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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: véget ért Európának az a korszaka, amikor olcsó energiát és 

nyersanyagokat importál Oroszországból 
2022. december 18. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Véget ért az európai gazdaságtörténetnek az a korszaka, amikor a kontinens olcsó energiát és 

nyersanyagokat importált Oroszországból – jelentette ki szombaton Bukarestben Orbán 

Viktor. A magyar miniszterelnök a Cotroceni-palotában az Azerbajdzsánból Grúzián és 

Románián keresztül Magyarországra áramot szállító villamosenergia-vezetékről szóló 

szerződést írja alá – írja az Agerpres. Az eseményen Orbán Viktor elmondta, Európa gazdasági 

növekedést és biztonságot akar, de erre nincs egy új stratégiája. Szerinte ebben a helyzetben a 

vezetőknek gondoskodniuk kell országuk gazdasági és energiabiztonságáról. Hozzátette: a 

megoldás új energiaforrások keresése és beszállítása Európának. A magyar kormányfő 

hangoztatta: ebben a helyzetben csak az innováció jelent megoldást, és a most bejelentett 

vezeték igazi innovatív beruházás. Közlése szerint a szerződést aláíró felek a világ leghosszabb 

tenger alatti vezetékét készülnek megépíteni. Ugyanakkor a magyar kormányfő azt is mondta, 

hogy Romániát mielőbb be kell fogadni a schengeni térségbe és országa támogatásáról 

biztosította a román felet. 

  

A magyarok és a szlovákok egymásra vannak utalva - nagyinterjú Szijjártó 

Péterrel 
2022. december 18. – ma7.sk 

Amikor a felvidéki magyar érdekképviselet kormányzati tényező volt, az segített Szlovákia és 

Magyarország kapcsolataiban – fogalmaz Szijjártó Péter, aki szerint az utóbbi időben felesleges 

nyilatkozatok is terhelik a kétoldalú kapcsolatokat, holott az egymásrautaltságra kellene 

figyelni. A külgazdasági és külügyminiszter kétnapos pozsonyi látogatása alkalmával adott 

exkluzív interjút a Ma7 médiacsaládnak. „Fontos, hogy a találkozó létrejött. Ez azt jelenti, a 

korábbi elhatározásunk, hogy a két külügyminisztérium között folyamatos legyen a 

konzultáció, még mindig érvényes. A megállapodást Miroslav Lajčák kollégámmal kötöttem 

meg, aki elkötelezett volt a kétoldalú kapcsolatok pragmatikus fejlesztésében. Azt gondolom, a 

külügyminisztereknek az a dolguk, hogy olyan kapcsolatokat építsenek, amelyből gyakorlati 

haszna származik a két nemzetnek. Ezt a célt szolgálja, ha jó a gazdasági együttműködés, ha 

virágzik a kereskedelem, ha a két ország együttműködése hozzájárul az energiaellátás 

biztonságához, s az ebből fakadó kedvező légkör segíti a nemzeti közösségek, így a felvidéki 

magyarság helyzetét. Én is olvasom azokat a sokszor tisztességtelen, unfair nyilatkozatokat, 

amelyekre a felvezetőjében utalt. Ha jóleső érzés is lenne azonnal visszavágni, érdemes előtte 

venni egy nagy levegőt, és belegondolni, hogy azzal mit érünk el. 
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Potápi Árpád János: Tamási Áron még mindig hívószó 
2022. december 16. – MTI, Hirado.hu, Ma7.sk, Magyar Nemzet, Felvidek.ma 

Tamási Áron még mindig hívószó, akitől a gyerekek hazaszeretetet is tanulhatnak - jelentette 

ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki 

Révkomáromban, ahol beszédet mondott a Tamási Áron emlékév záróeseményeként átadott 

emléktábla-avatáson pénteken. Az államtitkár elmondta: az emlékéveken keresztül a nemzeti 

összetartozás tudatát, érzését akarják erősíteni, s Tamási Áronra azért is esett a választás, mert 

élettörténetével szimbolizálja a magyarságot, hiszen Székelyföldön született, élt Erdélyben, a 

trianoni Magyarország területén, tett egy próbálkozást Amerikában, aztán visszatért Erdélybe, 

s Magyarországon halt meg. Hozzátette: az emlékév választásával azt a szándékot is követték, 

hogy a gyerekek szeressék meg az olvasást, és hazaszeretet is tanuljanak, hiszen Tamási 

humoros, lendületes, olvasmányos regényei nagyon alkalmasak erre. 

 

Szilágyi Péter: a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a 

kárpátaljai magyar szervezetek működését 
2022. december 17. – MTI, Felvidek.ma, Index.hu, Pestisracok, Kiszo.net, Magyar Nemzet 

A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a kárpátaljai magyar szervezetek 

működését - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára hivatalos látogatásán Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) éves közgyűlésén. Az ukrajnai országos légiriadó miatt nem az eredeti helyszínen, a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében, hanem az intézmény 

óvóhelyén tartotta meg éves közgyűlését a kárpátaljai magyar pedagógusok szakmai szervezete.         

Köszöntő beszédében Szilágyi Péter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek sikeres kárpátaljai 

fejlesztései és korszerűsítései nemcsak a magyarságnak, hanem az ide menekült ukránoknak is 

biztonságot, védelmet nyújtanak. "Ezzel keresztényi kötelességünknek teszünk eleget"- 

fogalmazott. 

           
Bár számos tervéről le kellett mondania, az RMDSZ-nek esze ágában sincs kilépni 

a kormányból 
2022. december 16. – Krónika, maszol.ro 

Nem tart kormányzati pozíciójának megingásától, a jelenlegi koalíció felbomlásától az RMDSZ, 

amely egyértelműen pozitívnak tekinti, hogy része a bukaresti hatalomnak – derült ki a 

Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) pénteki ülésén. Az alakulat miniparlamentje döntött a 

jövő évi tisztújító kongresszus menetrendjéről is. A Kolozsvár közeli Kajántó-völgyben 

rendezett nagygyűlésen a szövetség mérleget vont az elmúlt két év kormányzati 

tevékenységéről, és Kelemen Hunornak, valamint az alakulat többi, kormányzati tisztséget 

betöltő politikusának „félidős” kiértékeléséből teljes mértékben az világlott ki, hogy az RMDSZ 
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elégedett az elért eredményekkel. Még úgy is, hogy politikai helyzetértékelésében a szövetségi 

elnök bevallotta: 2020 decemberében nagyobb tervekkel vágtak neki a közös kormányzásnak 

a román szociáldemokraták (PSD) és liberálisok (PNL) oldalán, ám ezek nagy részét 

keresztülhúzta az ukrajnai háború. A miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő Kelemen 

elismerte, alkotmánymódosításról már maga sem beszél jelen körülmények közepette, és bár a 

kisebbségi törvényről nem mondtak le, érvelése szerint az alakulat célja nem lehet az, hogy 

kudarccal járjon a parlamentben. Ami azt jelenti, hogy a 15 éve halogatott jogszabály rövid távú 

elfogadtatására maga az RMDSZ sem lát esélyt. „Az már becsületesen elvégzett munkát jelent, 

ha megvédjük, ami a miénk. Tehetjük folyamatosan magasra a lécet, ha folyamatosan leverik 

azt vagy átbújnak alatta” – írta körül a szövetség mozgásterét Kelemen Hunor. 

 

Kelemen Hunor az osztrákellenes bojkottról, a PNL követeléséről és arról, indul-

e újabb elnöki mandátumért 
2022. december 16. – Krónika 

Jogosnak tartja Kelemen Hunor azoknak a polgároknak, cégeknek az Ausztria-ellenes dühét, 

akik/amelyek bojkottot hirdettek az osztrák érdekeltségekkel szemben. A szövetségi elnök 

egyelőre nem nyilatkozik arról, indul-e újabb mandátumért a jövő évi tisztújításon. Az MTI 

kolozsvári tudósítójának kérdésére válaszolva az RMDSZ elnöki tisztségét 2011 februárja óta 

betöltő politikus nem kívánt válaszolni arra, indul-e újabb mandátumért a szövetség 2023 

áprilisában rendezendő tisztújító kongresszusán. „Mindent a maga idejében, kis türelmet 

kérek, erről majd januárban fogunk beszélni” – jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Böllérek vetélkednek Koltón: hagyományteremtő disznóvágóverseny 

máramarosi magyar csapatoknak  
2022. december 16. – Krónika 

Első ízben szerveznek böllérversenyt szombaton Koltón, ahol hat Máramaros megyei csapat 

mérheti össze a disznóvágásban és a disznó feldolgozásában szerzett jártasságát. A rendezvényt 

hagyományteremtő szándékkal szervezi meg a helyi RMDSZ a Nagybányától alig tíz 

kilométerre található településen, ahol a legutóbbi népszámláláson a lakosság 53 százaléka 

vallotta magát magyarnak. Pintér Zsolt főszervező, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke a 

Krónikának elmondta, olyan rendezvényt szeretnének létrehozni, ahol a szórványvidék 

magyarlakta települései valamilyen formában közösen részt vesznek. „Fontosnak tartjuk, hogy 

azok a magyar közösségek, amelyeknek eddig nem volt kapcsolatuk egymással, vagy nem volt 

olyan közeg, ahol találkozzanak egymással, ezt kötetlenül, laza keretek között tegyék meg. 

Noha városon az uniós és az egészségügyi szabályozások nem teszik lehetővé a disznóvágást, a 

máramarosi kistelepüléseken még erőteljesen él a karácsony előtti időszakban a disznóvágások 

hagyománya” – mondta Pintér Zsolt. 
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Bukaresti gáncs: egy év alatt sem sikerült bejegyezni a December 15. – A román–

magyar szolidaritás napja Egyesületet 
2022. december 16. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Egy év alatt sem sikerült bejegyezni a December 15. – A román–magyar szolidaritás napja 

Egyesületet, melynek létrehozását a romániai kommunista diktatúrát megdöntő forradalom 

33. évfordulóján jelentette be Tőkés László Temesváron. A temesvári sajtótájékoztatón Gabriel 

Andreescu emberi jogi aktivista, az egyesület társkezdeményezője a bejegyzés hatósági 

gáncsolásáról számolt be.  Elmondta: a törvény 30 napos határidőt szab meg a 

kormányfőtitkárságnak a névfoglalási kérvényük elbírálására, ám a hivatal mindeddig nem 

adott választ a tavaly decemberben benyújtott beadványukra. Ehelyett pótlólagos iratokat, 

nyilatkozatokat kért az alapítóktól. A hatósági túlbuzgóságot ugyan indokolatlannak tartották, 

ennek ellenére minden kért iratot elküldtek, hogy gyorsítsák a folyamatot, mégsem kaptak sem 

pozitív sem negatív választ. Márpedig e válasz nélkül nem lehet bírósághoz fordulni az 

egyesület bejegyzési kérelmével. Gabriel Andreescu közölte: ezért kénytelenek voltak Kincses 

Előd ügyvédet, az egyesület másik kezdeményezőjét megkérni, hogy peres úton kényszerítse a 

kormányfőtitkárságot a névfoglalási irat kiállítására. 

 

Medgyesen magyar szigetet jelent az iskola 
2022. december 17. – maszol.ro 

Háromszáz éves a magyar nyelvű oktatás Medgyesen. Ma itt találjuk Szeben megye egyetlen 

önálló magyar iskoláját. Milyen az élet a közel száz diákkal működő Báthory István Általános 

Iskolában, és milyen jövőre készülődnek – erről kérdezték Foszner-Korodi Ildikó igazgatót. Az 

általánosan érvényes csökkenő gyermeklétszám Medgyesen is gondot jelent, a helyzetet itt 

fokozzák a szórványlét velejárói is. „A 2022–2023-as tanévet 92 diákkal kezdtük. Sajnos a 

tanulók létszáma évről évre csökken, és mivel országszerte csökken a gyereklétszám, ritka a 3-

4 gyerekes család, így a következő években is csökkenésre számítunk. Mivel Medgyesen 

működik Szeben megye egyetlen önálló magyar iskolája, így a környező falvakból is ide járnak 

a magyar gyerekek. Őket a Pro Schola Mediensis Alapítvány mikrobuszaival ingáztatjuk ingyen 

és bérmentesen, de már a falvakban is egyre kevesebb a gyerek” – részletezi az igazgató. 

 

Elhunyt Buchwald Péter kémikus, az RMDSZ egyik alapítója és volt szenátora 
2022. december 17. – maszol.ro 

Elhunyt 85 esztendős korában Buchwald Péter (Bukarest, 1937. május 21. – 2022. december 

16.) vegyész, politikus, a Kolozs megyei RMDSZ egyik alapító tagja, a Kolozsvár Társaság 

vezetője. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Facebook-bejegyzésben emlékezett meg a 

közismert szakemberről. „Elment Buchwald Péter, és Kolozsvár felett az ég beborult” – 

fogalmazott. „Péter a Szövetség alapító atyáinak egyike volt, az RMDSZ megyei szervezetének 

elnöke, haláláig a Kolozsvár Társaságot vezette. Eredeti szakmája szerint vegyész, ezen a 

területen is komoly teljesítményt tudhat magáénak. A kolozsvári magyar közösség 

világítótornya maradt azután is, hogy visszavonult a politikából, hiszen sosem távolodott el a 

közügyektől” – írta Facebook-oldalán a szövetségi elnök. 
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Rádió Gaga Csíkszék hétfőtől  
2022. december 18. – szekelyhon.ro 

Rádió Gaga Csíkszék néven hétfőtől útjára indul a Médiatér legújabb kereskedelmi rádiója. A 

93.9-es FM hullámhosszon fogható kereskedelmi rádióval tizenkettőre bővül a Rádió Gaga 

frekvenciahálózata – gyakorlatilag egész Székelyföldre kiterjed a rádióhálózat. „Évek óta 

tervben van, hogy Csíkszeredában is rádiót hozzon létre a Médiatér. Idén tavasszal írtak ki 

Csíkszeredára és vonzáskörzetére egy szabad frekvenciát, amit megpályáztunk, és meg is 

nyertünk – érdemes tudni, hogy tucatnyi román és magyar ajkú pályázó jelentkezett a 93.9-es 

frekvenciára” – tájékoztatott az előzményekről Illés Márton rádiós projektvezető. Mint jelezte, 

tulajdonképpen mostanra készültek el a csíkszeredai stúdió kiépítésével (a rádió a Székelyhon 

székhelyén, a Márton Áron utca 18. szám alatt található), illetve az engedélyek beszerzésével, 

így hétfő hajnali 1 órától válik foghatóvá a Slágerek és új zenék szlogenű vadiúj rádió.  

 

Ciucă: a kormány szilárdan elkötelezett a toleráns társadalom, a párbeszéd és a 

pluralizmus megerősítése mellett 
2022. december 18. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A nemzeti kisebbségek napja jó alkalom arra, hogy megünnepeljük Románia etnikai, kulturális, 

nyelvi és vallási sokszínűségét, de arra is, hogy megerősítsük a többség és a kisebbségek közötti 

szilárd partnerséget, amely a kölcsönös tiszteleten, szolidaritáson, a demokratikus értékekhez 

és elvekhez való ragaszkodáson alapul – írja a kormányfő a nemzeti kisebbségek napján 

közzétett üzenetében. „Románia ma egy stabil, minden egyes polgárának közös erőfeszítéseire 

felépülő demokrácia, és a történelem megmutatta, hogy a nagy nemzeti célok megvalósítása 

egyazon eszmék elfogadásán alapult, etnikai, nyelvi, vallási vagy kulturális hovatartozástól 

függetlenül” – idézi az Agerpres Nicolae Ciucă üzenetét. A miniszterelnök szerint Románia 

kormánya szilárdan elkötelezett a befogadó, toleráns társadalom, a párbeszéd és a pluralizmus 

megerősítése mellett, a nemzeti kisebbségek jogainak és érdekeinek védelme pedig a 

sokszínűség tiszteletben tartásának előmozdításával és a kisebbségi kultúra és identitás 

megőrzésével együtt prioritást jelent. 

 

Ára van a rágalmazásnak: pert nyert facebookos zaklatója ellen a vásárhelyi 

polgármester tanácsadója 
2022. december 18. – Krónika 

Másodfokon is pert nyert zaklatója ellen Hermann Mark Christian marosvásárhelyi 

polgármesteri tanácsadó. A Facebook közösségi oldalon zajló lejáratási és megfélemlítési 

kampány sokba kerül a Hermannt rágalmazó, különböző álnevek mögé bújó középkorú 

férfinak: a bíróság 8000 eurós erkölcsi kártérítést ítélt meg. Az ügynek még nincs vége, hiszen 

bűnügyi vonalon is folynak a vizsgálatok. Döntésével a Maros megyei törvényszék 

megerősítette a bíróság alapfokú ítéletét, amely becsületsértésért, rágalmazásért, a jó 

hírnévhez és emberi méltósághoz való jogok megsértéséért erkölcsi kártérítés megfizetésére 
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kötelezte a saját, illetve féltucatnyi álnéven is írogató férfit. Ezzel szemben a közösségi oldal 

adminisztrátorát ugyanaz a testület mindössze a sértő tartalmak eltávolítására, az ítéletnek a 

csoportban való közzétételére, valamint a perköltség egy kis töredékének a megfizetésére 

kötelezte. 

 

Jövő évben indul meg a munka a kézdivásárhelyi tejfeldolgozóban 
2022. december 18. – maszol.ro 

Felszerelték a gépeket és az első kóstolót is megtartották a kézdivásárhelyi feldolgozóban. A kis 

gyár közösségi összefogással és európai uniós támogatással jött létre. A tejfeldolgozó üzem 

mögött a Kézdi Lacto Coop Szövetkezet áll, amelyben tehéntartó egyesületek, 

közbirtokosságok, más szövetkezetek, de Agrosic Egyesületen keresztül a Kovászna megyei 

önkormányzat is részvényes. A szövetkezet pályázott, támogatást kapott a Pro Economica 

Alapítványtól, ugyanakkor jelentős összegű támogatást nyertek az Európai Uniótól. Ezt 

jelentős önrésszel kellett megpótolni, a kezdeményezést azonban a többezer tagot számláló 

Román Pirostarka Egyesület is felkarolta, így a szükséges, mintegy négymillió eurós összeg 

birtokában rendelték meg a gépeket Olaszországból, amit legyártott és fel i szerelt a szakcég. 

 

Nagyváradon is bemutatták a Tőkés László tiszteletére kiadott kötetet 
2022. december 18. – Bihari Napló 

Isten szeretetében, Erdély ölelésében – Tőkés László 70 címet viseli az a könyv, amelynek 

meglepetéskötetként való megjelenését az idei, 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor zárónapján jelentették be, azóta pedig számos erdélyi városban bemutatták. A Tőkés 

László hetvenedik születésnapja alkalmából kiadott kötettel immár a nagyváradi közönség is 

megismerkedhetett. A közéleti személyiségek által az ünnepeltről írt méltatásokat és Tőkés 

László számos témakörben megjelent írásainak, állásfoglalásainak válogatását tartalmazó 

kötetet péntek délután a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ 

múzeumtermében mutatták be az egykori temesvári református lelkipásztor, valamint a kötet 

két társszerkesztője, Kóczián Viktória református lelkész és Szilágyi Zsolt politológus 

jelenlétében. 

 

Kassa szellemi vonzásában 
2022. december 16. – ma7.sk  

A fenti címmel jelent meg válogatáskötet a márciusban elhunyt dr. Kováts Miklós tanár, 

művelődéstörténész írásaiból. A könyvet a kassai MaJel Rovás Központban mutatták be 

hatalmas érdeklődés mellett. A most kötetbe foglalt, egyébként nehezen hozzáférhető, kis 

példányszámú könyvekben, folyóiratokban megjelent írásokat dr. Kováts Dániel válogatta és 

szerkesztette Kováts Bence segítségével. A könyvet a Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány 

adta ki a Széphalmi Minerva Könyvek sorozatban, ezért is volt jelen a kassai könyvbemutatón 

Nyiri Péter, a sátoraljaújhelyi Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója. – Mi azt valljuk, hogy a közös 
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történeteink nagyon fontosak ahhoz, hogy megőrizzük a nemzeti azonosságtudatunkat, a 

magyarságunkat az egész Kárpát-medencében. Ezért el kell mondanunk ezeket a közös 

történeteket. Arra törekszünk, hogy megszólítsuk a történetmondókat. Azokat, akik velünk 

vannak és tudnak mesélni, ugyanakkor azokat is, akik már nincsenek velünk, de érvényes és 

ma is tanulságos gondolataik vannak. Ez a kötet is ennek a tanúbizonysága – mondta Nyiri 

Péter. 

 

Esterházy János stációi 
2022. december 16. – ma7.sk  

A Pázmaneum Társulás, a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezete és a Csallóközi Múzeum 

2022. december 15-én Dunaszerdahelyen Felvidéki példaképünk Esterházy János címmel 

szervezett megemlékezést felvidéki mártírunk tiszteletére. A megemlékezés szentmisével 

kezdődött a római katolikus plébániatemplomban, majd a szervezők megkoszorúzták a Fő 

utcán található Esterházy-domborművet. Ezt követően a dr. Molnár Imre történész, Esterházy-

kutató előadását hallgathattuk meg a Csallóközi Múzeumban. Dr. Molnár Imre előadása elején 

felhívta a figyelmünket arra, hogy a megemlékezés szervezői a mai napot úgy jelölték ki, hogy 

Esterházy Jánosnak egy vértanú társára, Brenner Jánosra, rábakethelyi káplánra is 

emlékezünk, akit a kommunista belügyesek kegyetlen módon mészároltak le. 

 

Városi karácsony Füleken 
2022. december 17. – ma7.sk  

December 16-án a füleki piaccsarnok ismét karácsonyi hangulatban várta az érdeklődőket. Két 

év kihagyás után a Füleki Városi Művelődési Központ, Fülek Város és a Füleki Közhasznú 

Szolgáltatások ismét megszervezte karácsonyi rendezvényét. A karácsonyi vásárral egybekötött 

kulturális rendezvény helyszínéül a piaccsarnok szolgált. ahova forralt bor, karácsonyi puncs 

és egyéb finomságok illata csalogatta az embereket. A helyi kézművesek, árusok és a városi 

intézmények dolgozói karácsonyi dísztárgyakkal, saját készítésű ajándéktárgyakkal várták az 

érdeklődőket. A színpadon pedig ünnepváró műsort tekinthettek meg a látogatók. 

 

Könyv a pozsonyi káptalan hiteleshelyi jegyzőkönyveiről 
2022. december 17. – ma7.sk  

Csiba Balázs, a Pozsonyi Comenius Egyetem oktatója pár hete Kondé Mihály élete és pályája 

címmel tartott előadást a Kondé család emlékezetének szentelt konferencián a Csallóközi 

Múzeumban. Nagyjából 10-11 éve foglalkozik a csallóközi nemesi családok kutatásával, fő 

kutatási területei ezenkívül a középkori Csallóköz településeinek írott hagyatékai, hivatalos 

dokumentumai, az itt élt nemesi családok eredettörténete, származástana, a középkori 

oklevéltani források nyilvánossá tétele és az akkori világi igazságszolgáltatás. 2022. December 

8-án ismét Dunaszerdahelyre látogatott, hogy bemutassa A pozsonyi káptalan hiteleshelyi 

jegyzőkönyvei II. (1504 –1513) című kötetét. 
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Életműve elismeréseként posztumusz Magyar Örökség Díjat kapott Huszár László 
2022. december 17. – ma7.sk, felvidek.ma  

Kevéssel halálának második évfordulója előtt posztumusz Magyar Örökség Díjban részesült 

Huszár László, a felvidéki magyar művelődésszervezés megkerülhetetlen alakja. Huszár László 

1951. október 31-én Rétén született. 1970-ben Szencen érettségizett, majd 1989-ben a pozsonyi 

Comenius Egyetem BTK-án szerzett oklevelet. 1977-től a Csemadok munkatársa, 1990-2007 

között a Csemadok dunaszerdahelyi területi választmánya titkára, 2005-től a Szlovákiai 

Magyar Művelődési Intézet igazgatója. A Gyurcsó István Alapítvány egyik alapítója és vezetője. 

2018-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. A Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet vezetőjeként sok más mellett olyan kiemelkedő kulturális rendezvények 

megvalósítását vállalta magára, mint a Duna Menti Tavasz vagy éppen az Ipolyi Arnold 

Népmesemondó Verseny. 

 

Egyre több családban nem beszélnek a hitről - Interjú Mikus Csabával 
2022. december 17. – ma7.sk 

Mikus Csaba jelenleg Nagypakán szolgál plébánosként. 2015-ben szentelték pappá, majd 

Szencen volt káplán két évig, 2017-től 2019-ig Somorján, hogy aztán 2019. július 1-jétől 

elkezdje szolgálatát Nagypakán.  „Az első és a legfontosabb probléma az a családban van. Nem 

beszélnek a hitről, nem beszélnek a Szentírásról, még hogyha csak mese formájában is, akkor 

elmondhatná a szülő a gyermeknek akármelyik bibliai történetet. Persze, hogy a gyerek először 

azt úgy fogja felfogni, mint valami mesét, valami történetet, de már legalább találkozik vele. Én 

is emlékszem rá, amikor a nagypapám mesélte Ádámot és Évát, ahogyan az Isten kiűzte őket a 

paradicsomból, ott annak a gyereknek, amikor ilyen történetet hall, akkor 350 millió kérdése 

van, amit nem tud megmagyarázni se a nagyszülő, se az, aki mondja azt a történetet, de el nem 

felejtem, emlékszik rá, hogyan mesélte nekem ezt a történetet. Tehát már ezen keresztül is 

érezhető Istennek az érintése." – mondta Mikus.  

 

Kívánj igazi ünnepet Losoncon 
2022. december 17. – felvidek.ma  

Két év kényszerszünet után ismét zsúfolásig megtelt a losonci Apolló mozi nézőtere szülőkkel, 

nagyszülőkkel, családtagokkal, barátokkal, megbecsült szépkorú pedagógusokkal, hogy ismét 

egy olyan ajándékot kapjanak, amelyet a szívükben őrizhetnek sokáig. Az ajándékokat 

lelkiismeretes munkával, nagy odaadással a losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda 

pedagógusai, nevelői és hát elsősorban a kezeik alatt formálódó magyar gyerekek készítették. 

Az ajándék egy másfél órás karácsonyi gálaműsor volt, ahol szem nem maradt szárazon a 

jókedvtől és a meghatódottságtól. Már a mozi bejáratánál érezhető volt az a bizsergés, pozitív 

kisugárzás, amit csak a jóérzésű, várakozással teli emberek képesek kibocsátani magukból, és 

abban a zsongásban, ahol mindenki barátsággal köszönti a másikat, mosolyra mosollyal 

válaszol, nos, abba elmerülni, már-már mennyei lelkiállapot, amely egyszerre feltölt és felemel. 
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Gyimesi György: Két rossz között választhattunk – mindkettő bejött 
2022. december 17. – felvidek.ma  

Gyimesi Györggyel, az OĽaNO képviselőjével készített interjút a Pravda napilap, amelyben a 

legutóbbi napok ugyancsak turbulens parlamenti eseményeiről kérdezték. A képviselő úgy 

látja, hogy az előrehozott választások jelentik az egyetlen észszerű megoldást és kiutat abból a 

káoszból, amelyben az ország jelenleg vergődik. Ugyanakkor ő az eddig hangoztatott május 

végi, júniusi időponttal ellentétben inkább az őszi időpontot javasolná, amikor az emberek a 

nyári, kissé nyugodtabb időszak után racionálisabban döntenének, másrészt pedig addig még 

valamit tehetnének az ország, az emberek érdekében. Fontos szempont persze a 2023-as 

költségvetés. Ennek jóváhagyása ugyanis az egyik feltétele az előrehozott választások 

kihirdetésének, amelyre 90 szavazat szükséges a parlamentben. Az SaS már kijelentette, hogy 

ellene lesz és amennyiben az OĽaNO szintén, akkor meghiúsul az előrehozott választások 

meghirdetése. 

 

Együttlét ellentétek nélkül 
2022. december 18. – felvidek.ma  

Karácsonyváró ünnepséggel egybekötött tanítási napot tartott a csallóközcsütörtöki alapiskola, 

ahol csupa szív magyar és cigány gyerek szívébe költözött a szeretet. A karácsony a szeretetről 

szól, ahogy az év minden napja arról kellene, hogy szóljon. Az iskola felkészült erre az időszakra 

és két napon át tartó karácsonyi műsort rendezett. A diákok heteken át szorgosan készültek és 

remek műsort adtak elő. Volt karácsonyi versmondás, ének és tánc is. Mint azt Hajtman Béla, 

a csallóközcsütörtöki alapiskola igazgatója elmondta, az intézmény különleges helyzetben van, 

hiszen az év elején a környéken megszűnt alapiskolából ide írattak be 29 diákot, akik között 

többen roma nemzetiségűek. A tanév kezdetén segítséget kértek egy cigánymisszióstól, aki 

segítette a vezetés munkáját abban, hogy a roma gyerekekkel is megtalálják a közös hangot és 

le tudják küzdeni a magyar gyerekekben az ellenszenv érzését.  

       
Fremond Árpádot választotta meg elnökévé az újonnan alakult MNT 
2022. december 16. – Vajma.info 

Pénteken Szabadkán megalakult az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács (MNT). A Városháza 

dísztermében megtartott alakuló ülésen hitelesítették a 35 tag mandátumát, majd a tanács 

tagjainak a javaslatára rögtön összehívták az első munkaülést is, amelyen Fremond Árpád 

személyében megválasztották az új elnököt. Fremond Árpád 41 éves pacséri osztálytanító, de 

az elmúlt időszakban több mandátumban is a szerb szkupstina képviselője volt a VMSZ 

tagjaként. Az új elnök székfoglalójában elmondta, hogy az elmúlt két évtizedben a vajdasági 

magyar közösség türelmes, alázatos munkával építkezett, hogy megmaradjon a vajdasági 

magyarok kultúrája, tájékoztatása, oktatása, megmaradjanak nyelvhasználati lehetőségei, 

illetve megmaradjon maga a közösség. Fremond Árpád elmondta, nem pontot tesznek az előző 
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összetételű MNT munkájának a végére, hanem csak vesszőt, hogy folytassák a megkezdett 

feladatokat. 

 

A Betlehemi békelángot Muzslyán is kiosztották 
2022. december 18. – vajma.info 

Az idén is megérkezett Vajdaságba a Betlehemi békeláng, amelynek kiosztása ma Muzslyán is 

megtörtént, a Szűz Mária Szent Neve templomban, mégpedig a délelőtti szentmise után. A 

muzslyai cserkészek a bevonultak a templomba a Betlehemi békelánggal, a szentmise legelején, 

és ezzel a lánggal gyújtották meg az adventi koszorún a negyedik gyertyát, a szeretetet jelképző 

gyertyát. Gabona Ferenc, a VMCSSZ elnöke rövid áttekintést mondott a templomban a 

békeláng útjáról, majd Bodó Zalán olvasta fel az idei üzenetet. Mint ismeretes, a békeláng a 

betlehemi Jézus Krisztus születése kápolnából érkezik minden évben, valójában 1989-ben 

kezdték a cserkészek átvenni a béke hírnökének a szolgálatát, és azóta minden évben a Születés 

kápolnájából elhozzák először is Bécsbe az osztrák cserkészek, majd Bécsbe mennek a 

cserkészszövetségek küldöttei, akik elviszik, elhozzák az egyes szövetségekhez a békelángot. 

 

Német László érsek: Nem várni kell a hívekre, hanem megkeresni őket 
2022. december 18. – Vajma.info 

Német László, a Belgrádi Főegyházmegye új érseke szerint a fővárosban vannak katolikus 

hívők, de a papoknak személyesen kell őket megkeresniük,. „A feladatom nem az, hogy otthon 

üljek ölbe tett kézzel és várjam, hogy a hívek megtalálják a templomot, hanem az, hogy 

megkeressem az embereket, beszélgessek velük, és ha úgy érzik, szükségük van istentiszteletre, 

ők is eljönnek majd" nyilatkozta az érsek a Szerbiai Rádió és Televíziónak. Szerinte az 

egyháznak ki kell használnia a közösségi média adta lehetőségeket is, így pedig a fiatalokat is 

elérheti. Hozzátette: a koronavírus-járvány megmutatta, mennyire függünk a digitális világtól, 

és hogy mennyire könnyű elérni a híveket. Az érsek már tíz éve használja a Facebookot, s bár 

ez a közösségi oldal már nem annyira elterjedt, vannak más lehetőségek is, mint például a 

Twitter, amelyről hamarosan kiderül, milyen arcot vesz fel Elon Musk vezérletével. 

 

A negyedik gyertyát is meggyújtották a felsőhegyiek 
2022. december 18. – Magyarszo.rs 

A Felsőhegyi Önkéntes Központ és a Felsőhegyi Népdalbarátok Klubja szervezésében a 

negyedik gyertyát is meggyújtották a Zenta községhez tartozó település adventi koszorúján. A 

keresztény szimbolika szerint az adventi koszorú formája Isten örökkévaló szeretetét jelképezi, 

az örökzöld ágak (leggyakrabban fenyő) a reményt és az életet, a gyertyák pedig a növekvő 

fényt, Jézus eljövetelének közeledtét. A negyedik, lila színű gyertya a szeretet jelképezi és 

Keresztelő Szent Jánosra is utal, aki Jézus eljövetelét hirdette és előkészítette az utat az 

emberek szívéhez. A felsőhegyiek adventi koszorúján a negyedik gyertyát este 5 órakor, 

közvetlenül a délutáni szentmise után gyújtották meg a felsőhegyi római katolikus templom 

bejáratánál. A gyertyagyújtásra pedig Szabó Dékány Zsófia kántor és énekesnő vezette közös 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28146/A-Betlehemi-bekelangot-Muzslyan-is-kiosztottak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28146/A-Betlehemi-bekelangot-Muzslyan-is-kiosztottak.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/32175/Nemet-Laszlo-ersek-Nem-varni-kell-a-hivekre-hanem-megkeresni-oket.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5113/vajdasag/277712/A-negyedik-gyerty%C3%A1t-is-meggy%C3%BAjtott%C3%A1k-a-fels%C5%91hegyiek-fels%C5%91hegy-advent.htm


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 19. 

. 

 

énekléssel invitálta meg a lakosokat a Felsőhegyi Népdalbarátok Klubja, amelynek a tagjai ezt 

követően betlehemi pásztorjátékukat is előadták. 

        
Ukrajnai háború - ORFK: több mint 9500-an érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. december 19. – MTI, hirado.hu, Demokrata 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5902-en léptek be Magyarország területére vasárnap, a 

román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3782-en nyilatkoztak úgy, hogy 

Ukrajnából érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn az MTI-

t. A beléptetettek közül a rendőrség 228 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges 

okmányok beszerzéséért. Vonattal 60 ember - köztük 29 gyermek - érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 

a police.hu oldalon azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrséggel segíti az Ukrajnából vonattal 

érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. 

 

Zelenszkij: egy nap alatt csaknem hatmillió embernél kapcsolták vissza az áramot 
2022. december 18. – MTI, Hirado.hu, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Egy nap leforgása alatt csaknem hatmillió ukrajnai lakos otthonába kapcsolták vissza az 

áramot, a vezetékes vízellátással azonban továbbra is nagy gondok vannak - jelentette ki 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi videoüzenetében. "A javítási munkálatok a pénteki 

terrorcsapás után is megszakítás nélkül folytatódnak. Természetesen még sok munka van a 

rendszer stabilizálásán" - mondta az elnök szombat éjszaki üzenetében. Kifejtette, hogy 

problémák vannak a távfűtéssel, és nagy gondok a vízellátással. A legnehezebb a helyzet a 

fővárosban, Kijevben és környékén, valamint főként Vinnicja és Lviv megyében. Ismételten 

azzal a felhívással fordult a nemzetközi partnerekhez, hogy biztosítsanak Ukrajnának 

megbízható légvédelmi pajzsot. 

 

Megérkezett Kárpátaljára a NOE családokat és zeneiskolákat segítő adománya 
2022. december 16. – MTI, kormany.hu 

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok 

Országos Egyesülete (NOE) elnöke 35 nehéz sorsban élő kárpátaljai családnak adott át 

karácsonyi szeretetcsomagot, valamint a támogatók jóvoltából két zeneiskola jutott 

hangszerekhez. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az átadóünnepségen elmondta, hogy 

örömmel csatlakozott a NOE felkéréséhez, és kollégáival együtt két családnak gyűjtöttek 

adományt.     Minden évben áldott, békés karácsonyi ünnepeket szoktunk kívánni, de az idén a 

békés kifejezés új jelentést nyert. Most nemcsak az adventi időszakban, de a hétköznapokban 

is vágyunk a békére - fogalmazott. A kormányszóvivő köszönetet mondott mindenkinek, aki 

"ebben a nagyon nehéz időszakban itt van és küzd, és vigyáz a szomszédra, segít a gyerekeknek 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/19/orfk-tobb-mint-9500-an-erkeztek-ukrajnabol-vasarnap
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tanulni". Reményét fejezte ki, hogy a béke beköszöntével "ez a közösség is megerősödve fog 

ebből a nagy nehézségből kikerülni". 

  

Légiriadó kísérte a KMPSZ-közgyűlését 
2022. december 18. – Kiszo.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megtartotta megyei beszámoló 

közgyűlését. A rendezvényre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom 

termében került sor. A szövetség immár 31 esztendeje támogatja a szülőföldön tevékenykedő 

magyar pedagógusok munkáját. Ezt mi sem bizonyította jobban, mint az a több száz tanár, aki 

részt vett az alkalmon. A légiriadó sajnos félbeszakította a közgyűlést, a résztvevők óvóhelyre 

kényszerültek, s Orosz Ildikó immár ott folytatta elnöki beszámolóját. – Ez az év nem volt a 

legszerencsésebb a kárpátaljai magyarok számára, hiszen nemrég fogadták el a háborús 

viszonyok között a kisebbségekről szóló törvényt, ami rosszabb, mint az 1992-es törvény volt. 

Ez számos lehetőséget megvon tőlünk, úgy érezzük, hogy nem tekintenek minket őshonos 

lakosoknak, hanem bevándorlóknak. Megszüntették a kollektív jogainkat, csak az egyéni 

jogokat gyakorolhatjuk, ami kihat a teljes oktatási rendszerre, a szülőkre, a családokra, vagyis 

a magyar nyelvet visszaszorították a konyhákba – jegyezte meg a KMPSZ elnöke. 

 

Tamási Áron-emléktáblát avattak a Rákóczi-főiskolán 
2022. december 18. – Kárpátalja, karpatalja.ma  

„Azzal, hogy az egyik táblát ma itt, Beregszászban avattuk fel, a kárpátaljai magyarság nemcsak 

azt üzeni, hogy a magyar nemzet alkotórésze, hanem egyben azt is, hogy van itt egy közösség, 

amely emlékezik és egyben bizakodik egy békés jövendőben” – jelentette ki Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Tamási Áron emléktáblájának ünnepélyes 

avatásán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) december 17-én. A 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Tamási Áron Kossuth-díjas erdélyi 

magyar író születésének 125. évfordulója alkalmából emlékévet hirdetett. Ehhez kapcsolódva 

a Magyarság Háza a művész kivételes öröksége előtt tisztelegve határokon átnyúlóan, a Kárpát-

medencében és a diaszpórában élő magyarokat egy szellemi közösségbe kapcsoló 

programsorozatot szervezett, melynek egyik záróeseménye Tamási Áron emléktáblájának 

beregszászi felavatása. 

 

Fellobbant a szeretet lángja Beregszász adventi koszorúján 
2022. december 18. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Református Egyházközség kamarakórusának szolgálata mellett tartották meg a 

beregszászi közös advent utolsó gyertyagyújtó alkalmát. Immár hagyomány, hogy a Beregszász 

főterén felállított adventi koszorú gyertyáit a város történelmi egyházainak képviselői, valamit 

a közösség felelős vezetői gyújtják meg. A szeretetet szimbolizáló negyedik gyertya 

meggyújtását a héten a Beregszászi Református Egyházközség vállalta magára, akik a 4. számú 

Bendász Károly cserkészcsapatnak köszönhetően a Betlehemi Békelánggal hívták életre a 

szeretet lángját. 
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Ajándékok nagyszőlősi hátrányos helyzetű gyerekeknek 
2022. december 18. – karpatalja.ma 

Ismét Kárpátaljára látogatott Kovács Domokos Péter, Magyarország ENSZ ifjúsági küldötte. 

Ezúttal a németországi Passaui Egyetem hallgatói által összegyűjtött, több mint 300 cipős 

doboznyi ajándékkal érkezett, amelyet a Nagyszőlősi „Nebajduzsijvinohradiv” csoportnak 

adtak át. A közösségi oldalakon működő csoport tagjai a Nagyszőlősön és a környező 

településeken élő hátrányos helyzetű gyermekekhez juttatják el az adományokat. Az ENSZ 

magyarországi küldötte nem először látogatott el vidékünkre, a nyár folyamán a beregszászi 

„Színes tartályok” egyesület közreműködésével szelektív hulladékgyűjtő papír konténereket 

adott át a Beregszászi kistérség iskoláinak, valamint a passaui lakosok gyűjtésének 

köszönhetően több raklapnyi írószert adtak át a Vérke parti város oktatási intézményeinek. 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 16. – Kossuth Rádió 

 

Megbukott a hónapok óta kisebbségben kormányzó szlovák kabinet. Csütörtökön este a 

parlament megvonta a bizalmat Eduard Heger kormányától. A pártok többsége, így a Szövetség 

magyar párt is új választások kiírását szorgalmazza. 

 

Szabadkán ma megalakult az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács. Miután a novemberi 

országos kisebbségi önkormányzati választásokon csak a VMSZ vett részt, mind a 35 tag erről 

a listáról jutott be a tanácsba. A mandátumok hitelesítése után megtartották az első 

munkaülést, amelyen elnöknek választották Fremond Árpád pacséri pedagógust, aki korábban 

a VMSZ szerbiai parlamenti képviselője volt. 

 

150 nehéz sorsú család, valamint a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány idősotthona és 

gyerekotthona részesült karácsonyi adományban, az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából. 

A több mint 5 és fél millió forint értékű segélyszállítmány nagy segítséget jelent a szociális 

intézmény és a rászoruló családok számára. Sokan közülük kizárólag az alapítvány rendszeres 

támogatására számíthatnak. 

 

A magyarkanizsai Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete készül a karácsonyra. 41 családjuk és 117 

aktív gyermek tagjuk van jelenleg. Közösséget szerveznek, jótékonykodnak, s közben székházra 

is gyűjtenek. Sziveri Nikoletta elnökkel beszélgetett munkatársunk.   

 

https://life.karpat.in.ua/?p=130386&lang=hu
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Az ukrajnai háború miatt nem minden család lehet majd együtt karácsonykor Kárpátalján, véli 

Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. A nehéz 

életkörülmények között a nyugdíjasok mellett a több gyermeket nevelő nagycsaládosok vannak 

az egyik legkiszolgáltatottabb helyzetben. – mondta Tarpai József. 

 

A nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium vendégül látta a muzslyai Szent 

Erzsébet szeretetház lakóit. Az idős emberek adventi szentmisén vettek rész a diáklányokkal, 

majd kellemes beszélgetéssel töltötték az időt.  Az összeállításban elsőként Gizella nővér mesél 

az adventi délutánról.  

 

Határok nélkül 

2022. december 17. – Kossuth Rádió 

 

Magyar Örökség-díjas lett Huszár László felvidéki művelődésszervező életműve, aki haláláig az 

általa alapított Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója volt. Elévülhetetlen érdemeket 

szerzett a Csemadok szakmai munkájában, több országos rendezvény elindításában és 

megszervezésében. Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség 

elnöke szerint ő maga volt az intézmény.  

  

Klebelsberg Kunó, jeles művelődéspolitikus, aki a trianoni békeszerződés után egy évtizedig 

volt vallás- és közoktatásügyi miniszter az Arad megyei Pécskán született 1875-ben. Az általa 

felépített iskolarendszer hosszú évtizedekre meghatározta a magyar közoktatást. Születésének 

napja, november 13-a, tehát nemcsak a magyar nyelv napja.  

 

Pécskáról ugyan pár hónapos korában elvitték, ám a helyi értelmiségiek – a város más neves 

szülötteivel együtt – a mai napig őrzik emlékét. A Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület 

elnökével, az egykori Klebelsberg-napok szervezőjével, Nagy István nyugalmazott pécskai 

fizikatanárral vettük számba, milyen örökséget hagyott hátra Klebelsberg Kúno. 

  

A Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumába a mai napon bekerült teljesítmények ismertetése 

után folytassuk egy szintén elismerésre méltó szerzőpárossal. Számos határon túli terület 

bejárása után a csángókhoz látogatott Domonkos László. Útjáról nemrégiben jelent meg 

Magyar Moldva címmel, Helyzetjelentés az erózió állásáról alcímmel könyve, amelyet útitársa, 

Hetzmann Róbert fotói illusztrálnak. 

 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Kárpát-medence 
 

2022. december 18. – M1 

 

Adventi vásár és forgatag Honton 

 

Felsőszemeréd egy kis felvidéki település nem messze Ipolyságtól. A trianoni békeszerződésig 

Hont vármegyéhez tartozott. Jelenleg 640 lakosának közel fele magyar nemzetiségű. Itt él egy 

fiatal cukrász, Hajnal Rebeka, aki most egy adventi rendezvényre készül. Nagyon sok időt 

töltöttem mindig a konyhában, nagymamámmal, anyukámmal, tényleg mindig tanultam 

valakitől. És amikor végeztem az iskolában, akkor itthon is elkezdtem sütögetni, láttam, hogy 

ízlik az embereknek, szóval ilyen jó visszajelzéseket kaptam. 

 

Templom és óvoda Tatrangban 

 

Az erdélyi Nagykőhavas lábánál hét barcasági csángó falu őrzi elődei nyelvét és hitét. A várossá 

összenőtt Négyfalu, valamint a kissé távolabb fekvő Tatrang, Zajzon és Pürkerec közössége ma 

már csupán nyomokban őrzi az egykori határőrök hagyományait, katonai szellemét. Az itt élő 

magyar evangélikusok számára sokkal inkább – a múlt század elején Reményik Sándor költő 

által megfogalmazottakat idézve – a templom és az iskola jelenti a megmaradás bástyáit. 

 

Adventi készülődés - Délvidék 

 

A negyedik adventi gyertya is lángra lobban ebben a szabadkai házban. A koszorú pedig Tokai 

Mónika saját keze munkája, hiszen fazekassággal foglalkozik immáron több mint tíz éve. Az 

agyagot először elő kell gyúrni, s csak ezután lehet ráhelyezni a korongra. Most egy bögre 

készül. Finom mozdulatokkal, türelemmel lassan megformálódik az az ivóalkalmatosság, ami 

valahol olyan ősiséget hordoz magában, hogy a modern készítési körülmények ellenére is kicsit 

visszautazhatunk vele az időben. 

 

Adventi készülődés a felvidéki óvodákban 

 

A legkisebbek is nagy izgalommal várják egész évben a karácsonyt és az azt megelőző időszakot. 

Azért, hogy az adventi készülődés a külhoni magyar óvodás gyermekek számára minél szebb és 

tartalmasabb legyen, a Rákóczi Szövetség idén is pályázatot hirdetett a Magyar Iskolaválasztási 

Programja által érintett óvodák, óvodai csoportok karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 

foglalkozásainak támogatására. Összesen 377 külhoni óvoda kapott támogatást, köztük a 

felvidéki dunaradványi intézmény is. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/

