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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nem adjuk fel stratégiai céljainkat 
2022. december 14. – Nagy Ida – Demokrata  

Nehéz időket élünk, ám Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára úgy látja, hogy a Kárpát-medence magyar közösségei az utóbbi tizenkét évben 

megerősödtek annyira, hogy képesek legyünk együtt úrrá lenni az előttünk álló nehézségeken. 

Az államtitkár kiemelte: „Az elmúlt tizenkét évben sikerült a külhoni magyar közösségeket 

minden szinten megerősítenünk. Úgy az oktatás, a kultúra, mint a gazdaság és politikai 

érdekképviselet szintjén. A jelenlegi válsághelyzetben a legfontosabb feladatunk, hogy 

megtartsuk azt, amit közös erővel építettünk. Tovább tudjanak működni kulturális, egyházi, 

oktatási intézményeink.” Hozzátette: „Ahogy a MÁÉRT novemberi ülésen Orbán Viktor 

miniszterelnök úr is elmondta: a válságban sem szabad stratégiai célokat feladni, a 

nemzetegyesítés pedig ilyen stratégiai célunk.” 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2022. december 14-i számában olvasható) 

 

Az ukrán parlament új törvényt fogadott el a nemzeti kisebbségekről 
2022. december 13. – MTI, Magyar Nemzet, 24.hu, Telex, maszol.ro   

Az ukrán parlament új törvényt fogadott el kedden a nemzeti kisebbségekről, hatályon kívül 

helyezve a korábbit - számolt be az Interfax-Ukrajina hírügynökség Jaroszlav Zseleznyak 

parlamenti képviselő tájékoztatása alapján. A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) szóló 

törvényjavaslatot 324 képviselő támogatta. Az elfogadásához legalább 226 szavazatra volt 

szükség. A törvény elfogadása az egyik feltétele annak, hogy Ukrajna megkezdhesse a 

tárgyalásokat az Európai Unióhoz való csatlakozásáról. Az előterjesztés rögzíti a "nemzeti 

kisebbségek (közösségek)" fogalmát, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait és 

kötelezettségeit, képviselőinek jogait és azok érvényesítését szolgáló állami politika 

sajátosságait, valamint a központi végrehajtó szerv hatásköreit a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyek védelme terén. A törvény ötödik cikkelye garantálja Ukrajna 

állampolgárainak az alkotmányban meghatározott társadalmi, gazdasági, kulturális és nyelvi 

jogokat, illetve szabadságjogokat, tekintet nélkül arra, hogy milyen etnikai származásúak, 

nemzeti kisebbségekhez tartoznak, vagy sem - emelte ki az Interfax-Ukrajina. 

 

Magyarország üdvözölte az Ukrajnának szánt 18 milliárd euró összegű EU-
támogatást 
2022. december 13. – MTI, hirado.hu   

Magyarország is kifejezte szolidaritását Ukrajnával a Párizsban kedden tartott nemzetközi 

konferencián, valamint üdvözölte az Ukrajnának szánt 18 milliárd euró összegű EU-támogatást 

- mondta a találkozót követően az MTI-nek a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
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biztonságpolitikáért felelős államtitkára. Sztáray Péter sikeresnek nevezte a párizsi 

donorkonferenciát, amelyen 46 ország ajánlott fel pénzbeli és természetbeni hozzájárulást. 

Cathérine Colonna francia külügyminiszter tájékoztatása szerint a találkozó résztvevői 

megközelítőleg egymilliárd eurónyi (411 milliárd forint) adományt ajánlottak fel. "Nagyon 

szerteágazó az a támogatási csomag, amelyet Magyarország nyújt Ukrajnának a háború kezdete 

óta" - emlékeztetett Sztáray Péter, aki felszólalásában beszámolt arról, hogy Magyarország, 

milyen területeken biztosított eddig támogatásokat, és tervez a továbbiakban hozzájárulni 

ahhoz, hogy Ukrajnában a működőképességet fenn lehessen tartani, hogy a humanitárius 

nehézségeket enyhíteni lehessen, valamint hogy a gyerekek iskoláztatása biztosítva legyen 

laptopokkal, és az energiaellátás is szavatolva legyen. Ez utóbbi esetben Magyarország 

generátorokat ad Ukrajnának. Az államtitkár azt is megemlítette, hogy sérült katonákat is 

fogad Magyarország, és ukrajnai gyerekeket is táboroztat, valamint fogadja és ellátja az érkező 

menekülteket.  

        
Kétnyelvű táblák Újmosnica község bejáratainál 
2022. december 13. – Nyugati Jelen 

Néhány nappal ezelőtt visszakerültek a kétnyelvű táblák a Temes megyei Újmosnica 

nagyközség be- és kijárataihoz. Annak ellenére, hogy a magyar kisebbség aránya messze nem 

éri el a törvény által előírt 20%-ot Újmosnicán Kádár György RMDSZ-es alpolgármester 

munkájának eredményeként, az útfelújítás elvégzésekor ismét kétnyelvű táblákat szereltek fel. 

Újmosnica község lakossága 2011-ben mintegy 3000, 2016-ban közel 8000 fő volt, és mivel a 

Temesvárral szomszédos települések (Győröd, Gyüreg, Újmosnica, Újszentes) robbanásszerű 

fejlődési szakaszban vannak, a lakosság száma azóta megduplázódhatott és elérhette a 15 000-

16 000 főt  – ennek csak egy csekély hányadát teszi ki a magyar közösség. 

 

Nem hívták meg Tőkés Lászlót az új királyhágómelléki református püspök 

beiktatására 
2022. december 13. – Krónika 

Nem kapott meghívót Bogdán Szabolcs János jelenlegi királyhágómelléki református püspök 

beiktatására Tőkés László, az egyházkerület volt püspöke, holott az egyházi protokoll szerint a 

rangos egyházi eseményekre a korábbi elöljárókat is meg szokták hívni. A történtek mögött 

Tőkés és a frissen nyugdíjba vonult Csűry István közötti konfliktus húzódik. Tőkés László 19 

évig volt a királyhágómelléki egyházkerület püspöke, 1990 és 2009 között vezette a 

Magyarország és Erdély közötti református közösséget, őt követte a most leköszönt Csűry 

István a püspöki székben. Tőkés Lászlónak a rangos egyházi eseményről való távolléte amiatt 

is szemet szúrt, mivel az ünnepi beszédekben is történt utalás a személyére. A magyar kormány 

üzenetét tolmácsoló Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár felidézte: 1989-

ben az egyházkerület neve összeforrt a bátorsággal, a szabadság iránti olthatatlan vággyal, 

Tőkés László nevével. Emlékeztetett arra, hogy Románia szabadságharca a magyar református 
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lelkész templomából kapott szikrát, aki mellett hétről hétre magyarok, románok, svábok, 

zsidók álltak testőrséget.  
 

Június 11-én ünnepli Románia „az 1848-as forradalom győzelmének” és a román 

demokráciának napját 
2022. december 13. – Krónika, maszol.ro 

Döntő házként elfogadta kedden a képviselőház azt a tervezetet, amely az 1848-as forradalom 

győzelmének és a román demokráciának a napjává nyilvánítja június 11-ét. A központi és helyi 

önkormányzatok, civil szervezetek közösségi programokat, rendezvényeket szervezhetnek ezen 

a napon. Az 1848-as forradalom és a román demokrácia győzelméért folytatott küzdelemben 

elesett mártírok hősiességének és emlékének tiszteletére Bukarest, Balázsfalva és Craiova 

megkapja az 1848-as forradalom mártírvárosa címet – közölte az Agerpres hírügynökség. 

        
A beiratkozási ösztöndíjak Kárpát-medence-szerte segítik a külhoni magyarság 

boldogulását 
2022. december 13. – ma7.sk 

A beiratkozási ösztöndíjak Kárpát-medence-szerte segítik a külhoni magyarság szülőföldön 

való boldogulását - jelentette ki Szili Katalin a felvidéki Léván, ahol köszöntőt mondott a 

Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjprogramjának idei felvidéki záróeseményén kedden. 

A miniszterelnöki megbízott a helyi Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában - ahol 

kedden 14 kiselsős kapott ösztöndíjat - rámutatott: mivel az intézmény a járási székhelyen az 

egyetlen magyar oktatási intézmény, jelentősége és felelőssége halmozott, és ezért is köszönet 

illeti azokat a szülőket, akik ezt a magyar iskolát választották gyermekeiknek, erősítve a magyar 

közösséget. Felidézte: Magyarország Alaptörvényébe foglalta, hogy felelősséget visel minden 

magyarért, ezért a magyar kormány elsődleges nemzetpolitikai prioritása a külhoni magyarság 

támogatása, annak szülőföldön való boldogulásának biztosítása. 

 

Megalakult a Szövetség Nyitra Megyei Frakciója, fontos döntések születtek 
2022. december 13. – ma7.sk, felvidek.ma  

A november 28-án megalakult Nyitra Megyei Önkormányzat 18 tagú Szövetség-frakciója 

december 12-én, a fűri Fyrmonia borászatban tartotta alakuló ülését, amelyen egyebek mellett 

fontos döntést hoztak arról, hogy kit javasolnak megyei alelnöknek, valamint ki lesz a 

frakcióvezető és az ő helyettese. A részletekről Farkas Iván tájékoztatta portálunkat. „ A jelen 

levő megyei képviselőkkel együtt jóváhagytuk a megyei képviselőcsoport megalakulását, 

amelynek tagjai: Andruskó Imre, Agócs Kőrösi Ildikó, Baranyay Zsolt, Bauer Ildikó, Becse 

Norbert, Bolya Szabolcs, Csenger Tibor, Farkas Attila, Farkas Iván, Fekete Zoltán, Gyarmati 

Tihamér, Horváth Árpád, Köpöncei Péter, Orosz Örs, Tölgyesi Róbert, Viola Miklós, Vitkó 

Andrea, Zachar Pál megválasztott megyei képviselők. A legnagyobbnak számító megyei 
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frakciónk a hétfői ülésén engem választott meg vezetőjének, a helyettesem pedig maradt Becse 

Norbert, aki a párt Komáromi járási elnöke is. Ez a két döntés a frakciónk belső ügye. A megyei 

képviselő-testület elé pedig jóváhagyásra terjesztjük azt, hogy Nyitra megye alelnöke a korábbi 

alelnök, Csenger Tibor legyen, a Megyei Tanács tagjai közé pedig abc-sorrendben említve 

kerüljön be: Andruskó Imre, Bauer Ildikó, Becse Norbert, Csenger Tibor és én” – mondta el. 

 

A művészet hidakat épít a nemzetek között 
2022. december 13. – felvidek.ma 

December 10-én a nagykaposi Magyar Házban tartották meg az Art Bridge – Művészeti Híd 

című festménykiállítás ünnepélyes megnyitóját. A kiállítás egy európai uniós pályázat része, a 

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon átnyúló Együttműködési Program 

2014-2020 „THE CROSS-BORDER CULTURE ART SPACE” HUSKROUA/1702/3.1/0052 

program keretében valósult meg. A pályázat magyarországi partnere, a nyíregyházi Kárpátok 

Művészeti és Kulturális Egyesület vezetésével művészeti táborok és találkozók valósultak meg 

2020 és 2022 között a nyíregyházi Mária Alkotóházban,  illetve más helyszíneken 

magyarországi, ukrajnai és szlovákiai festőművészek, grafikusok részvételével. Az Art Bridge 

kiállítás ezen találkozókra készített festmények és grafikák anyagát mutatta be az 

érdeklődőknek. Az alkotók között Bodrogköz és Ung-vidék néhány művésze is szerepelt, akik 

részt vettek a kiállítás megnyitóján is. A kiállított grafikák, metszetek, tájképek és modern 

festmények az intézmény falain valamint a Mécs László Könyvtárban kaptak helyet. A 

megnyitón a művészeket és alkotásaikat Lakatos Denisza, a szlovákiai partnerszervezet 

(Nagykapos és Vidéke Társulás) projektmenedzsere méltatta. A művészeti találkozók és 

táborok lehetőséget adtak arra, hogy a határmenti területek alkotói megismerhessék egymást, 

a kiállítás pedig segít láttatni a helyi értékeket, festőket és alkotásaikat egyaránt. 

    
Cipősdobozban fénylő ünnep 
2022. december 13. – Magyarszo.rs 

Lassan, de biztosan a végéhez közeledik a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 

diákcsapata munkálkodásával és a bácskossuthfalvi székhelyű Baptista Missziós Központ 

koordinálásával, illetve logisztikai hátterével megszervezett ajándékozási akció, amely a 

tanulók lelkes hozzáállásának és a jótékonykodóknak köszönhetően mára mozgalommá nőtte 

ki magát. Az idén is több település kapcsolódott be a megmozdulásba, és több mint 35 

helyszínen jelöltek ki az akcióhoz csatlakozó gyűjtőpontot. 

 

Szabadkai Winterfest: látogatottság van ugyan, de kevesen vásárolnak 
2022. december 13. – Pannon RTV 

Idén is megnyitotta kapuit a Winterfest Szabadka központjában. Kürtőskalács, forralt bor, 

remek karácsonyi hangulat várja az odalátogatókat. A kürtőskalács és a forralt bor a karácsonyi 

vásár elengedtethetetlen része. Azonban a szabadkai Winterfesten kézműves termékek is 
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megtalálhatók. Mirko Prćić nejével együtt árul a vásárban kézműves termékeket. Immáron 

sokadik alkalommal vesznek részt a rendezvényen. Mint mondja, ez most nem a legjobb 

időszak. 

 

A betlehemezésnek most már csak színpadi hagyománya van 
2022. december 13. – Magyarszo.rs 

Vajdasági betlehemes játékot adtak elő a törökbecsei gyermekek. Vasárnap este zsúfolásig 

megtelt a törökbecsei Glavaš-ház, ahol a helyi Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület Cifrázó 

táncegyüttese vajdasági betlehemes játékot és karácsonyi dalokat adott elő. 

– Két éve táncolok a Cifrázó táncegyüttesben. Nem szoktam izgulni, hiszen tudom, hogy ha jól 

begyakoroljuk a táncot, akkor nem hibázunk. Nagyon szeretek énekelni, az általunk előadott 

betlehemes játékban is vannak kedvenc énekeim, ez pedig a Betlehem kis falucskában és a 

Karácsonynak éjszakáján. A történet arról szól, hogy jönnek a fiúk, ők a pásztorok, mi lányok 

pedig angyalok vagyunk, és köszöntjük a pásztorokat – mondta Radics Zsanett. 

 

Hurka, kolbász, svargli és hájas kifli 
2022. december 13. – Magyarszo.rs 

Második alkalommal mutatták be Kúlán a disznóvágást és a hagyományos disznótoros ételek 

elkészítését. Kétéves szokás Kúlán a hagyományos disznótor megszervezése, amelyet a 

hétvégén tartottak meg. A közösségépítés jegyében, egyben az őseiktől örökölt tradíciók 

ápolása érdekében gyűlt össze a falu apraja és nagyja. A munka mellett szórakozásra is bőven 

volt idő.  

       
ORFK: csaknem nyolcezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. december 14. – MTI, hirado.hu,  

Az ukrán-magyar határszakaszon 4522-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül 3448-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t. A beléptetettek 

közül a rendőrség 138 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 

napig érvényes. Vonattal 144 ember, köztük 45 gyermek érkezett kedden Budapestre az 

ukrajnai háború elől az ORFK tájékoztatása szerint. 

 

Az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi törvényt  
2022. december 13. – kiszo.net  

Az ukrán parlament második olvasatban, azaz végleges formában elfogadta nemzeti 

közösségekről (kisebbség) szóló törvényjavaslatot – közölte kedden Jaroszlav Zseleznyak 

parlamenti képviselő Telegram-csatornájára hivatkozva az Ukrinform hírügynökség. Az 

előterjesztést az ukrán törvényhozás 324 tagja támogatta szavazatával. A törvényjavaslat 
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indoklásában szerepel, hogy elfogadásának célja “a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 

jogai és szabadságjogai érvényesülésének javítása”. 

 

„Válságos időszakot élünk” – Darcsi Karolina szerint Kárpátalja is nehezen viseli 
a háborút 
2022. december 14. – Magyar Nemzet  

Amikor folyamatosan, akár 16-20 órán keresztül nincs villamos energia, az rendkívül nehéz, 

gyakorlatilag a mindennapi boldogulást nehezíti – számolt be lapunknak adott interjújában 

Darcsi Karolina arról, hogy az orosz-ukrán háború miatt jelenleg Kárpátalja is súlyos 

áramkimaradásokkal küzd. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai, 

kommunikációs titkára arról is beszélt, hogy míg a kárpátaljai magyar oktatási intézmények 

tele vannak, a hadköteles korú férfilakosság hiányzik a leginkább. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2022. december 14-i számában olvasható) 

  

Adventi kiállítás Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 
2022. december 13. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Tizenhét kárpátaljai alkotó műveit kiállítva reménnyel, várakozással telve hangolódik az 

adventi időszakra, és búcsúzik az évtől Magyarország Ungvári Főkonzulátusa. A külképviselet 

az elismert képzőművészekkel közösen az ünnepek közeledtével próbál a mostani nehéz 

hétköznapok sötétségébe egy kis fényt és hangulatot varázsolni, ezzel is támogatva Kárpátalja 

kulturális életét. 

 

Kárpátaljai művészek Kárpátaljáért 
2022. december 13. – kiszo.net  

A minden magyar felelős minden magyarért jelmondat szellemében a Váci Nemzeti Kör a 

háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyar testvéreik megsegítésére vállalkozott.  

A jótékonysági esten befolyt összegből a Kárpátalján maradt, idős és beteg rászorulókat segítő 

Verecke Alapítványt támogatják – mondta el  Moys Zoltán, az est egyik szervezője, a Hazajáró 

című magazinműsor rendezője. 

 

Újabb vonatot indítanak Munkácsról Magyarországra 
2022. december 13. – karpatalja.ma 

Az Ukrzalicnicja újabb menetrend szerinti járatokat indít Munkácsról Magyarországra. Az 

ukrán vasúttársaság tájékoztatása szerint Munkácsról Budapestre mindennap közép-európai 

idő szerint 15 óra 30 perckor, Budapestről Munkácsra mindennap közép-európai idő szerint 7 

óra 23 perckor, Debrecenből Munkácsra mindennap közép-európai idő szerint 4 óra 48 

perckor indul majd vonat. 
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https://kiszo.net/2022/12/13/adventi-kiallitas-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusan/
https://kiszo.net/2022/12/13/karpataljai-muveszek-karpataljaert/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ujabb-vonatot-inditanak-munkacsrol-magyarorszagra/
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Fiatal munkácsi katona a háború újabb áldozata 
2022. december 13. – karpatalja.ma 

Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette Anatolij Horszkij. Az 1994-es születésű munkácsi 

katona 2014 óta vett részt a terrorellenes hadműveletben. Korábban egyszer már megsérült, 

azonban gyógyulás után újra szolgálatba állt. A fiatal katona december 10-én vesztette életét. 

 

1 200 cipősdobozban érkeztek adományok a kárpátaljai református gyermekek 

számára 
2022. december 13. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Magyar Református Szeretetszolgálat december 12-én újabb adományokkal érkezett 

Kárpátaljára, hogy szebbé tegye a rászoruló gyermekek karácsonyát. Ezúttal egy igazi Kárpát-

medencei, határokon átívelő összefogásnak lehetett a koordinátora a karitatív szervezet: a 

felvidéki Pozsonyi Református Egyházmegye gyűjtött össze több mint ezer darab 

cipősdobozban játékokat, mesekönyveket, édességet nehéz körülmények között élő gyermekek 

számára. Ennek több mint felét Palágykomorócra juttatta el a Magyar Református 

Szeretetszolgálat, ahonnan a kárpátaljai gyülekezetekhez juttatják el az adománycsomagokat. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 13. – Kossuth Rádió 

 

Ebben a bizonytalan helyzetben, amikor a kormánykoalíciónak nincs többsége a pozsonyi 

parlamentben, illetve a déli régiókat a fejlesztési listák aljára száműzik, különösen megnő a 

regionális fejlesztési források szerepe, amelyekről a megyék dönthetnek. A négy dél-szlovákiai 

megyében pedig vezető szerepet játszik a magyar Szövetség. Gazdasági politikusát, Farkas 

Ivánt kérdeztük. 

 

Hétvégén elindult a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző V. évfolyama a Mathias Corvinus 

Collégium szervezésében. A program elsősorban azoknak a fiataloknak szól, akik felelősséget 

éreznek a kárpátaljai magyarságért, és véleményformálóként, döntéshozóként kedvező irányba 

szeretnék alakítani az Ukrajnában élő magyar közösség sorsát. Az MCC a Kárpátaljai Közéleti 

Vezetőképzőt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, a KMKSZ ifjúsági szervezetével és 

Bocskor Andrea európai parlamenti képviselővel partnerségben szervezi.  
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https://karpatalja.ma/haboru/fiatal-munkacsi-katona-a-haboru-ujabb-aldozata/
https://karpataljalap.net/2022/12/13/1-200-ciposdobozban-erkeztek-adomanyok-karpataljai-reformatus-gyermekek-szamara
https://karpataljalap.net/2022/12/13/1-200-ciposdobozban-erkeztek-adomanyok-karpataljai-reformatus-gyermekek-szamara
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-12-13_18-00-00&enddate=2022-12-13_18-40-00&ch=mr1
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A Sapientia Egyetem évértékelőt tartott kolozsvári és csíkszeredai helyszínnel. A Sapientia 

EMTE igen előkelő helyre került a romániai egyetem rangsorában,  és ezzel új időszámítás 

kezdődik az egyetem életében - számolt be  sajtótájékoztatón az egyetem vezetése.  

 

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke  volt idén a Szellemi honvédő díj egyik kitüntetettje. A Civil 

Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány az elismerést évről évre olyan 

személyeknek ítéli oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar nemzeti érdekek védelme 

és érvényesítése érdekében.  

 

Csökkentett fényerővel működtetik a díszkivilágítást Székelyudvarhelyen, elmarad a 

szilveszteri kabaréműsor és tűzijáték, bezárják az egyik rendezvényeknek helyet adó épületet, 

a kulturális intézmények csökkentett tevékenységgel működnek december végén és január 

elején. A székelyudvarhelyi városháza kedden sajtótájékoztatón jelentette be a takarékossági 

intézkedéseket, arra kérve polgárait, hogy mindannyian takarékoskodjanak ezekben a nehéz 

időkben. Összeállításunkban elsőként Ölvedi Zsolt alpolgármestert halljuk.  

A takarékosság nagyon fontos, de ne feledjétek, hogy Luca napján tilos fonni, sütni, mosni, így 

ajánlatos már december 12-én elkészíteni a Luca pogácsát.  Sütés közben az egyik pogácsába 

pénzt kell rejteni, és aki azt megtalálja, annak anyagilag jól fog állni a szénája az elkövetkező 

évben. A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben hétfőn este tartották a 

hagyományos  Luca-pogácsa fesztivált. Már karácsonyt időző hangulat volt a sokféle töpörtyűs 

pogácsával, kirakodóvásárral, érdekes kis, kézműves ajándéktárgyakkal . Összeállításunkban 

elsőként az egyesület elnökét, Jenovai Lajost hallják. 


