyei beruházásokat kerestek fel és újabb fejlesztéseket ígértek az 

RMDSZ miniszterei 
2021. április 1. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Kétnapos munkalátogatásra érkeztek Hargita megyébe az RMDSZ miniszterei és Kelemen 

Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes. Csütörtökön Gyergyószentmiklós és 

Csíkszereda térségében látogatták meg a székelyföldi megye kiemelkedő, központi 

támogatással megvalósuló projektjeit. A nap zárásaként Csíkszeredában rendezett 

sajtótájékoztatón a Hargita Megyei Sürgősségi Kórházzal kapcsolatos több nagy beruházást is 

ismertettek. 

 

Példátlan helyzetben vannak, segítenünk kell a kisebbségi színházakon! - interjú 

Laczikó Enikő államtitkárral 
2021. április 1. – transindex.ro 

A járvány kezdte óta egyre jobban ellehetetlenül a színházak, független társulatok léte. Az 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala a színházi világnap alkalmából felmérést indított el, hogy 

feltérképezzék a helyzetet.  
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https://maszol.ro/belfold/EMSZ-nem-lehet-kozosseget-vallalni-a-magyarellenessegbe-atcsapo-tuntetesekkel
https://maszol.ro/belfold/EMSZ-nem-lehet-kozosseget-vallalni-a-magyarellenessegbe-atcsapo-tuntetesekkel
https://maszol.ro/belfold/Bucsuzoul-rugott-meg-egyet-a-haromszeki-onkormanyzatokba-a-volt-prefektus
https://maszol.ro/belfold/Hargita-megyei-beruhazasokat-kerestek-fel-es-ujabb-fejleszteseket-igertek-az-RMDSZ-miniszterei
https://maszol.ro/belfold/Hargita-megyei-beruhazasokat-kerestek-fel-es-ujabb-fejleszteseket-igertek-az-RMDSZ-miniszterei
https://multikult.transindex.ro/?cikk=28977
https://multikult.transindex.ro/?cikk=28977
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Nem jegelnék tovább a problémát? Két miniszter látogatta meg a csíkszeredai 

Vákár Lajos Műjégpályát  
2021. április 1. – transindex.ro 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és az RMDSZ három minisztere, Cseke Attila, 

Novák Eduárd és Tánczos Barna csütörtökön és pénteken Hargita megyében, Gyergyó-, Csík- 

és Udvarhelyszéken vesz részt munkalátogatásokon és polgármester-találkozókon, amelynek 

központi témái az épülő beruházások lesznek. Az RMDSZ politikusai közül Novák Eduárd és 

Tánczos Barna csütörtökön már Csíkszeredába érkeztek, ahol meglátogatták a Vákár Lajos 

Műjégpályát, amelyet Tánczos állítása szerint 8 év után először látogat meg újra 

sportminiszter. Az eseményen ő is jelen volt, így egyből két miniszterrel büszkélkedhetett 

Korodi Attila polgármester, aki házigazdaként fogadta politikustársait. Korodi ennek kapcsán 

megjegyezte, februárban már a fővárosban egyeztetett a sportminiszterrel a Vákár Lajos 

Műjégpálya sorsáról. Csütörtökön pedig folytatták az erről szóló beszélgetést (egykori 

képviselőtársa, Tánczos jelenlétében). A polgármester szerint ugyanis a jégcsarnok felújításra 

szorul, és Korodi szerint úgy tudnának kedvezőbb feltételeket biztosítani a csíki sportolók 

felkészüléséhez, ha a létesítményt a csíkszeredai önkormányzat hatáskörébe helyeznék át. 

Amivel egyébként a miniszterek is egyetértenek.  

 

Április elsejétől működik az első aradi független magyar rádió 
2021. április 1. – Nyugati Jelen 

2021. március 10-től tesztadásként szól, április elsejétől viszont már rendes paraméterek 

között működik az első aradi független magyar online rádió, a Hangos Rádió 

(www.hangos.ro). A 24-ből 24 órán át hallgatható rádió társtulajdonosa és főszerkesztője, 

Molnar Mihai hiánypótló szolgáltatással szeretné összefogni a magyar közösséget. Az első 

tesztadások március 10-én indultak. A folyamatosan bővülő műsorszerkezet tekintetében a 

rádió minden idők legnagyobb magyar slágereit játssza, de a legismertebb külföldi és román 

dalok is helyet kapnak a palettán. 

 

Rendhagyó lesz idén a csíkszeredai ételszentelés 
2021. április 1. – szekelyhon.ro 

A hívek fegyelmezettségében bízva megszervezik idén Csíkszereda központjában a Kárpát-

medence legnagyobb ételszentelését. A járványügyi előírások miatt sok a változás, de a 

hatóságok nem akadályozzák meg a hagyományos ünnep megélését – tájékoztat 

közleményében a csíkszeredai polgármesteri hivatal. 

 

Gyergyószéki fejlesztési lehetőségekről egyeztettek a miniszterek 
2021. április 1. – szekelyhon.ro 

Nem jöttek üres kézzel, az egy nappal korábbi kormányülésen fogadták el a város címerét – 

jelentette be Kelemen Hunor kormányfő-helyettes csütörtöki gyergyószentmiklósi 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=63657
https://itthon.transindex.ro/?hir=63657
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/aprilis_elsejetol_mukodik_az_elso_aradi_fuggetlen_magyar_radio.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/rendhagyo-lesz-iden-a-csikszeredai-etelszenteles
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszeki-fejlesztesi-lehetosegekrol-egyeztettek-a-miniszterek
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sajtótájékoztatóján. Három RMDSZ-es miniszter gyergyószéki fejlesztési lehetőségekről 

egyeztetett a helyi vezetőkkel. 

 

Magyarul is kellemes húsvéti ünnepeket kívánt Klaus Iohannis államfő 
2021. április 3. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Szükségünk van arra a hitre és reménységre, amelyet a feltámadás fénye nyújt nekünk – 

fogalmazott húsvéti üzenetében a román államfő, majd románul, magyarul és németül is 

kellemes húsvéti ünnepeket kívánt. Klaus Iohannis videoózenetében áldott ünnepeket, 

megértést és bőséget kívánt azoknak, akik ezen a héten ünneplik a húsvéti ünnepeket.  

 

Udvarhelyszéken még nem volt olyan, hogy két minisztert és egy kormányfő-

helyettest magyarul lehessen köszönteni 
2021. április 3. – maszol.ro 

Pénteken Udvarhelyszéken folytatták kétnapos Hargita megyei munkalátogatásukat az 

RMDSZ miniszterei és Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes. A 

máréfalvi és udvarhelyi terepszemlék után Fenyéden találkoztak az udvarhelyiszéki 

települések polgármestereivel a politikusok. 

 

Nyár végére várható a megújuló nagyszalontai Arany-palota átadása 
2021. április 4. – Krónika 

Mint ismeretes, teljesen megújul a nagyszalontai Arany-palota, új kulturális központ létesül 

az Arany János Emlékmúzeumnak otthont adó Csonkatorony mellett található épületben. 

Patócs Júlia, az Arany János Művelődési Egyesület elnöke arról beszélt a Krónikának, hogyan 

haladnak a munkálatok, mire bukkantak időközben.  

 

3500 csíki vett részt az ételszentelésen, az egészségügyi miniszter meghatódott  
2021. április 4. – transindex.ro, maszol.ro 

Ajárványügyi szabályokat betartva több helyen is megtartották a húsvét ünnepén esedékes 

ételszentelést. Csíkszeredát, ahol a hívek 3500-an gyűltek össze kosaraik megáldására, pozitív 

példaként említette vasárnapi nyilatkozatában Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter. 

Szerinte ugyanis a csíkiak fegyelmezettek voltak és betartották a járványügyi előírásokat. 

"Meghatottak a csíkszeredai képek, a húsvétot ünneplő hívekkel, akik egyben a 

felelősségtudatukat és szolidaritásukat is kinyilvánították. Gratulálok a szervezőknek és a 

résztvevőknek!" - mondta a nagy szám ellenére a Voiculescu.  

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://maszol.ro/belfold/Magyarul-is-kellemes-husveti-unnepeket-kivant-Klaus-Iohannis-allamfo
https://maszol.ro/belfold/Udvarhelyszeken-meg-nem-volt-olyan-hogy-ket-minisztert-es-egy-kormanyfo-helyettest-magyarul-lehessen-koszonteni
https://maszol.ro/belfold/Udvarhelyszeken-meg-nem-volt-olyan-hogy-ket-minisztert-es-egy-kormanyfo-helyettest-magyarul-lehessen-koszonteni
https://kronikaonline.ro/kultura/nyar-vegere-varhato-a-megujulo-nagyszalontai-arany-palota-atadasa
https://itthon.transindex.ro/?hir=63697&3500_csiki_vett_reszt_az_etelszentelesen_az_egeszsegugyi_miniszter_meghatodott
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A belügyminiszter megköszönte a csíkszeredaiaknak a fegyelmezettségüket 
2021. április 4. – maszol.ro 

Nem csak az egészségügyi miniszter, hanem a belügyminiszter is példamutatónak tartja a 

csíkszeredaiak fegyelmezettségét a húsvétvasárnapi ételszentelésen. Korodi Attila 

polgármester beszámolója szerint délután felhívta Lucian Bode, és megköszönte a 

csíkszeredaiak példás magatartását. „Olyan mércét állított a város közössége az ország elé, 

ami ezekben a nehéz időben kivételes és bizakodást adó!” – idézte a belügyminiszter szavait 

az elöljáró.  

 

Csíkszeredai ételszentelés a román sajtóban 
2021. április 4. -. szekelyhon.ro 

Ismert román újságírók és román nyelvű hírportálok fejezik ki tiszteletüket a csíkszeredai 

hívek előtt a húsvétvasárnapi ételszentelésen tanúsított rendért és fegyelemért. Mondhatni 

ismét a székelyektől hangos a román sajtó, de ezúttal másként. Legyen így is. 

 

Szövetség: A kormány hatszáz ember megélhetését veszélyezteti 
2021. április 1. – bumm.sk 

A nemrég alakult Szövetség-Aliancia sajtótájékoztatót tartott a füleki vár alatt. Ennek 

apropóját az adta, hogy a vár az elmúlt években folyamatosan megújult, elsősorban a 

kulturális minisztérium dotációjának köszönhetően. Ez a támogatás azonban leáll. A 

kulturális minisztérium újabb rossz döntése miatt a leszakadó régiók 27 önkormányzata esik 

ki abból a programból, amelyben a munkanélküliek bevonásával lehetett műemlékeket 

felújítani. A Szövetség felszólítja a kulturális tárca vezetőjét, hogy az új kormányban találja 

meg a műemlék felújító programhoz szükséges 3 és fél millió eurót. 

 

Megemlékezés Erdélyi Jánosról születésének 207. évfordulóján 
2021. április 1. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Április 1-jén ünnepeljük Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, népköltészeti gyűjtő 

születésének napját. A 19. század magyarságának sokoldalú, nagy tekintélyű, művelt 

személyisége 1814-ben született az egykori Kis-Kaposon. A nagykaposi Magyar Közösségi Ház 

munkatársai csendes főhajtással és az intézmény falán található Erdélyi emléktábla 

megkoszorúzásával emlékeztek meg Erdélyi János születésének 207. évfordulójáról. 

 

Forró Krisztián a TA3-ban: Nem elég egységesnek látszanunk, annak is kell 

lennünk 
2021. április 1. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Szövetség néven megalakult magyar egység kapcsán az egyik legfontosabb dolog, hogy egy 

olyan egységes párt alakuljon, amelyben az emberek meg tudnak bízni, és amely az emberek 
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valós problémáira fókuszál - jelentette ki Forró Krisztián, az MKP elnöke a TA3 hírtelevízió 

csütörtök esti műsorában. Forró Krisztián emlékeztetett, jelenleg nincs parlamenti 

képviselete a szlovákiai magyar közösségnek, vagyis „ott, ahol a legfontosabb törvényeket 

alkotják, nem vagyunk jelen”, azonban a három magyar párt által alkotott Szövetség 

regionális szinten a második legeredményesebb pártnak számít Szlovákiában. 

 

Megújul a lévai Szentháromságot övező park 
2021. április 1. – Felvidék Ma 

Léva város önkormányzata az Unilever Alapítvány Szia, csodás Szlovákia! című pályázatával 

karöltve tervezi a Szentháromság-oszlop körüli park felújítását. A közönségszavazáson 

alapuló pályázat szavazatgyűjtése április elsején indult el. Mint Tolnai Csaba, Léva 

alpolgármestere a Felvidék.ma megkeresésre elmondta: „A kategóriánként legtöbb szavazatot 

elért két projekt kapja meg a 3000 eurós támogatást, s az önkormányzat további 7000 eurós 

hozzájárulásával tervezi a park felújítását.” 

 

Kassán ismét lesznek magyar misék húsvétkor 
2021. április 2. – Ma7.sk 

Kassán ismét lesznek magyar misék húsvétkor. Látszólag egyszerű hír, bár az „ismét” 

határozószó azt sejteti, hogy volt itt azért valami kihagyás, csúszás vagy késés. Ha ez a 

benyomásunk, nem járunk messze az igazságtól, hiszen a nemzetiségében, társadalmilag és a 

katolikus egyházon belül is kisebbségbe szorult kassai magyarságnak a másutt oly megszokott 

húsvéti miserend is csak küzdelem árán vált újra természetessé. 

 

Mit várhatnak a felvidéki magyarok a Heger-kormánytól? – ANKÉT 
2021. április 2. – Ma7.sk 

Ismert felvidéki magyar személyiségeket kérdeztek, mit várnak az Igor Matovič helyébe lépő 

Eduard Heger kormányától. 

 

A magyar kormány anyagi támogatásával újítják fel a Rakovszky-mauzólemot 

Szlovákiában 
2021. április 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A nagyrákói mauzóleumot magyar nemesek emeltették a XIX. század második felében. A 

műemlék hosszú ideje annyira romos állapotban volt, hogy már a helyi temetőbe járó 

lakosokat is veszélyeztette. A község sikertelenül próbálkozott anyagi támogatást szerezni a 

mauzóleum felújítására, végül a magyar kormány figyelt fel az ügyre. Nagyrákót a XIX. 

század végéig két ősi magyar nemesi család uralta: a Rakovszky és a Beniczky család. Mindkét 

család mauzóleuma a helyi temetőben található. Habár a román stílusban épült Beniczky 

család mauzóleuma az évek során felújításra került, a Rakovszky család neogótikus 

mauzóleumának állaga jócskán leromlott. 
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Szent Korona híd: cél az Ipoly menti palóc közösségek összeköttetése 
2021. április 5. – Felvidék Ma 

Húsvétvasárnap, április 4-én írták alá ünnepélyes keretek között az Ipolybalog és Ipolyvece 

között építendő, kerékpáros közlekedést szolgáló hídról szóló szándéknyilatkozatot. A 

jelenlegi járványhelyzet miatt a partnerek a határfolyó két oldalán írták alá a dokumentumot.   

Molnár János, Ipolyvece polgármestere, valamint Bálint Péter Ipolybalog első embere 

településeik képviselő-testületének felhatalmazásával aláírták együttműködési 

szándéknyilatkozat-megállapodásukat, melyben támogatják a híd felépítését, és kérik 

országaik minisztériumainak hozzájárulását és segítségét a határátkelő megépítéséhez. A 

Szent Koronáról elnevezett hidat a tervek szerint gyalogos- és kerékpárforgalom használhatja 

majd. A leendő híd megépítése nagyban segíteni a határ két oldalán fekvő községek 

együttműködését, s a meglévő kapcsolatok elmélyítését. 

 

„A Megváltónk legyőzte a bezártságot a feltámadás, a nyitott sír csodája által” 
2021. április 2. – Külhonimagyarok.hu 

Az anyaországi támogatásnak történelmi jelentősége van, az elmúlt tíz év rendkívül 

meghatározó, egy valódi mérföldkő a mi életünkben is – erről beszélt a Külhonimagyarok.hu 

hírportálnak adott interjújában a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. Géresi 

Róbert reményét fejezte ki, hogy a felvidéki magyarság fogyását meg lehet állítani, de ehhez 

szavai szerint teljes összefogásra van szükség. Az egyházi vezető üdvözölte a felvidéki magyar 

pártok megegyezését, az egységes érdekképviselet létrejöttét. „Nagyon sok felvidéki magyar 

fiatal család hagyja el a szülőföldjét, és vándorol el Európa számos országába és 

természetesen az anyaországba is. Nem szabad ugyanakkor csüggednünk, és nem adhatjuk fel 

a céljainkat, hogy a fogyást megállítsuk. Ezen a rossz tendencián csak széleskörű 

összefogással tudunk változtatni, amihez a felvidéki társadalmi élet minden szereplőjének 

csatlakoznia kell. Erre a református egyház eddig is nyitott volt, és ezután is az lesz.” – 

nyilatkozta a püspök. 

 
A tartományi kormányfő gratulált a húsvétot most ünneplő hívőknek 
Igor Mirović tartományi kormányfő ma közleményben fejezte ki húsvéti jókívánságait 

Stanislav Hočevar belgrádi érseknek és minden hívőnek, aki a legnagyobb keresztény 

ünnepet a Gergely-naptár szerint ünnepli. „A tartományi kormány és a magam nevében 

szívből gratulálok minden hívőnek az előttünk álló húsvét alkalmából. Az Úr feltámadása 

miatt érzett örömmel, amellyel feltámadt minden jó az emberekben, kívánom, hogy töltsék az 

ünnepet családjuk körében békességben és jólétben.” – áll a kormányfő beszédében. 
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Díszes tojásfával köszöntik a húsvétot Horgoson 
2021. április 1. – Vajdaság Ma 

Nagycsütörtökön tojásfa díszítésre invitálták Horgos lakosságát, elsősorban a gyerekeket. Az 

otthon kifújt, kidíszített hímes vagy más technikával elkészített tojásokat akaszthatta fel 

mindenki a falu központjában a húsvétot köszöntő, közös tojásfára. Sós Nóra, a helybeli 

művelődési ház programszervezője elmondta, hogy a járványhoz mérten elégedettek voltak az 

esemény visszhangjával, hiszen mintegy 70-80 díszes tojás került fel a fára. - A közösségépítő 

programok célja, hogy kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgassanak. Nagyon sok szép 

tojást hoztak. Vannak hagyományos hímes tojások is, de filccel, matricával díszített, modern 

műanyagtojások is kerültek a fára. A jövőben is lesznek hasonló programok. Próbálunk arra 

törekedni, hogy ünnepeinket megüljük, s hagyományteremtő programokat hozzunk vissza a 

köztudatba. 

 

A tartományi képviselőház elnökének húsvéti jókívánságai 
2021. április 1. – Vajdaság Ma 

úsvéti üzenetet intézett ma Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke mindazokhoz a 

polgárokhoz, akik a Gergely-naptár szerint ünneplik a kereszténység legnagyobb ünnepét, a 

húsvétot. „Örömmel a szívünkben és gondolatainkban várjuk be a húsvétot, a hit és élet 

győzelmének ünnepét. A nagy kísértések idején ünnepeljük lelkiismeretesen és 

felelősségteljesen, vigyázzunk egymásra, nyújtsunk segítséget, figyelmet és vigaszt, amikor 

csak tudunk. Érintse meg az ünnep a szívünkben a legszebbet, ébressze fel az erőt és a 

hűséget, töltsön ki minket Isten szeretetével.”, írta húsvéti jókívánságában Pásztor István, a 

tartományi képviselőház elnöke. 

 

Húsvétvárás a Salánki Görögkatolikus Egyházközségben 
2021. április 2. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Salánki Görögkatolikus Egyházközség kézművescsoportja a feltámadás ünnepéhez 

közeledve a hagyományőrzés és jótékonyság jegyében kínált programlehetőségeket a helyiek 

számára. A kézművescsoport tagjai mézeskalácstésztából háromdimenziós és tojás formájú 

ütőfás hímeseket is készítettek, melyeket mindkét technika esetében hagyományos salánki 

tojásíró mintákkal díszítettek. A kézművescsoport vezetője, Csirpák Viktória az Ortutay 

Elemér Görögkatolikus Központ keretein belül működő Horváth Anna Görögkatolikus 

Kézműves Műhelyben két alkalommal a beregszászi kézműveskedni vágyóknak is tartott az 

ünnepre hangolódó foglalkozást, melyek keretében vajbáránykát, ütőfás és írókás 

mézeskalácstojásokat, illetve valódi hímeseket is készítettek a Kárpátalján leggyakoribb 

tojáshímző technikákkal. 
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Jól haladnak az útjavítási munkálatok Kárpátalján 
2021. április 5. – Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

A „Nagy Építés” elnevezésű programnak köszönhetően az elmúlt évben 150 km határ menti 

infrastrukturális útszakaszt javítottak meg Kárpátalján – számolt be róla a Kárpátaljai Megyei 

Állami Közigazgatási Hivatal (ODA). A tervek szerint a munkálatok 2021-ben is folytatódnak. 

Idén 80 km határ menti útszakaszt javítanak meg. Az R-53-as út a Kisberezna–Ublja 

határátkelőig vezet. A 3,5 km-es szakasz javítási munkálatait 2021 harmadik negyedévében 

kezdik meg, az Európai Unió által biztosított támogatási projekt keretében. A tervek szerint 

idén javítják a Kijev–Csap autóút Csap-Záhony határátkelő felé vezető 5 km-es szakaszát. A 

magyar féllel is folynak a tárgyalások a két határátkelőt összekötő Tisza folyó hídjának 

felújításáról. 

 

Idén a képernyőkön keresztül eleventíti fel a TV21 Ungvár a húsvéti szokásokat 
2021. április 5. – karpat.in.ua 

Húsvéti énekszótól hangos az ungvári falumúzeum. A Rezeda Folkműhely fiataljai minden 

évben őszinte örömmel elevenítik fel a húsvéti szokásokat. 

 

 

Pászkát osztanak a beregszászi jótékonykodók a nehéz sorsú családoknak 
2021. április 1. – Kárpátalja 

Szívet melengető felajánlás érkezett egy római katolikus hívőtől a Beregszászi Szent Anna 

Karitászhoz. A hölgy 25 nehéz sorsú család számára vásárolt pászkát húsvétra. Az adományt a 

Karitász vezetője, Harapkó Marianna adta át. A pászkákat a parókia munkatársai sütötték, 

emellett húsvéti nyuszikat is készítettek, melyeket vasárnap átadnak majd a hívőknek a 

szentmisét követően. 

 

Bellyei járás: ki kivel indul a választásokon? 
2021. április 1. – Képes Újság 

A másfél hónap múlva esedékes önkormányzati választások során zsupánt, polgármestert, 

elöljárókat, valamint megyei, városi és járási tanácsokat választunk, olyan embereket, akik 

irányítani fogják városainkat, falvainkat. Ezzel együtt a mindennapjainkat érintő kérdésekről 

is döntünk: mennyit fizetünk a szemétszállításért, az óvodáért, milyen infrastrukturális 

fejlesztések valósulnak meg lakhelyünkön stb. Munk Erik független elöljárójelölt szerint eljött 

a változás ideje, s számít mindazok támogatására, akik úgy gondolják, a Bellyei járás jobb 

vezetést érdemel. 
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Kitüntették a Pakráci Magyarok Közösségét 
A Pakráci Magyarok Közössége a város napja alkalmából kitüntetésben részesült odaadó és 

eredményes tevékenységéért. Az elismerést az egyesület elnöke, Fa Josip vette át. A Pakráci 

Magyarok Közössége 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy ápolja és megőrizze a térség 

magyar hagyományait. Legnagyobb rendezvényük a Pakráci Magyar Nap, melyet minden év 

tavaszán megtartanak, de szinte nincs a környéken olyan rendezvény, ahol ne képviseltetnék 

magukat. Kiváló kapcsolatokat ápolnak több környékbeli és magyarországi szervezettel is, 

ezért az anyaországban is gyakran vendégeskednek. 

 

Egyeztető megbeszélés Ójankovácon 
2021. április 1. – Képes Újság 

A Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat elnöke hétfőn az Ójankováci 

Magyar Hagyományőrző Egyesület és az Ójankováci járás magyar kisebbségi 

önkormányzatának képviselőivel találkozott, és egyeztettek az idei évi tervekről, 

programokról. Az évek során egy rendkívül jó csapat sorakozott föl a HMDK-szervezet mögé 

Vukovár-Szerém megyében. Ennek köszönhetően a legutóbbi két megyei szintű kisebbségi 

önkormányzati választást is sikerült megnyerni, méghozzá fölényesen. Ez egyben óriási 

felelősséget is rótt a szervezetre, és igyekeznek a legjobb tudásuk szerint dolgozni a megye 

magyarságáért. 

 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2021. április 1. – Kossuth Rádió 

 

Zöldcsütörtökre kialakult az új szlovák kormány. A 4párti koalíció maradt, csak helyet cserélt 

a miniszterelnök és a pénzügyminiszter. Az elmúlt egy évben elsősorban a járványkezelés volt 

a prioritás, a kormányprogram kisebbségeket érintő részének megvalósításával adós maradt a 

Matovic-kormány. De mire számíthat és mit vár a felvidéki magyarság az új, Eduard Heger 

vezette szlovák kormánytól? 

 

Kinevezte a román kormány Hargita és Kovászna megye prefektusait, mindkettő magyar 

nemzetiségű. Hargita megyében a mentsétek meg Romániát pártszövetség, Kovászna 

megyében pedig az RMDSZ jelöltje foglalhatja el a tisztséget.  
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https://kepesujsag.com/egyezteto-megbeszeles-ojankovacon/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-01_18-02-00&enddate=2021-04-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-01_18-02-00&enddate=2021-04-01_18-40-00&ch=mr1
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Műsorunk most következő részében a húsvéti készülődésről számolunk be.  

A délvidéki Muzslyán is élnek még a hagyományok és húsvétkor is betartják az ősöktől átvett 

szokásokat. Kónya-Kovács Otília a Dobó családnál járt és a családfővel, Dobó Józseffel 

beszélgetett az ünnepről. 

 

Kesicével és viasszal írták meg a pirostojásokat, tulipánt nemezeltek és fatojást festettek Böjte 

Csaba oroszhegyi „gyerekei”, akik a Kaszaj Kulturális Egyesület jóvoltából jutottak hozzá az 

alapanyagokhoz. Bár eléggé nehéz lefoglalni a gyerekeket, ha az ember nem táblagépet tesz 

eléjük, azért egy kis időre belemerültek a tojásírás rejtelmeibe is – mondják a nevelők a Dévai 

Szent Ferenc Alapítvány házában.  

 

A temesvári Kohézió Egyesület minden évben igyekszik megszépíteni a nyilvántartásában 

szereplő sokgyermekes családok ünnepét. A gyermekeknek kézműves foglalkozásokat 

szerveznek és megajándékozzék őket, a családokat pedig élelmiszer-csomagokkal segítik. A 

koronavírus-járvány miatt idén elmaradt a húsvét előtti közös tevékenység, de az egyesület 

támogatóinak köszönhetően az ajándékokat átvehették azok, akiknek szánták.  

 

Egy újabb Húsvét, járvány idején - egyházi elöljárók üzenetei, ünnepi gondolatai 

következnek. A tanítványok azt remélték, hogy minden másképp fog történni. Isten 

gyógyulást és szabadulást ígért népének. Isten a teremtett világot és benne az embert nem 

hagyja magára - mondják a püspökök, akiket Szilágy Szabolcs és Ionescu Nikolett kért 

mikrofon elé. 

 

Határok nélkül 

2021. április 2. – Kossuth Rádió 

 

Készül a Magyar Golgota című tévéfilm Pozsgai Zsolt rendezésében a magyar Nemzeti 

Filmintézet támogatásával. Az alkotás Török Ignác, 1849-es aradi vértanúnak állít emléket. A 

kivégzés előtti éjszaka története részben valós eseményekre épül, valós szereplőket sorakoztat 

fel, de Török Ignác volt szerelme és lánya látogatása az aradi várbörtönben már az írói 

képzelet szüleménye. A darabot a filmet rendező Pozsgai Zsolt írta, és az ő rendezésében 

állították színpadra eredetileg az Aradi Kamaraszínházban, 2018 októberében, a vértanúk 

kivégzése évfordulójának előestéjén. Az akkori premierről készült összeállításunk. A 

riportban megszólaló színészek többsége a most készülő filmben is játszik. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-02_18-02-00&enddate=2021-04-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-02_18-02-00&enddate=2021-04-02_18-40-00&ch=mr1
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Vinczéné Pálfi Judit református lelkész Koronás üzenetek című könyve – ahogyan címe is 

jelzi – a járványhelyzet szülötte. 

A kötetben a tavalyi március-áprilisi kéthónapos karantén ideje alatt a lelkipásztor által 

megfogalmazott üzeneteket gyűjtötték egybe és jelentették meg - segítve mindazokat, akik az 

internetes oldalak helyett szeretik kézbe fogni, lapozgatni a könyvet. A Koronás üzenetek 

bemutatóját Nagyváradon tartották. 

 

Új lelkésze van a Temesvári Református Egyházmegye zsombolyai központú 

szórványmissziójának. Tökölyi Csaba Krisztián nyolc településen 83 hívőt keres fel több-

kevesebb rendszerességgel. Többnyire idős embereket, akik mind vallási, mind nemzetiségi 

szempontból kisebbségben vannak.  

 

A Nagybecskereki Egyházmegye első püspöke, Huzsvár László a minap lett volna 90 éves, 

ebből az alkalomból tartottak ünnepi szentmisét, ezután a jelenlévők a néhai püspök atya 

sírjához vonultak a székesegyház előcsarnokába, ahol Német László nagybecskereki 

megyéspüspök mondott imát, majd elhelyezték a kegyelet virágait.  

 

"Virágom, véled elmegyek" címmel jelent meg tavaly év végén a felvidéki szivárvány hangú 

énekes, Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán Kossuth-díjas énekmondó közös cd-je 12 zoboralji 

balladával.  Nagypéntekén, amikor az áldozatvállalásról több szó esik, érdemes a balladák 

üzenetére is odafigyelni, hiszen a zoboralji balladák kis imádságok mindannyiunk számára – 

miközben tekintetünket a keresztre emeljük. 

 

Határok nélkül 

2021. április 3. – Kossuth Rádió 

 

A vallási sokszínűség, ami Erdélyt jellemzi, igen színes hagyományokat is rejt. 

Udvarhelyszéken, ahol mindhárom nagyobb vallási felekezet ma is jelen van. A szoros egymás 

mellett élés következtében pedig átvették egymás hagyományait az emberek. Így böjtöltek a 

reformátusok is, az unitáriusok pedig zablisztből főtt kását ettek böjt idején. Az erdélyi szász 

falvakban úgynevezett békülő esteket tartottak a megtisztulás időszakában, a moldvai 

csángók pedig ma is letakarják a tükröket nagypénteken. A lényeg, hogy egymás 

hagyományait tiszteletben tartó, tarka közösségként beszélhetünk az erdélyi magyarokról – 

mesélte Miklós Zoltán néprajzos, a Haáz Rezső Múzeum vezetője.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-03_04-30-00&enddate=2021-04-03_05-08-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-03_04-30-00&enddate=2021-04-03_05-08-00&ch=mr1
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A Maros megyei, marosszéki húsvéti népszokások beilleszkednek az erdélyi, sőt tágabb 

értelemben a Kárpát-medencei, a Közép-európai szokásvilágba is. Ilyen a húsvétvasárnapi 

határkerülés, határjárás. Ugyanakkor vannak vidékenként eltérő, sajátos szokáselemek, ilyen 

például a Marosszéken máig élő húsvéti fenyőágazás, vagy zöld-ágazás hagyománya – 

mesélte Barabás László, marosvásárhelyi néprajzkutató. 

 

Erdélyből menjünk Délvidékre. A közép-bánáti Muzslyán mindig is hagyománytisztelő 

emberek éltek. A húsvéti ünnepkörhöz kötődően sok-sok régi szokást betartottak.  

 

A Nyugat-Bácskai Kupuszina magyar nevét kertészkedő lakosságáról kapta, s így lett 

Bácskertes. A településen máig élő nagypénteki, nagyszombati és húsvét vasárnapi 

népszokásairól hallhatnak a most következő percekben. A néphagyományok hű ápolójával, 

Csizmadia Jánossal, még a koronavírus-járvány előtt beszélgetett Ternovácz István.  

 

Nagyszombat Pozsonytól 45 km-re fekszik, a Kis-Kárpátok és a Vág völgye közötti 

Nagyszombati-medencében. Számos templomának köszönhetően Kis Vatikánnak, vagy a 

Felvidék Rómájának is hívják. 

 

Nevét írásban először 1211-ben, az Esztergomi Érsekség levelében említik.  Míg 1910-ben 

15.163 lakosából 8.032 szlovák, 4.593 magyar és 2.280 német volt, addig 2011-ben 66.358 

lakosából már csak 141-en vallották magukat magyarnak. Sokan azt hiszik, hogy a település a 

húsvéti szenthárom nap egyikéről kapta nevét. Hogy ez igaz, vagy sem kiderül Haják Szabó 

Mária riportjából. 

 

Határok nélkül 

2021. április 5. – Kossuth Rádió 

 

A népszokások közül mindenkinek ismerősen cseng a locsolkodás és a tojásfestés, de a 

húsvéti hagyományok ennél sokkal színesebbek. Hogy mennyire élnek még a Húsvét hétfőhöz 

kötődő néphagyományok a Vajdaságban? Erről beszélgetett Szabó Gabriella újságíróval, 

népművelővel munkatársunk, Ternovácz István. 

 

A vajdasági Topolyán húsvét-hétfőn nagy hagyománya van a locsolkodásnak. Idén azonban 

tekintettel a járványra, többnyire csak szimbolikusan locsolják meg a lányokat. Ternovácz 

István riportja a Cirkalom Táncegyüttes tagjainak a segítségével idézi fel a két évvel ezelőtti 

locsolkodás hangulatát, majd Temerini, locsolkodási rigmusok következnek a folytatásban. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-05_18-02-00&enddate=2021-04-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-05_18-02-00&enddate=2021-04-05_18-40-00&ch=mr1
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Vannak köztük régebbi, jól ismert versikék, és vannak olyanok, amelyek a legutóbbi évek 

szülöttei. Ádám István amatőr néprajzkutató gyűjtését ő maga és Balogh Sándor amatőr 

színész adta elő.  

 

Az ünnepi hétfőn helyileg kialakított hagyományos formái voltak a húsvéti locsolásnak. 

Például az Ipoly vidékén már előző este jártak a legények, ez volt az úgynevezett tojáshajtás. 

Lányos házanként 8-10 tojást szedtek össze. Persze attól függetlenül, hogy kik mikor és mivel 

locsoltak, a locsolóknak mindig járt a piros tojás, hímes tojás. A muzslyai Lelle Edit 7-8 éve 

kapott rá a hímes tojások készítésére. A leginkább virágmintákat használó, csipkézett 

tojásokat készítő művész szívesen mesélt a munkafolyamatról és a kedvencekről is. 

 

Az iménti riportban a pécsi Nemzetünk hímes tojásai kiállítást említette meg a csipketojás-

készítő Lelle Edit, a most következő percekben a muravidéki Dobronak hagyományos hímes 

tojás kiállításairól lesz szó. Ahogy közeledtünk a húsvéthoz a közösségi médiában egyre 

többször voltak láthatóak a különböző vidékeken jellemző szebbnél szebb hímes tojások. A 

dobronaki Kézművességek Házában 2 éve ilyenkor még élőben mutatta meg mindenki a 

maga által hagyományos technikával díszített tikmonyt, de már tavaly a járvány új 

megoldásokat és ezáltal új lehetőségeket is teremtett.  

 

Miután Szlovéniában a pandémia miatt továbbra is rendezvénytilalom van érvényben, ezért 

idén is a virtuális térben rendezi meg hagyományos hímes tojás kiállítását a dobronaki Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesület. A közlésre alkalmas fotókat a Kézművességek Háza közösségi 

média felületein nézhetik meg az érdeklődők. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. április 4. – M1 

 

Húsvét Csíkmadarason 

Újra lelket lehelt a csíkmadarasi birtokba a Gáll házaspár, amikor feladták szakmájukat, és 

visszatértek a nagyszülők házába. A malomházban újjáéledt Gáll Tímea gyermekkorának 

világa, az egykori istállóból átalakított konyhában pedig előkerültek a régi korok ízei. A 

házaspárnak ritkán kell élelemért boltba mennie, minden kikerül a gazdaságból. A régmúltba 

csöppen az, aki ellátogat a Zsigmond Malom Fogadóba. Tímea emlékezetből és a nagymama 

kosztoskönyvéből varázsolja elő a régi ízeket, velünk is megosztja a húsvéti ünnep 

elmaradhatatlan fogásának, a tárkonyos bárányfejlevesnek receptjét. 
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Tóth-Glemba Klára tojásdíszítő, Nagybecskerek 

A hagyományok megőrzése és átadása a nemzettudat megőrzésének alapja – ezt vallja a 

nagybecskereki Tóth-Glemba Klára, aki kisebbségkutatóként már évtizedek óta foglalkozik a 

délvidéki magyar kultúrával. A helyi magyarságért kifejtett munkájáért többször is 

kitüntették határon innen és túl. Klára életét gyermekkora óta átjárja a magyar kultúra, így 

ennek megőrzését és átadását választotta hivatásául is. Klára nemcsak kutatások és 

tanulmányok szintjén foglalkozik a magyar hagyományokkal, ez átjárja mindennapjait is. 

Különösen így húsvétkor, hiszen ezalkalomból már évek óta készít hagyományos húsvéti 

tojásokat. Elsőként ilyen csipkézett tojások készültek, amivel több díjat is nyert a zentai 

Rozetta Kézműves Társaság tagjaként. 

 

Húsvét Kárpátalján   

A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és az emberiség megváltásának ünnepe. Ehhez az 

ünnephez kötődik a legtöbb magyar népszokás, amely vidékenként eltérő. Két elem viszont 

sehonnan sem hiányozhat: a hímes tojás és a locsolkodás. A Rezeda Folkműhely számára 

nagyon fontos a hagyományőrzésnek a megélése és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

gyerekekkel együtt kivitelezzük. Ezért minden éven igyekszünk a húsvét hagyományát is 

feleleveníteni, hiszen az egyházi vonal mellett ennek egy nagyon szép népi vonala is van, 

amely abszolút közösségépítő jelleggel bír, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt a hagyományt 

megőrizzük és éltessük.  

 

Gyergyószentmiklósi Farkas család   

Nincsen húsvét hímestojás nélkül – a gyergyószentmiklósi Farkas családnál is így van ez, ám 

itt gyúródeszka is kell a tojásíráshoz. A kétéves Erzsébet a hímestojás alapanyagául szolgáló 

mézeskalács-készítésből a legjobban a kóstolást szereti. Igényesség – ez jellemzi az előállítást, 

és erre vevők azok, akik évek óta érdeklődnek az édesmézesek iránt. Ha arról kérdezzük 

Farkas Rékát, miért kezdett mézeskalács készítésbe egyszerű a válasza: erre vezérelte őt a 

Jóisten. Először csak a családnak karácsonyra készültek díszes finomságok, aztán elvitte egy 

vásárra alkotásait. Azóta változatos lett a termékskála, születésnapra, keresztelőre, esküvőre 

egyaránt készülnek édesmézesek. Húsvétra a hímestojásokra a hagyományos mintákkal saját 

örömét is rádíszíti. 


