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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktorral egyeztettek RMDSZ-es vezetők Csengerben 
2017. május 4. – maszol.ro 

A román–magyar határ átjárhatóságát, illetőleg a közlekedés gyorsabbá és biztonságosabbá 

tételét érintő projektről egyeztettek Szatmár megyei RMDSZ-es politikusok Orbán Viktorral, 

Magyarország miniszterelnökével és Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterrel csütörtök 

délelőtt Csengerben, a kistérségi tanuszoda átadását követően. A miniszterelnök beszédébe is 

belefoglalta a határ két oldalán élők életének megkönnyebbítését jelentő projektek egy részét. 

 

Meleșcanu: fontos a kisebbségi jogok szavatolása, Románia élen jár 
2017. május 4. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A nemzeti kisebbségek jogainak szavatolása szükséges ahhoz, hogy a térségben biztosítható 

legyen a regionális stabilitás, biztonság és a jószomszédi viszony – jelentette ki csütörtökön 

Teodor Meleșcanu román külügyminiszter. A román diplomácia vezetője egy bukaresti 

konferencián vett részt, amelynek fő témája a felelős kormányzás volt. Beszédében kifejtette, 

hogy Románia valószínűleg azon európai országok egyike, ahol a legfejlettebbek a nemzeti 

kisebbségek védelmét biztosítani hivatott szabványok. Úgy vélte, hogy a kisebbségi jogok 

betartása az érettség jele Európában, ahol túlteng az intolerancia szelleme, ezért többször 

pusztított már etnikai vagy vallási többség és kisebbség közötti konfliktus. Meleșcanu 

aláhúzta, hogy a múlt tanulságait ma sem szabad elfelejteni a globalizáció és a társadalmi-

gazdasági problémák okozta nyugtalanság közepette. 

 

Minority Safepack: az EP-elnök is az ügy mellett áll 
2017. május 4. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Minden európai polgárnak egyenlő jogokat kell élveznie, ezért az Európai Parlament elnöke 

messzemenően támogatja az őshonos kisebbségek és nyelvi közösségek európai polgári 

kezdeményezését – derült ki az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) csütörtöki 

brüsszeli konferenciáján. z RMDSZ beszámolója szerint az EP-elnök tanácsadója, Marcus 

Warasin tolmácsolta Antonio Tajani üzenetét, amelyben támogatásáról biztosította a 

Minority Safepack európai polgári kezdeményezés (MSPI) képviselőit. „Európa elsősorban az 

európai polgárokról, és nem a tagállamokról szól. Ezért fontos a polgári kezdeményezés 

intézménye. Európában nem lehetnek elsőrangú és másodrangú európai állampolgárok: 

minden uniós állampolgárnak joga van ahhoz, hogy képviselve legyen az EP-ben, és hogy 

azonos jogokat élvezzen” – üzente az Európai Parlament elnöke, hozzátéve: a sokszínűség 

elfogadása nélkül nem létezik egység sem. Azt üzente a kezdeményezőknek: ha segítségre van 

szükségük, ne tétovázzanak kopogtatni az ajtaján. 
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Újabb tanácshatározatok a vásárhelyi iskola megmentéséért 
2017. május 4. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Közel háromórás vita után három olyan határozatot fogadott el csütörtökön a 

marosvásárhelyi önkormányzat, amely a Római Katolikus Teológiai Gimnázium ügyének 

rendezését célozza. A Szabad Emberek Pártja (POL) által beterjesztett dokumentumok közül 

kettő a tanintézet létrehozására vonatkozik, egy harmadik pedig egy héttagú bizottság 

felállításáról szól, amely az iskola ügyével foglalkozik az elkövetkezőkben. A határozatokat a 

POL tanácsosai és az RMDSZ-esek is megszavazták, míg a szociáldemokraták és a liberálisok 

tartózkodtak. A rendkívüli tanácsülésen elfogadott döntéseket azonban Szövérffi László, a 

városháza jegyzője nem írta alá, mivel törvénytelennek tartotta azokat. 

 

Kelemen Brüsszelben: az EU-nak egységessé kell válnia az őshonos kisebbségek 
jogainak érvényesítése tekintetében is  
2017. május 4. – transindex.ro 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés több szempontból is fontos számunkra. 

A FUEN tagszervezetei arról a szolidaritásról tettek és tesznek tanúbizonyságot, amely nélkül 

az európai őshonos kisebbségek közösségként nem lehetnek sikeresek az európai politika 

közterein. Ugyanakkor a Minority SafePack nemcsak a mi ügyünk, hanem a többség ügye is. 

Mi, kezdeményezők valami pluszt szeretnénk hozzáadni a kontinens népeinek jövőjéhez, 

olyan értékeket kívánunk a középpontba helyezni, amelyek minden demokratikus és 

szabadságszerető közösség életét vezérlik: a jogállamiságot, a törvénytiszteletet és az emberi, 

közösségi jogokat. Párbeszédet javasoltunk, és ezt a párbeszédet, úgy érezzük, hogy elfogadta 

az Európai Bizottság, amikor regisztrálta kezdeményezésünket" – hangsúlyozta Kelemen 

Hunor szövetségi elnök május 4-én, csütörtökön Brüsszelben, ahol az Európai Parlament 

elnökének fővédnökségével tart konferenciát a FUEN.  

 

Minority SafePack: a nehezén tán túl vannak, de sok munka van még hátra 
2017. május 4. – maszol.ro 

Egy hosszú út közepén tartanak most a Minority Safepack kisebbségi javaslatcsomag 

kezdeményezői – fogalmazódott meg a témáról tartott csütörtöki brüsszeli konferencián. A 

rendezvényt szervező FUEN elnökét, Vincze Lorántot, az egyik házigazdáját, Sógor Csaba EP-

képviselőt és Kelemen Hunor szövetségi elnököt kérdezték arról, hogy mi vár rájuk az út 

hátralévő felében. 

 

Új esélyben reménykedik az Apáczai-gimnázium 
2017. május 4. – Krónika 

Jövő tanévtől még nem indítható be önálló osztályként a kolozsvári Apáczai Csere János 

Gimnázium képzőművészeti 5. osztálya, de a jövőben mindenképp újraindítják a nagy múltú 

művészeti képzést a tanintézetben. Vörös Alpár igazgató a Krónikának elmondta: erre az 
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Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) határozata is reményt ad, melyben a testület 

elmarasztalta a Kolozs megyei tanfelügyelőséget. A diszkriminációellenes tanács a Maszol 

hírportál beszámolója szerint múlt héten döntött az ügyben, és megrovásban részesítette az 

intézményt, mivel az korábban nem engedélyezte, hogy a gimnáziumban 16 fős 

képzőművészeti ötödik osztály induljon a jelenlegi tanévben. 

 

Határátkelés: felfüggesztették a szigorítást a magyar oldalon 
2017. május 4. – Krónika, Bihari Napló 

Visszaállhat a rend a román–magyar határátkelőkön, miután a magyar kormány 

határozatban felfüggesztette az áprilisban hatályba lépett szigorításokat – jelentette be 

Vitányi István fideszes országgyűlési képviselő a csütörtökön Nagyváradon tartott 

sajtótájékoztatóján. A berettyóújfalusi honatya rámutatott: a rendelet a Magyar Közlönyben 

való megjelenés pillanatában lép érvénybe, így már csak a román fél azonos intézkedésére 

lesz szükség ahhoz, hogy ismét gyors és zökkenőmentes legyen a határátlépés. Vitányi 

leszögezte: a magyar hatóságok eddig is igyekeztek biztosítani a zökkenőmentes 

határátlépést, a román kormány korábban mégis úgy értékelte, hogy a „labda a magyar 

oldalon pattog” – ezt most visszapasszolták. A sajtótájékoztatón jelenlévő Biró Rozália 

RMDSZ-es szenátor, a bukaresti felsőház külügyi bizottságának elnöke egyetértett azzal, hogy 

a magyar kormány döntése kényszerhelyzetbe hozta a román kabinetet. Biró Rozália arra is 

kitért: szerinte a román kormány nyitott a partnerségre a magyar féllel, Teodor Meleşcanu 

külügyminiszter részéről például ígéretet kapott arra, hogy a korábban ideiglenesen 

megnyitott tíz határátkelő közül kettő állandóvá fog válni. 

 

Magyarországi segítséggel népszerűsítik a nagyváradi várat 
2017. május 4. – Krónika, maszol.ro 

Határon átívelő együttműködés révén népszerűsítik a nagyváradi várat a Kárpát-medence 

magyarok által lakott vidékein: a projekt keretében 200 ezer darab kétnyelvű, magyar és 

angol szöveget tartalmazó kiadványt nyomtatnak. Vitányi István fideszes országgyűlési 

képviselő csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján mutatta be a szórólapokat. Elmondta: két 

hónappal ezelőtt látogatott el a várba, ahonnan szeretett volna magával vinni brosúrát, de 

nem állt rendelkezésre népszerűsítő anyag. Innen jött az ötlet, hogy felkarolja az ügyet, és a 

Festum Varadinum ünnepségsorozatra elkészüljön a szakemberek által összeállított 

bemutatóanyag. 

 

A Gyulafehérvári Nyilatkozatba foglalt ígéreteket kérte számon Márton Árpád 
2017. május 4. – maszol.ro 

Márton Árpád RMDSZ-es képviselő szerint a többség és kisebbség közötti bizalom 

helyreállításának egyik feltétele, hogy a centenárium alkalmával a gyulafehérvári 

nyilatkozatban vállaltakat Románia tartsa be. „Románia 100 éves évfordulóján azt kérjük, 

amit 1918-ban Gyulafehérváron ígértek nekünk: a be nem tartott ígéretek teljesítését” – 

nyilatkozta Márton Árpád, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese azt követően, 

hogy a parlament alsóháza döntő házként szavazta meg azt a törvénytervezetet, amely állami 
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kitüntetések létrahozását írja elő Románia egyesülésének századik évfordulója alkalmából, és 

állami finanszírozást biztosít az ünnepi rendezvények szervezésére. Az RMDSZ képviselői 

nem szavazták meg a kezdeményezést. 

 

Kevesebben igényelték a nagyobb összegű támogatást 
2017. május 4. – szekelyhon.ro 

149 133-an igényelték idén a Szülőföldön magyarul program nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv- és taneszköz-támogatását – közölte érdeklődésünkre Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, 

a pályáztatást végző Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) munkatársa. 

Elmondta, évről évre csökken a kérelmezések száma, tavaly például mintegy háromezerrel 

több igénylés érkezett hozzájuk, mint idén. Jelenleg is zajlik a támogatási kérelmek 

feldolgozása, leghamarabb nyár elején terjeszthetik fel az igényléseket a magyar kormány 

támogatását folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez jóváhagyásra. Hozzátette, ha 

minden a tervezett ütemben halad, már augusztusban megkezdődhetnek a kifizetések. 

 

Horváth István szociológus a kitelepülési tendenciákról, a jelenség hatásairól 
2017. május 4. – Krónika 

„Csak becsült adatok vannak a romániai kitelepülőkről, így a szakemberek számára is nehéz 

megfogni ezt a valóságot” – állítja Horváth István szociológus, egyetemi tanár. A kolozsvári 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője szerint az elvándorlás társadalmi-gazdasági hatásai 

már most érzékelhetők, bizonyos falvaknak az elöregedése és az egyes szektorok 

munkaerőhiánya egyre látványosabb, de hosszú távon a nyugdíjrendszer is megsínyli az 

exodust. Mivel sokan magyar állampolgárként szerepelnek a kimutatásokban, az erdélyi 

magyarok esetében nehezebb nyomon követni a folyamatot. 

 

Kisebbségi csúcsnap az Európai Parlamentben 
2017. május 4. – hirek.sk 

Két meghallgatást is tartottak tegnap és ma Brüsszelben, az Európai Parlamentben, 

mindkettő a kisebbségi jogokkal foglalkozott - tájékoztatta a hirek.sk-t Csáky Pál, a Magyar 

Közösség Pártja európai parlamenti képviselője. A Petíciós Bizottság a diszkrimináció 

tiltásával és az őshonos kisebbségek hatékonyabb védelmének szükségességével foglalkozott. 

A felvidéki magyarságot érintő problémákról Petteri Laihonen, a finnországi Jyvyskyla 

Egyetem professzora, illetve Korom Ákos,  a budapest Közszolgálati Egyetem tanára számolt 

be. A meghallgatás Csáky Pál által elnökölt részében élénk vita bontakozott ki arról, hogy az 

EU-nak hatékonybban kellene védenie az őshonos kisebbségek jogait, s az Európai Bizottság 

képviselője ígéretet tett a kisebbségvédelmi rendszer fölülvizsgálatára. 
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Bakancspróbán mérték össze tudásukat a cserkészek 
2017. május 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) 2017. április 28-30. között rendezte meg a 

cserkészőrsök legnagyobb éves megmérettetését, az országos akadályversenyt, amely idén a 

Bakancspróba elnevezést kapta. A vetélkedés közel 150 cserkészt vonzott a Dunaszerdahelyi 

járásban található Nyékvárkonyba. 

 

A Most-Híd saját szociális intézkedés-csomaggal hozakodott elő. A vállalkozók 
örülnek 
2017. május 4. – Körkép 

Egyetlen nappal azután, hogy Robert Fico kormányfő bejelentette nagyszabású szociális 

programját, Bugár Béla saját intézkedéscsomagot jelentett be. A Most-Híd elnöke azonban 

nem a munkáltatókra terhelné ennek költségeit, hanem az államra. Bugár  bejelentésének 

körülményei azt sugallják, hogy a két pártelnök között nem történt előzetes egyeztetés 

a témában (lévén, hogy két, teljesen más felfogású csomagról van szó), ami akár válasz is 

lehetne a Most-Híd részéről arra, hogy Robert Fico nemrég egyoldalúan kijelentette, 

a magyarországihoz hasonló, a külföldi forrásokból tevékenykedő szervezetek átvilágításáról 

szóló törvényjavaslatot készítene elő. Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és 

egészségügyi alelnöke szerint a kormánypártok háza táján nagy az idegesség ugyanis sorra 

jelentik be az életszínvonal emelését elérni kívánó intézkedéseket. Ráadásul mindezt úgy, 

hogy az MKP választási programjából merítenek ötleteket – például „az MKP által évek óta 

javasolt adó- és járulékcsökkentést“. 

 

Közel a jobboldali megegyezés 
2017. május 5. – Új Szó 

Bár az SaS és az OĽaNO már hetekkel ezelőtt megkötötte a stratégiai együttműködésükről 

szóló paktumot a megyei választásokkal kapcsolatban, egyelőre nem jutott dűlőre a 

jobboldali, parlamenten kívüli pártokkal, a KDH-val és az MKP-val. Az egyezség ugyan már 

májusban megszülethet, ám az MKP és a kereszténydemokraták közt feszültség tapasztalható. 

A KDH elnöke, Alojz Hlina már többször, legutóbb múlt hétvégén nyilatkozta, hogy nem bízik 

az MKP Szlovákia iránti lojalitásában. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke erre 

egy éles hangú közleményben válaszolt. 

 

Brüsszelben tárgyalt Pásztor István 
2017. május 4. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét és Deli Andort fogadta Joseph Daul, az Európai Néppárt 

elnöke – áll az EP-képviselő közösségi oldalon közétett bejegyzésében. A két vajdasági 

politikus ellátogatott az Európai Bizottságba Navracsics Tibor biztoshoz, majd Ana 

Hrustanovićhoz, Szerbia EU-s nagykövetéhez. A találkozókon szó esett a szerbiai és a nyugat-

balkáni helyzetről, az uniós bővítésről és Európa jövőjéről is. 
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Irodalmi vetélkedő Topolyán a Juhász Erzsébet-emlékév keretében 
2017. május 4. – Pannon RTV 

Hatvan középiskolás vett részt a Mindenki, mindenhol egyszer találkozhat Juhász Erzsébettel 

című irodalmi vetélkedőn Topolyán. Az íróhoz és műveihez kapcsolódó topolyai állomásokat 

keresték fel a diákok mobiltelefonos kódolt üzenetekbe rejtett rejtvények alapján. A topolyai 

könyvtár az író születésének 70. évfordulója alkalmából a Juhász Erzsébet-emlékév keretében 

szervezte meg a játékot. 

  

Harmincegy magyar elsős 
2017. május 4. – Magyar Szó 

Zombor városban és a vonzáskörébe tartozó 15 településen őszre összesen 640 elsős indul 

iskolába, közülük 31-en magyar nyelven tanulnak. Magában a városban mindössze két leendő 

magyar elsőst vettek nyilvántartásba. A mostani óvodások közül 362-en, vagyis a 

nyilvántartottaknak több mint a fele a városi iskolákba jár majd. Legtöbben, 95-en az Ivo Lola 

Ribar Általános Iskolába iratkoznak majd, az Avram Mrazovićnak 90, a Nikola Vukičevićnek 

73, a Dositej Obradovićnak 72 elsőse lesz. A Testvériség-Egység Általános Iskolában 32-en 

kezdik meg a tanulmányaikat, köztük a két magyar diák is. 

 

 

Az ungvári repülőtér jövőjéről tárgyaltak  
2017. május 4. – karpatalja.ma 

Csütörtökön, május 4-én megyénk vezetői – Hennagyij Moszkal és Mihajlo Rivisz – 

Ungváron a repülőtéren fogadták a magyar küldöttséget Debrecen polgármesterével, Papp 

Lászlóval az élen. A találkozón jelen volt Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács 

elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke és Szerhij Kolesznyikov, a megyei közigazgatási hivatal 

elnökhelyettese, valamint magyar részről Gulyás Péter, a Debreceni Nemzetközi Repülőteret 

üzemeltető Airport Debrecen Kft. forgalmi igazgatója, Csukás Endre, a Xanga cégcsoport 

igazgatója és a magyarországi reptér műszaki szakemberei. A magyar fél szívesen 

együttműködne Ukrajna egyetlen stratégiai hegyi repülőterének üzemeltetésében. Hennagyij 

Moszkal, Mihajlo Rivisz és Barta József nemrég Debrecenben tárgyalt Papp Lászlóval a 

támogatási források bevonásának lehetőségeiről. 

  

Start Nyelviskola nyílt Beregszászban 
2017. május 4. – karpatalja.ma 

Gyermekek számára létesítettek nyelviskolát Beregszászban, a Bethlen Gábor utca 2. szám 

alatt. A tanterem ünnepi megnyitójára május 2-án került sor nyílt nap keretein belül. A 

tanárokat és vendégeket Mondics-Kurmay Lívia, az intézmény megálmodója és vezetője 

üdvözölte. Köszönetét fejezte ki a Bethlen Gábor Alapnak a kapott támogatásért. 

Segítségükkel bútorral, korszerű eszközökkel és a foglalkozásokhoz szükséges tankönyvekkel 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=329690
https://www.magyarszo.rs/hu/3361/vajdasag_zombor/164548/Harmincegy-magyar-elsős.htm
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/04/az-ungvari-repuloter-jovojerol-targyaltak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/start-nyelviskola-nyilt-beregszaszban/
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sikerült berendezni a termet. A nyelviskolában jelenleg három nyelvet – angolt, magyart és 

ukránt – tanulhatnak a gyerekek. A továbbiakban a német nyelv oktatását is szeretnék 

megvalósítani. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 4. – Kossuth Rádió 

  

Ha csökken a bizonytalanság, akkor több gyermeket iratnak be Felvidéken a 

magyar iskolákba 

Több magyar hatéves gyereket írattak be a Felvidéken magyar iskolába, mint tavaly. Jókai 

Tibor, a Pedagógusszövetség elnöke szerint ebben nem kis szerepe van a bizonytalanság 

megszűnésének. A magyar szülők garanciákat kaptak arra, hogy pénzhiány miatt nem szűnik 

meg iskola.  

  

Már jó másfél évtizede az együttműködés hajtómotorjai - a székelyföldi 

kistérségi társulások beváltották be a hozzájuk fűzött reményeket 

A székelyföldi kistérségi társulások jó tizenöt évvel ezelőtt alakultak és mára valóban az 

összefogás, az együttműködés hajtómotorjai. Miben tudnak segíteni a települések 

egymásnak? Miben és hogyan kellene előrelépniük?Mennyire váltották be a hozzájuk fűzött 

reményeket? Erről is beszélgetett a Felcsíki Kistérségi Társulás igazgatójával, Süket 

Zsomborral a Határok nélkül munkatársa. 

  

Több, mint félszáz magyar vállalkozó számára indított képzést a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház Kárpátalján 

Több, mint félszáz magyar vállalkozó számára indított képzést a Magyar Nemzeti 

Kereskedőház Kárpátalján, a Beregszászi járásban. A résztvevők friss piaci információkhoz 

juthatnak és gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a két napos képzésen.  

  

Egyre intenzívebb a Magyar Nemzeti Tanács oktatási kampánya - A cél az, hogy a 

továbbtanulni akaró vajdasági magyar diákokat otthon tartsák 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-04_18:30:00&ch=mr1
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Egyre intenzívebb a Magyar Nemzeti Tanács kampánya, amelynek az a célja, hogy a leendő 

vajdasági magyar egyetemistákat és főiskolásokat otthon tartsa. Korábban szülői 

értekezleteken ismertették azt, hogy a támogatási rendszereknek köszönhetően szinte ingyen 

tanulhatnak szülőföldjükön a délvidéki magyar egyetemisták. Most szombaton viszont - egy 

nagyszabású akció részeként - a középiskolások látogathatnak el az egyetemi karokra és 

ismerkedhetnek leendő iskoláikkal. Az akció részleteiről Petkovics Mártát, az MNT oktatási 

megbízottját kérdezte a Határok nélkül tudósítója. 

  

Májusban Őrizd a várat! címmel Nagyváradon, a Várban rendezik meg a 

Református Egység Fesztivált. 

Májusban Őrizd a várat! címmel Nagyváradon, a Várban rendezik meg a Református Egység 

Fesztivált. A rendezvény célja, hogy megfogalmazzák, újra fogalmazzák, hangsúlyozzák a 

Kárpát-medencében élő reformátusok összetartozását, egységét. A Határok nélkül 

riporterének összeállításában először Csűr István királyhágó-melléki református püspököt 

halljuk. 

  

Horváth István szociológus, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet elnöke a 

marosvásárhelyi III. Székely Kongresszuson tartott előadást, Migrációs 

folyamatok címmel 

A Székelyföldön belüli és a Székelyföldre irányuló migráció nem jelentős mértékű. Ma az a 

jellemző, hogy a népességmozgás leginkább a három székelyföldi megye, Hargita, Kovászna 

és Maros megye között, valamint a velük szomszédos megyék között zajlik - mondja Horváth 

István szociológus, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet elnöke.  A kutató szerint a külső 

migráció, vagyis a Székelyföldről való elvándorlás egyik jellemzője, hogy az a 2000-es évek 

közepétől főleg a nyugati országok felé irányul. A kolozsvári kutató a marosvásárhelyi III. 

Székely Kongresszuson tartott előadást, Migrációs folyamatok címmel.  

  

A gömöri Bátkában még ma is élő hagyomány a májusfa állítás és a májusi kosár 

ajándékozása 

A fiatalság tavaszi örömünnepe május elseje, a májusfa állításának ideje. A májusfa, a zöld ág 

a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék 

bizonyítéka, szerelmi ajándék is. Pünkösdig díszíti a kapukat a gömöri Bátkában is - halljuk 

Hencz Pétertől. 

 
 


