Orbán Viktor: kiállunk Magyarország energiabiztonsága mellett
2022. május 23. – MTI, Origo, PestiSrácok, Mandiner, Ripost
Videókonferencia keretében tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Charles
Michel, az Európai Tanács elnöke hétfőn a május 30-31-i rendkívüli uniós csúcs
előkészítéseként - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A
megbeszélésen az ukrajnai háború Európára gyakorolt hatásai kerültek szóba, így a katonai, az
energia- és az élelmiszerbiztonság ügye. Orbán Viktor a tárgyaláson ismét kiállt Magyarország
energiabiztonsága mellett, és hangsúlyozta: hazánk ellátási aggályaira megoldást kell találni,
mielőtt bármilyen szankció kivetésére sor kerülhetne az orosz olajszállításokra vonatkozóan ismertette a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Nagy István magyar agrárminiszter Budajhoz megy a Sajó miatt
2022. május 23. – ma7.sk, 24.hu. Telex.hu,
Magyarországot is zavarja a Sajó példátlan szennyezése. A Ján Budaj vezette Környezetvédelmi
Minisztérium február óta tartó tétlensége miatt a folyó élővilága kipusztult. A Sajóba egy lezárt
bányaműből február óta ömlik a nehézfémeket, és más szennyező anyagokat tartalmazó,
szennyezett víz. A Gazdasági Minisztérium a bányamentő szolgálatot bízta meg a szennyezés
ideiglenes elterelésével, amíg tartós megoldás nem születik. A minisztériumok és a hivatalok
hónapok óta tartó pingpongozása következtében a folyó élővilága kipusztult. „Az
agrárminiszteri beiktatásom utáni első hivatalos nemzetközi utam Szlovákia környezetvédelmi
miniszteréhez vezet majd" – írta közösségi oldalán Nagy István magyar agrárminiszter.

A minisztérium döntött a katolikus iskola ügyében, most a tanfelügyelőségen a
sor
2022. május 23. – szekelyhon.ro
A tervek szerint kedden délután ül össze a Maros Megyei Tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa,
hogy döntsön a jogerős bírósági ítélettel felszámolásra ítélt II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Gimnázium diákjainak és tanárainak sorsáról. Kallós Zoltán oktatási államtitkár
szerint ez a tanfelügyelőség hatásköre, de az egyetlen logikus lépés valóban az lenne, ha a Bolyai
Farkas Gimnázium venné át az osztályokat.
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Nyomtatott és online sajtó

2022. május 23. – Krónika
Vetélytársnak, nem ellenségnek látja Magyarországot a románok többsége – derül ki abból a
felmérésből, amelyet az Avangarde közvélemény-kutató cég készített. A pénteken
nyilvánosságra hozott kutatásban arról kérdezték a válaszadókat, hogy adott országokat
barátinak, ellenségnek vagy inkább vetélytársnak látnak. A megkérdezettek 48 százaléka úgy
válaszolt: Magyarország inkább vetélytárs. 18 százalék barátinak nevezte, és csupán 13 százalék
vélte úgy, hogy inkább ellenséges. Arra a kérdésre, hogy mennyire bíznak a megnevezett
országok Romániával szembeni jó szándékában, Magyarország kapcsán 61 százalék mondta
azt, hogy csak kismértékben bízik benne, 16 azt, hogy nagyon kis mértékben, és csak 14 százalék
bízik az anyaországban.

Kiemelten támogatja a határon túli kultúrát a frissen létrejött Méhes György
Alapítvány
2022. május 23. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen
A határon túli magyar kultúra, különösen az irodalom kiemelt támogatása a célja a frissen
létrehozott Méhes György Alapítványnak, amelyről hétfő délelőtt számoltak be az alapítvány
létrehozói Kolozsváron. A Kossuth-díjas erdélyi író szellemiségének megőrzése, a kortárs
irodalom támogatása jegyében létrejött alapítvány küldetését Méhes György örököse, Nagy
Elek vállalkozó ismertette a Bulgakov kávézóban tartott sajtótájékoztatón. Kiemelte, nagy
öröm Méhes György családja számára, hogy az író szellemiségét továbbvivő alapítvány
születhetett. Az induló tőke 300 ezer euró, amit cégcsoportunk jóvoltából szánunk az irodalom
támogatására. Reményeink szerint az elkövetkező tíz évben ezt az összeget 3 millió euróra
bővítjük” – mondta Nagy Elek.

A magyar az magyar, s pont
2022. május 23. – Makkay József – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Novák Katalin magyar államfő látogatása Kolozsváron és a délerdélyi szórványban új színfoltot hozott az erdélyi magyarság életébe. Aki meghallgatta a derűs,
nyitott, kedves és igen határozott politikus asszony szavait, az tudja, hogy új államelnökünk új
megvilágításba helyezi a rendszerváltás utáni miniszterelnök, Antall József híres mondatát:
,,lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”.

Nagy-Magyarországot vizionál a reformátusok logója mögé a bukaresti média
2022. május 23. – Krónika
Vészharangot kongat a bukaresti média amiatt, hogy Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes
a hétvégén Gyulafehérváron úgymond „Nagy-Magyarország térképe” előtt mondott beszédet.
A szónokok háta mögött látható logóra – mely 2009 óta a református egység jelképe – a
G4Media irányította rá a figyelmet, a bukaresti hírportál cikkírója még az RMDSZ elnökét is
reagáltatta a molinó üzenetéről. Kelemen Hunor elmondta: észre sem vette, hogy a molinón
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Magyarország inkább vetélytárs, nem ellenség a románok többsége szerint

Románhimnusz-ügy: indítványt nyújt be az AUR Novák Eduárd sportminiszter
ellen
2022. május 23. – Krónika, maszol.ro
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyszerű indítványt készül benyújtani Novák
Eduárd sportminiszter ellen – jelentette be hétfőn George Simion. Az AUR elnöke
sajtótájékoztatón elmondta, szerdáig tervezik összegyűjteni az indítvány benyújtásához
szükséges aláírásokat, és aznap be is terjesztenék a dokumentumot. Gianina Şerban AUR-os
törvényhozó állítása szerint Novák „dacos” és „sértő” magatartást tanúsított Románia
állampolgáraival szemben, amikor egy televíziós műsorban nem akarta vagy nem tudta
elénekelni a román himnusz néhány sorát. Şerban emiatt felkérte képviselő kollégáit, hogy
írják alá a sportminiszter ellen irányuló indítványt.

A Victoria-palota előtt tüntetve követeli az RMDSZ-nek a kormányból való
„kirúgását” az AUR
2022. május 23. – Krónika, maszol.ro
A bukaresti Victoria-palota előtt követelik a szélsőségesen nacionalista Románok
Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetői az RMDSZ-nek a kormányból való kipenderítését. Az
ellenzéki alakulat politikusai – élen George Simion elnökkel és a magyar jelképek elleni
küzdelem élharcosával, Dan Tanasă parlamenti képviselővel – „Kifelé, RMDSZ” (UDMR Afară)
feliratú molinót feszítettek ki a kormányépület parkolójának bejárata előtt. Simion be akart
hatolni a Victoria-palotába is, de a csendőrök megakadályozták ebben. Egyébként odabent
zajlik ezekben az órákban a román Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és az RMDSZ alkotta koalíció vezetőinek megbeszélése. Simion nem sokkal korábban
rendezett sajtótájékoztatóján kijelentette: Nicolae Ciucă miniszterelnöknek be kell számolnia
a parlament előtt a Novák Katalin magyar köztársasági elnök romániai magánlátogatása
kiváltotta „incidens” nyomán hozott intézkedésekről.
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Nagy-Magyarországra utaló logó van és a rendezvény szervezőihez, az Erdélyi Református
Egyházkerülethez irányította a bukaresti hírportál újságíróját. Kiss Gábor sajtószóvivő
elmagyarázta nekik, hogy a logó – egy gyökerekkel és koronával együtt ábrázolt fa – a Kárpátmedencében található valamennyi magyar református egyházkerület, továbbá a református
összetartozás jelképe. Ezt 2009-ben fogadták el, amikor első alkalommal tartották meg a
Református Egység Napját, azóta számos rendezvényen használták, hiszen
vándorrendezvényről lévén szó, minden évben máshol szervezik meg.

2022. május 23. – ma7.sk
Léva városa ebben az évben is olyan, a város lakói által kidolgozott projekteket támogatott,
amelyek az elektronikus formában történő nyilvános szavazáson a legtöbb voksot kapták.
2022. január 28-áig természetes személyek, polgári társulások és nonprofit szervezetek
kapcsolódhattak be a kezdeményezésbe. A kérvényezők március 9-én nyilvánosan is
bemutathatták projektjüket. A március 31-éig tartó elektronikus voksolás eredményeit április
1-jén hozták nyilvánosságra. A tavalyi tizenegy után 2022-ben összesen kilenc projekt
versengett a pénzügyi támogatásért. A nyertesek között volt a Csemadok Lévai Alapszervezete
is, amely az 1952-ben alapított Garam Menti Néptáncegyüttes jubileumi rendezvényét érintő
projektet dolgozott ki.

Sok felvidéki díjazott az idei A Magyar Művészetért gálán
2022. május 23. – ma7.sk
Június 3-án kerül sor Budapesten A Magyar Művészetért jubileumi, 45. díjátadó gálájára, ahol
kivételes emberek, egyesületek, közösségek több éves munkáját ismerik el. z ünnepélyen több
kategóriában osztanak ki elismerést. Átadják a Zrínyi Ilona-díjat, A Magyar Művészetért Díjat,
az Árpád Fejedelem-díjat, a Színész Díjat, valamint a Gubcsi Lajos Ex Libris Díjat. Ez utóbbi
kategóriában számos felvidéki is díjat vehet át. Köztük munkatársunk, Dunajszky Éva is.
Szigeti László posztumusz kapja meg ezt az elismerést. A díjazottak között találjuk még a
Felvidékről Falath Zsuzsannát, Oriskó Norbertet és Karaffa Attilát, valamint Kevicky Tündét,
Bittera Sophie Imant, Farkas Olivért, Kovács Alma Virágot, Navrátil Amirát, Szeredy Krisztinát
és Kolvacsik Cirill Zoltánt.

„Vár állott, most kőhalom”
2022. május 23. – ma7.sk
Kövesd község a 13. századtól kisebb megszakításokkal a Baksa nemzetség Soós és Szerdahelyi
családjainak közös birtokát képezte. A 17. században a birtokos Soós György belekeveredett a
Wesselényi-féle összeesküvésbe, ezért bosszúból 1673-ben a császári seregek felrobbantották.
A 18. század első felében, az akkor már gazdátlan vár épen maradt falainak köveit használták
fel a domb tövében épülő Szirmay-Fischer család kastélyához, illetve a római katolikus
templomhoz is. Nagy Attilával, Nagykövesd első emberével beszélgettem a jelenről.

Turizmus a Mátyusföldön
2022. május 23. – Horváth Szomolai Andrea – ma7.sk
Kodály Zoltán kulturális öröksége, az Esterházyak történelmi lábnyoma, a Kis-Duna menti
falvak látképét díszítő vízimalmok színesítik a Mátyusföld idegenforgalmi kínálatát. A régió
igencsak gazdag turisztikai lehetőségekben. A kultúrtörténeti, víztani, gazdaságtörténeti és
természeti értékek megtartása, illetve jó célú kihasználása egyértelműen érdeke és egyben
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Léva város támogatásával valósulhat meg a Garam Menti Néptáncegyüttes
jubileumi folklórestje

Felvidék

feladata a mikrorégió településeinek. A Mátyusföld néprajzi tájegysége a Kis-Dunától északra,
a Kis-Kárpátok és a Vág közti területen fekszik. Északon nagyjából Trencsén környékéig terjed.
Lakói délen zömében magyarok, északon pedig szlovákok. A régió nagy része közigazgatásilag
Nagyszombat megye alá tartozik, mai központjának Galántát tartják. Azt a várost, ahol a neves
zeneszerző és népzenegyűjtő, Kodály Zoltán töltötte gyermekkorát, és amely két Esterházykastéllyal büszkélkedhet. Az egyik a reneszánsz, a másik Közép-Európa egyik legszebb
neogótikus kastélya.

Nagyszombat: Berényi, Nyitra: Csenger vagy Becse?

Hétköznapokat éltető üzletek
2022. május 23. – Magyarszo.rs
Szerbia és Magyarország között megduplázódott a külkereskedelmi forgalom az elmúlt
évtizedben – hangzott el azon a konferencián, amelyet a CED Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat, a Magyar–Szerb Gazdasági Kamara, a Vajdasági Gazdasági
Kamara, illetve Magyarország Belgrádi Nagykövetsége és a szabadkai főkonzulátus rendezett
meg az újvidéki mezőgazdasági vásár keretében. A szerb és magyar gazdasági kapcsolatok
fejlesztésének lehetőségeiről Magyarország napján tanácskoztak. Magyarország ugyanis 12 év
után másodszor partnerországa az újvidéki mezőgazdasági vásárnak: ez gazdasági és politikai
szempontból is hihetetlenül fontos, ahogyan az itteni magyar közösség szempontjából is –
emelte ki az eseményen Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke.

Feldolgozták Bajsa első világháborús történetét
2022. május 23. – Magyarszo.rs
Könyvbemutatót tartottak Bajsán. Előtte azonban megkoszorúzták a helyi sírkertben az első
világháború áldozatainak emléktábláját. Azt követően Az első világháborútól a nemzeti
összetartozás napja bevezetéséig című kiállítást nyitották meg. Korenchy László, a Vajdasági
Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) alelnöke, valamint a Vajdasági Magyar
Helytörténeti Társaság elnökségi tagja a trianoni békediktátum 100. évfordulójára szervezett,
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2022. május 23. – bumm.sk
A Szövetség szombati országos tanácsa különösebb viták nélkül zajlott, ahogy azt a politikusok
hétvégi posztjai is jelezték. Pedig a tanácskozás az őszi választásokról szólt, amelyek kapcsán
az elmúlt hetekben inkább csak az ellentétekről lehetett hallani. Az országos tanácsban az
összefogás fontosságát hangsúlyozták, miközben sok járásban továbbra sincs megegyezés.
Értesüléseink szerint az MKP egyetlen járásban sem engedi, hogy Hidas politikust jelöljenek
elnöknek. Kirívó példa a Tőketerebesi járás, ahol a Királyhelmec polgármesterét és a megyei
alispánt, Pataky Károlyt nem akarják a Szövetség járási szervezetének élére. Forrásunk erről
így nyilatkozott: „ami probléma volt, az úgy is maradt “.

Vajdaság

Kárpát-medencei körútját járó vándorkiállítást nyitotta meg a helyi közösség épületének
emeleti nagytermében. A budapesti Magyarságkutató Intézet, valamint az újvidéki székhelyű
VMPE többéves együttműködésének köszönhetően Bajsa már a tizenkettedik vajdasági
helyszíne a kiállításnak. Korenchy a háborút megelőző titkos politikai alkukról is beszélt,
illetve, hogy a tárlat hogyan mutatja be az összeomlás utáni zűrzavart, a vörös diktatúra
százharminchárom napját, illetve annak tragikus következményeit a béketárgyalás
eredményeire.

Ünnepi ülés Kastori Rudolf tiszteletére

Engedélyezték Viktor Janukovics letartóztatását
2022. május 23. – karpatalja.ma,
A kijevi Pecserszkij Kerületi Bíróság úgy határozott, hogy hazaárulás vádjával letartóztatja
Viktor Janukovics volt ukrán elnököt, a harkivi egyezmény aláírása miatt – tudatta a Legfőbb
Ügyészség május 23-án. A vád szerint az exelnök segítséget nyújtott Oroszországnak az
Ukrajna elleni felforgató tevékenységek elvégzésében. Janukovics 2010. április 21-én
Harkivban megállapodást írt alá Oroszországgal arról, hogy 25 évvel meghosszabbítják az
orosz fekete-tengeri flotta Krímen és Szevasztopolban való tartózkodását.

Változások az útlevél és a személyi igazolvány igénylésében
2022. május 23. – karpatalja.ma, kiszo.net
Megjelent Ukrajnában a személyi igazolvány és az útlevél egyidejű regisztrációjának
lehetősége. Az állampolgárok május 23-tól vehetik igénybe a szolgáltatást. A módosítás
értelmében a két dokumentum intézéséhez elegendő egy időpontot foglalni. Az okmányok már
14 éves kortól igényelhetők. A kiállító szerv az Állami Migrációs Szolgálat alegysége.
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2022. május 23. – Magyarszo.rs
A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács szombaton az újvidéki Tudósklubban ünnepi ülést
tartott abból az alkalomból, hogy Kastori Rudolf akadémikusunk Budapesten elnyerte a
Magyar Tudományos Akadémia Arany János-érmét. Az MTA éves közgyűlésén május 3-án
Budapesten Kastori Rudolf akadémikus Arany János-érmet vehetett át a Pannon régióban
termesztett jelentős szántóföldi növények ásványi táplálkozásának élettanát és agrokémiáját
kutató munkájáért, közéleti szerepvállalásáért, a vajdasági magyar nyelvű tudományos és
szakmai ismeretterjesztésben való aktív részvételéért.

2022. május 23. – karpatalja.ma, karpat.in.ua
Nyolc segélyszervezet közreműködésével jótékonysági rendezvényt tartottak Szeretet koncert
címmel május 22-én a Papp László Budapest Sportarénában. A jótékonysági koncert bevételét
a Kárpátalján található ráti Szent Mihály Gyermekotthon és a szolyvai gyermekotthon
fejlesztésének támogatására fordítják. Olyan részlegek kialakítását segítik, amelyek a háború
által traumatizált, szüleiket elvesztett gyermekeknek nyújtanak új otthont.

ZNO: az érettségizők 23 európai országban vizsgázhatnak
2022. május 23. – kiszo.net
Az ukrajnai diákok számára 23 európai országban lesz lehetőség a több tantárgyból álló
nemzeti multiteszt megírására. A vonatkozó rendeletet Szerhij Skarlet oktatási miniszter írta
alá, közölte az Osvita. A vizsgázást összesen 39 városban tervezik megszervezni, többek között
Ausztria, Belgium, Bulgária, Nagy-Britannia, Dánia, Észtország, Írország, Spanyolország,
Olaszország, Lettország, Litvánia, Moldova, Hollandia, Németország, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szlovákia, Magyarország, Franciaország, Horvátország, Csehország és
Svédország nagyvárosaiban.

Felére csökkenhet az őszi búzatermés Ukrajnában
2022. május 23. – karpatalja.ma
20 millió tonna gabona ragadhatott Ukrajnában a háború miatt – így számol a német kormány.
Ez a mennyiség durván két és félszerese a teljes éves magyar termésnek, vagyis nagyon tág
becsléssel 40–50 millió ember ellátására lenne elegendő. Főként az észak-afrikai és a közelkeleti régióból hiányozhat ez, illetve az oroszok elleni büntetések miatt kieső gabona. Minél
tovább tart a háború, annál nagyobb az esély, hogy az élelmiszerárak emelkedése és az esetleges
éhínség felgyorsíthatja az elvándorlást – közölte az M1 Híradó.

Az ombudsmanhoz 44 ezer orosz háborús bűncselekménnyel kapcsolatos
feljelentés érkezett
2022. május 23. – kiszo.net
A feljelentések 87 ezer embert érintenek. A pszichológiai segélyvonalra 1500 szexuális
erőszakkal és kínzással kapcsolatos bejelentés érkezett, közölte a Legfelső Tanács emberjogi
ombudsmana. Ljudmila Deniszova erről a Russia War Crimes House című kiállításának
megnyitóján beszélt Davosban. Elmondta, hivatalának forró drótos telefonvonalára naponta
700-800 háborús bűncselekménnyel kapcsolatos bejelentés érkezik. Az ombudsman azt
állította, hogy 500 anya lett öngyilkos, akinek a szeme láttára erőszakolták meg a gyermekét.
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Jótékonysági koncertet rendeztek a kárpátaljai gyermekotthonok javára
Budapesten

2022. május 23. – karpat.in.ua
Elindult Kisvárdán a Tisza ETT programja, melynek révén ingyenes magyar nyelvtanfolyamon
vehetnek részt az ukrán menekültek. Különböző oktatási formák szerint tanítják a résztvevőket
a „Tanuljunk együtt magyarul” program keretében a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a
Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkárság közreműködésével. Az oktatás
online és jelenléti formában is tart, a program szerint a kezdő és haladó csoportoknak heti
kétszer tartanak órákat egy éven keresztül.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2022. május 23. – Kossuth Rádió
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke leplezte le Bethlen Gábor egészalakos
szobrát, és ezzel kezdetét vette a Magyar Református Egység Napja Gyulafehérváron. Deák
Árpád szobrászművész alkotásának avatásán Novák Katalin, Magyarország köztársasági
elnöke is jelen volt. A pénteki eseményről készült összeállításunk.
A Református Egység Napjához is csatlakozva, egyháztörténeti konferenciát tartottak
Nagyenyeden, ahol külön hangsúlyt kapott a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
alapításának 400-ik évfordulója. A konferencián a megszokottnál is több előadó vett részt.
Kolumbán Gábor teológiai tanárral, a konferencia szervezőjével beszélgettünk.
Megtartotta első ülését a Szövetség Országos Tanácsa. Elfogadta a három pártból egyesülő,
platformokból álló Szövetség működési szabályzatát és a szlovákiai pártok közül elsőként
megfogalmazták az őszi helyhatósági és megyei választások alapdokumentumát. A magyar párt
két megyében indít elnökjelöltet.
A budapesti székhelyű, anyaországi és erdélyi vezetésű Vasvári Pál Polgári Egyesület Vasvári
díjjal tüntette ki Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét, a székely közösség
önrendelkezéséért és szabadságjogaiért folytatott kitartó küzdelme elismeréseként. A
vasárnapi marosvásárhelyi díjátadó ünnepségen készült összeállításunkban elsőként Tóth
Kálmán, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnökét halljuk.
A Vasvári Pál-díjak idei kiosztása rendhagyó volt, mert egy adósságot is törlesztett az egyesület:
pénteken közel három év után Kézdivásárhelyen személyesen is átvehette a Vasvári Pál-díjat
Beke István és Szőcs Zoltán, akiket politikai okok miatt, koncepciós eljárás nyomán ítéltek ötöt év börtönbüntetésre. A budapesti székhelyű, anyaországi és erdélyi vezetésű Vasvári Pál
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Ingyenes magyar nyelvtanfolyamot indítottak az ukrán menekülteknek
Kisvárdán

Polgári Egyesület közgyűlése még 2019-ben döntött úgy, hogy a Vasvári Pál-díjat Beke
Istvánnak és Szőcs Zoltánnak adományozza.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász az ukrán háború kezdete óta már két alkalommal járt
Kárpátalján az Egyházmegye segélyeivel. Múlt héten harmadszor fordultak
olyan adományokkal, amelyek elengedhetetlenek a részben magyarok lakta megyébe menekült
belső-ukrajnai családok ellátásához.
A RÉMUSZ hagyományápolók egyesületének tagjai - ahogyan a régi lakodalmakkor -, szinte
egész héten készülődtek, asztaldíszeket készítettek, lakodalmi tyúkleveshez gyúrták a tésztát.
A Muzslyai lakodalom a neve a rendezvénynek, amelyet idén 17. rendeztek meg, de akár
"bánáti" is lehetne, hiszen a környéken hasonlóak voltak a lakodalmi szokások. Néhány éve
még tartottak sátoros lakodalmakat a vidéken. Ez a hétvégi azonban már hagyományőrzés,
hogy ne menjen feledésbe a sátoros lakodalom szokása.
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