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Nyomtatott és online sajtó 
 

Gulyás Gergely: jó lenne az erdélyi magyarságnak az RMDSZ kormányzati 

szerepvállalása 
2020. november 29. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu 

A magyar kormány fontosnak tartja, hogy minden erdélyi magyar érezze a saját ügyének a 

december 6-ai romániai választáson való részvételt, hogy a magyar érdekképviselet a lehető 

legerősebb legyen a bukaresti parlamentben – jelentette ki vasárnap Kolozsváron Gulyás 

Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Csoma Botond RMDSZ-es képviselő szerint ha 

a magyar emberek sokkal kisebb arányban vesznek részt a megmérettetésen, mint a 

románok, fennáll a veszélye, hogy nem lesz ki képviselje a magyar ügyeket a román 

törvényhozásban. 

 

Gulyás Gergely Nagyváradon: „Tíz-tizenöt perc négy jó évet megér az erdélyi 

magyarság számára”  
2020. november 29. – maszol.ro, Bihari Napló 

„Talán soha olyan nagy tétje nem volt az RMDSZ román belpolitikában való 

szerepvállalásának, mint amilyen nagy tétje a következő négy esztendőben lesz” – mondta 

Gulyás Gergely, a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Nagyváradon. Az 

erdélyi és partiumi körútja végén a magyarországi politikus Cseke Attilával, a Bihar megyei 

RMDSZ elnökével és Kelemen Hunorral tartott sajtótájékoztatót. A szövetségi elnök 

elmondta, hogy a körutat Gulyás Gergellyel Kolozsváron kezdték, majd Szilágy megyébe, 

Krasznára és Sarmaságra mentek, Bihar megyében pedig Székelyhídon és Nagyváradon is 

találkozókat tartottak, illetve megtekintettek a magyar kormány támogatásával létrejött 

beruházásokat. 

 

Potápi: történelmi siker az elmúlt tíz év nemzetpolitikája 
2020. november 27. – Demokrata, Mandiner, ATV, Origo, PestiSrácok, Felvidék Ma, Magyar 

Szó 

Történelmi siker az elmúlt tíz év nemzetpolitikája, hiszen az elmúlt században nem volt olyan 

évtized, amikor ilyen töretlen lett volna a nemzetpolitika előmenetele - fogalmazott a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán. Potápi 

Árpád János elmondta, hogy az idei esztendő a nemzeti összetartozás éve, ezért is döntöttek 

amellett, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére megrendezik a Magyar 

Állandó Értekezletet (Máért) és a Magyar Diaszpóra Tanács ülését.     Az államtitkár 

elmondta, hogy a csütörtöki online értekezleten a Demokratikus Koalíción kívül minden 

magyarországi parlamenti párt és az összes határon túli magyar politikai párt képviseltette 
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magát. A diaszpóra tanács ülésére 90 tagszervezetet hívtak meg, közülük 83 szervezet vett 

részt a rendezvényen. 

 

A német Bundestag kiállt a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés 

mellett 
2020. november 27. – MTI, Demokrata, Magyar Nemzet, Ma7.sk 

A kormánypártok javaslatára egyhangúlag elfogadott határozatban állt ki a német szövetségi 

parlament (Bundestag) pénteken az őshonos európai kisebbségek jogainak európai uniós 

(EU-) szintű védelmét sürgető Minority SafePack európai polgári kezdeményezés (MSPI) 

mellett. A képviselők a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a testvérpárt Keresztényszociális 

Unió (CSU) és a koalíciós társ Német Szociáldemokrata Párt (SPD) frakciójának közös 

indítványát ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazva felszólították az Európai 

Bizottságot, hogy valósítsa meg az MSPI-ben összefoglalt kisebbségvédelmi javaslatokat. A 

javaslatok fontosságát indokolva rámutattak, hogy az Európai Unió több mint ötvenmillió 

polgára kisebbséghez tartozik, és a 24 hivatalos nyelv mellett csaknem hatvan térségi és 

kisebbségi nyelv él az EU-ban. Minden nyolcadik európai uniós állampolgár valamely 

kisebbséghez tartozik, vagy kisebbségi nyelv az anyanyelve. 

 
Választások: az RMDSZ-re is számít Ludovic Orban egy esetleges jobboldali 

koalícióban 
2020. november 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A parlamenti választások eredményeitől függően az USR, a PMP és az RMDSZ jöhet 

számításba a liberálisok számára a parlamenti többség kialakításához – jelentette ki Ludovic 

Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke csütörtök este a B1 Tv műsorában. „Megvárjuk 

a választások eredményét, attól függően tudni fogjuk, milyen lehetőségek vannak a 

parlamenti többség kialakítására. A PSD-vel való együttműködést alapból kizárjuk, tehát 

gyakorlatilag az USR, a PMP, az RMDSZ lehet potenciális partner” – jelentette ki Ludovic 

Orban arra a kérdésre, hogy melyik alakulattal fog parlamenti többséget kialakítani a 

választások után.  

 

„Felelős hozzáállással együtt lehet dolgozni” – Zakariás Zoltán, az EMNP 

képviselőjelöltje a választások tétjéről, terveiről 
2020. november 27. – Krónika 

„Most meg tudjuk mutatni, hogy együtt erőt tudunk képviselni, kisebbségi sorsunk ellenére” 

– összegezte a december 6-i parlamenti választások óriásinak tartott tétjét, a közös magyar 

lista révén teremtett lehetőséget a Krónikának adott interjúban Zakariás Zoltán 

képviselőjelölt. Az RMDSZ-listára az Erdélyi Magyar Szövetség – azon belül az Erdélyi 
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Magyar Néppárt – által delegált Hargita megyei politikus szerint felelős hozzáállással, a 

kölcsönös tisztelet és szakmaiság jegyében minden szinten együtt lehet dolgozni. 

 

Öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Markó Attilát egy négy éve húzódó 

visszaszolgáltatási perben 
2020. november 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Öt év szabadságvesztésre ítélte pénteken a bukaresti ítélőtábla Markó Attila volt RMDSZ-es 

képviselőt egy visszaszolgáltatási ügyben, amelyben 2016 júliusában emelt vádat ellene a 

korrupcióellenes ügyészség (DNA). A döntés nem jogerős. A jelenleg Magyarországon élő 

Markó Attilát 4 év börtönbüntetésre ítélte a testület, ezt összevonták egy 2014-ben hozott, 3 

éves szabadságvesztésre vonatkozó ítélettel, és 5 év letöltendőt szabtak ki a volt képviselőre. A 

volt politikus 2014-ben kapott börtönbüntetést a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

épületének visszaszolgáltatása ügyében. 

 

László Attila: én azt szeretném, hogy az RMDSZ nélkül nemhogy dönteni, még 

álmodni se lehessen  
2020. november 27. – transindex.ro 

A kormány nagyon rosszul kezeli a járványt, és hibásan közöl számos adatot. Vannak megyék, 

akik egyáltalán nem tesztelnek, de ennek ellenére a járványügyi védekezést decentralizálni 

kell. Lenne-e egészségügyi miniszter a szenátor?  

 

Magyar állami kitüntetés két sepsiszentgyörgyi orvosnak 
2020. november 27. – szekelyhon.ro 

Átadták Sepsiszentgyörgyön dr. Antal Álmos szülész-nőgyógyász főorvosnak és dr. Para 

János háziorvos-főorvosnak az Áder János köztársasági elnök által adományozott állami 

kitüntetést csütörtök délután. A kitüntetéseket Tóth László csíkszeredai főkonzul adta át a 

sepsiszentgyörgyi városháza gyűléstermében, a járványügyi szabályok szigorú betartása 

mellett. A főkonzul a kitüntetés átadásakor kiemelte, minden közösség, minden nemzet 

elismeri a rendkívüli teljesítményeket, és valamilyen formában kifejezi az azok iránt érzett 

háláját, tiszteletét. 

 

Markó Attila: vannak még olyan bírák, akik számára nem a jog és a törvény az 

irányadók 
2020. november 28. – maszol.ro 

„Nem lehet jogállamiságról beszélni ott, ahol nem a törvény, nem a jog áll mindenek fölött” – 

jelentette ki a Maszolnak Markó Attila a pénteki bírósági ítéletet kommentálva. „Nem könnyű 

bármit is mondanom a mai döntés után. Különösen azért nehéz, mert miután a legfelsőbb 

bíróság jogerősen felmentett egy ezzel azonos ügyben, miután egy újabb copy-paste ügyben 

alapfokon is felmentettek, és ezek fölött még ott áll az alkotmánybíróság döntése is (miszerint 
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ebben a tényállásban nincs bűncselekmény), mégis került egy bíró, akinek mindez nem 

számít. Ebből én azt a következtetést tudom levonni, hogy vannak még (és úgy tűnik, hogy 

sokan), akik számára nem a jog és a törvény az irányadók” – mondta Markó Attila.  

 

Csűry István református püspök a választásokról: ha egyek maradunk, 

megmaradunk 
2020. november 28. – maszol.ro 

„Magyarok! Ha egyek maradunk, megmaradunk” – fogalmazott a december 6-i parlamenti 

választások előtti üzenetében Csűry István, a Királyhágómelléki Reforátus Egyházkerület 

püspöke. Az egyházi vezető a Maszolnak elmondta, Nehémiás próféta könyvéből választott 

igeszakaszt idei választási üzenetéhez. A püspök szerint a magyar nemzet sorsfordulói 

hasonlítanak a választott nép történetében megjelenő eseményekhez, mindkét nemzet akkor 

járt jól, ha Isten szavára hallgatott.  

 

Átvette a szórványgyermekek számára gyűjtött adományok egy részét a 

Szivárvány Alapítvány  
2020. november 28. – maszol.ro 

Átvette pénteken Marosvásárhelyen a magyarfülpösi szórványkollégium gyerekei számára 

összegyűlt adományok egy részét Ady István, az intézmény vezetője. „Az emberek nem csak 

adományaikat hozták el, egy kis darab a szívükből is benne volt” – jelentette ki a lelkész. 

December 5-ig még lehet adakozni.  

 

Gulyás Gergely Demeter Szilárd cikkéről: ha a politikusok nem maradnak 

higgadtak, ne csodálkozzunk, ha a kultúraszereplők sem  
2020. november 29. – transindex.ro 

Kolozsváron járt az RMDSZ mellett kampányolni a magyar miniszterelnökséget vezető 

miniszter. Beszélt az SZFE félévének érvénytelenítéséről és a román Trianon-törvényről is.  

 

Hétfőn kétnyelvű helységnévtáblákat állítanak Úzvölgyében  
2020. november 29. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi ítélőtábla még október 6-án döntött arról másodfokon, hogy törvényes a 

csíkszentmártoni önkormányzat határozata, amellyel a község közvagyonává nyilvánította az 

úzvölgyi katonatemetőt és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített 

egykori kaszárnyákat. Az alapfokú döntés még idén áprilisban született. Hargita Megye 

Tanácsa nem rég meg is rendelte a településjelző négy darab kétnyelvű táblát, amelyeket az 

intézmény fenntartása alá tartozó, Úzvölgyébe vezető út mellett helyeznek majd el – 

jelentette be Borboly Csaba megyei tanácselnök, valamint Becze István és a Hajdu Gábor 

megyei tanácsos vasárnap, a tábla átvételekor. 
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Megérkezett a partiumi térségbe Gulyás Gergely 
2020. november 29. – Bihari Napló 

Háromfős delegációjának kíséretében érkezett meg a Szilágy megyei Sarmaságra Gulyás 

Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyarországi kormányküldöttséget Dombi 

Attila János, Sarmaság község RMDSZ-es polgármestere, Kelemen Hunor szövetségi elnök és 

Seres Dénes RMDSZ-es parlamenti képviselő fogadta. 

 

A minisztérium is támogatja a kisebbségi népszámlálási kampányt? 
2020. november 27. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

A nemzetiségi hovatartozásról és az anyanyelvhasználatról szóló nyilatkozat fontos alapja a 

politikai döntéshozatalnak, beleértve a kultúra területét is. Ezért a 2021-es népszámlálással 

kapcsolatos tájékoztatás prioritást élvez a kisebbségi kormánymegbízott irodája, a Kisebbségi 

Kulturális Alap (KKA) és a kulturális minisztérium részéről is. Ebben egyetértettek pénteki 

ülésükön az intézmények képviselői. Molnár Norbert, a KKA igazgatója arról tájékoztatta az 

ülés résztvevőit, hogy az alap igazgatótanácsa a 2021-re szóló pályázati felhívások kiírásánál 

prioritásként határozta meg a népszámlálás népszerűsítését és az ezzel, valamint a nemzeti 

kisebbségek jogaival kapcsolatos tájékoztatást. 

 

Rajzolódik a közigazgatási reform? 
2020. november 27. – Farkas Iván – Ma7.sk 

Zajlik a bíróságok reformja, ezen belül a bíróságok országos hálózatának átalakítása. A 

mellékelt térképeken látható a szembetűnő változás: a különleges jogállású bíróságok mellett 

eddig nyolc kerületi bíróság volt, amelyek száma a jövőben lecsökken négyre. Az eddig ötven 

járásbíróság helyett a jövőben harminc járásbíróság lesz. Ha górcső alá vesszük a kerületi 

bíróságok hálózatának megváltoztatását, akarva-akaratlanul a készülő közigazgatási reformot 

juttatja eszünkbe, azon belül a megyei önkormányzatok határainak tervezett 

megváltoztatását. Szakmai körökben fél éve arról beszélnek, hogy a megyék számát még a 

2022-ben esedékes megyei önkormányzati választások előtt lecsökkentik a mai nyolcról 

négyre (3+1-re). 

 

Megjelent a szülőföldi felsőoktatási tanulmányi támogatás pályázati kiírása 

határon túli magyar hallgatók részére 
2020. november 27. – Felvidék Ma 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási 

tanulmányok támogatása céljából a 2020/2021-es tanévben külhoni felsőoktatási mester 

vagy doktori képzésen részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek 

számára. A pályázati kiírás tartalmát az Eötvös Loránd Tudományegyetem az Innovációs és 
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Technológia Minisztériummal együttműködve dolgozta ki. Az ösztöndíjakkal a szülőföldi 

értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánják támogatni. 

 

Polis: A parlamenti küszöb felett az MKP 
2020. november 27. – Felvidék Ma 

A JOJ televízió megrendelésére a Polis ügynökség közvélemény-kutatást végzett a szlovákiai 

pártpreferenciákról. A választást Pellegrini nyerné, az MKP-t a parlamenti küszöb felett 

mérték. A Polis 1021 személy megkérdezésével végezte a felmérést 2020. november 20. és 25. 

között. 

 

Két év múlva mindenről beszámolok! - Interjú a magyar ügyekkel megbízott 

kulturális államtitkárral 
2020. november 28. – Ma7.sk 

Zuzana Kumanovát nevezte ki a kormány a kulturális minisztérium megüresedett államtitkári 

helyére. Kumanová beszélgetésünk idejében még csak harmadik hetét töltötte az államtitkári 

pozícióban, s a magyar olvasók többsége számára még ismeretlen lehet a neve, így 

mindenekelőtt egy rövid szakmai bemutatkozást kértünk tőle, hogy aztán rátérhessünk a 

magyar közösséget is érintő témákra. 

 

Focus felmérés – A Hlas és az OĽaNO az első két helyen. Az MKP tartja magát, a 

Most süllyed 
2020. november 29. – Körkép 

Peter Pellegrini kapna kormányalakítási lehetőséget, ha most tartanák a parlamenti 

választásokat. A Focus ügynökség Markíza televízió felkérésére készült novemberi 

közvélemény-kutatásának eredménye az alábbi eredményt hozta: a legkisebb kormánypárt 

kiesne a parlamentből. A Za ľudít (4,1 százalék) az MKP követi 3,1 százalékkal. A Most-Híd 

2,1 százalékon, az Összefogás 0,5 százalékon áll jelenleg.   

 

Dr. Pásztor Bálint: A VMSZ államtitkárai képviselni tudják a tömb- és a 

szórványmagyarság érdekeit is 

2020. november 27. – Pannon RTV 

Dr. Pásztor Bálint az SZMR műsorában elmondta, hogy a négy kinevezett illetékes közül 

hárman újráznak. A Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárai úgy lettek kiválasztva, hogy 

egységesen képviselhessék a tömb- és a szórványmagyarság érdekeit - erről is beszélt a 

Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában dr. Pásztor Bálint. A VMSZ köztársasági 

frakcióvezetője elmondta, hogy a négy kinevezett illetékes közül hárman újráznak. Vicsek 

Annamária oktatási, Juhász Attila mezőgazdasági és dr. Vickó Ferenc egészségügyi 
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https://felvidek.ma/2020/11/polis-a-parlamenti-kuszob-felett-az-mkp/
https://ma7.sk/aktualis/ket-ev-mulva-mindenrol-beszamolok-interju-a-magyar-ugyekkel-megbizott-kulturalis
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államtitkárok újbóli megbízatást kapnak, míg az új kollégájuk, Jaksa Róbert a jövőben a 

környezetvédelemért felel majd. 

 

Öt új lélegeztetőgépet kapott a Zentai Közkórház 
2020. november 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

5 új lélegeztetőgépet és további 5 betegőrző monitort kapott a Zentai Közkórház. Az új 

eszközöket Magyarország Kormánya adományozta az intézménynek. A berendezéseket 

szombat délután szállították át a Vajdasági Klinikai Központból. Dr. Csáki Beáta, a kórház 

igazgatója elmondta, hogy a legmegfelelőbb pillanatban érkeztek az eszközök. Hozzátette, 

jelen pillanatban 13 koronavírusos pácienst kezelnek az újonnan kialakított, elszigetelt 

részlegen. Közülük ketten szorulnak gépi lélegeztetésre. 

 

Kishegyes: Online ülést tartott a képviselő-testület 
2020. november 27. – Vajdaság Ma 

Online tartotta meg ülését a kishegyesi községi képviselő-testület. Döntöttek a költségvetés 

újraelosztásáról is. A büdzsé tervezett kerete most 1,04 milliárd dinárt tesz ki, ami 21 milliós 

bővülést jelent. Az ülést követően Sárközi István, a községi képviselő-testület elnöke 

elmondta, hogy a járványügyi előírásokkal és a társadalmi felelősségvállalással összhangban, 

a testület sorrendben ötödik ülését elektronikus formában hívta össze. 

  

Fellobbant advent első lángja Beregszász főterén 
2020. november 29. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Beregszász civil szervezetei, vezetői és történelmi egyházai közösen gyújtották meg ismét 

Beregszász adventi koszorújának első gyertyáját a város főterén november 29-én. A korábbi 

években már hagyománnyá vált, hogy a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a város 

vezetőségével, a történelmi egyházakkal, más civil szervezetekkel és oktatási intézményekkel 

Közös Advent néven vasárnaponként meleg teával, ünnepi énekekkel, fellépőkkel várta 

Beregszász lakóit, hogy együtt gyújtsák meg a béke, hit, szeretet és remény gyertyáit. 

 

Idén online formában rendezték meg a Kutatók Éjszakája c. programot a 

Rákóczi-főiskolán 
2020. november 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Biológia és Kémia Tanszéke 

idén rendhagyó módon, online formában rendezte meg a Kutatók Éjszakáját, immár hatodik 

alkalommal, november 26-án. A szervezők a Google Meet online felület segítségével tartották 

meg az érdekesebbnél érdekesebb előadásokat. Az esemény kezdetén dr. Kohut Erzsébet, az 

intézmény Biológia és Kémia Tanszékének vezetőhelyettese köszöntötte a résztvevőket, és 

örömét fejezte ki, hogy az idei rendhagyó módon, online formában megszervezett 
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eseményhez is sok főiskolai hallgató és érdeklődő csatlakozott. A program célja a főiskola 

biológia és kémia tanszékének népszerűsítése, valamint, hogy a résztvevők minél jobban 

megismerjék és megszeressék a természettudományokat, legfőképp a biológia és a kémia 

tudományát. Ezt követően Molnár Attila, a II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszékének 

munkatársa ismertette az est programját. 

 

Megalakult a Nagyberegi Kistérségi Tanács 
2020. november 27. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

November 26-án sor került a Nagyberegi Kistérségi Tanács megalakuló ülésére, melyen a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezetének 

elnöke, Sin József is jelen volt megfigyelőként, illetve Géczi Tihamér járási képviselő. A 

közgyűlésen felolvasták a bejutott képviselők neveit, az esküfelvételt követően pedig 

kiosztották a képviselői igazolványokat. A tanácsba 22 képviselő jutott be, viszont két 

településen – Nagyberegen és Beregújfaluban – újraválasztást kell majd tartani 

szavazategyenlőség miatt, illetve az egyik képviselő a járási tanácsba is bejutott, így ott fog 

tevékenykedni. A megismételt szavazásra januárban kerül sor. 

 

A KMKSZ alkotja a Beregszászi Járási Tanács legnagyobb frakcióját 
2020. november 29. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A nemrég megalakult új Beregszászi járás 209 200 lakost számlál. Ebből a számból a magyar 

nemzetiségűek aránya 43%. Éppen ezért nevezhető történelmi sikernek az október 25-i 

választás, hiszen a legtöbb szavazatot a járásban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) szerezte meg, és ezáltal a legtöbb mandátumhoz juttatta képviselőit a megalakuló 

járási tanácsban. A választás eredményeiről, illetve a további tervekről Sin Józsefet, a KMKSZ 

Beregszászi Középszintű Szervezetének elnökét kérdezte a Kárpátalja hírportál. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. november 29. – Kossuth Rádió 

 

Pál Dorka csíkdánfalvi író lány   

Nemrég jelent meg Rejtelmes Igazság című verseskötete a mindössze 15 éves csíkdánfalvi 

lánynak, Pál Dorkának. A kötet borítójára nem véletlenül került Márton Áron püspök 

arcképe. Dorka vallásos családban született, az egyházi ünnepek megtartása, a vasárnapi 

szentmise mindig is fontos volt a kétgyermekes családban. A történelemtanár édesapa 
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számára egyértelmű volt a gyökerek, a történelmi személyiségek életének megismertetése. 

Különleges kötetet tarthat kezében az olvasó, ugyanis az első papírra vetett szerelmes 

költeményektől az Istent dicsőítő versekig széles a skála, amelyeken keresztül a 15 éves lány 

közvetíti érzéseit. Márton Áron püspök nemcsak a kötet borítóján szerepel, a címadó verset is 

az ő életútja ihlette. 

 

Bálint Német Eszter kenyérsütő, gombos  

Egyik kedvenc kovászát veszi elő a mai sütéshez a gombosi Bálint Német Eszter, aki annak 

idején, gyerekként, nagymamájától leste el a kovászos kenyér készítésének fortélyait. Pár éve 

fogott bele a hagyományos kenyérsütésbe. Legfőbb célja az volt, hogy ezeket a gyermekkori 

ízeket visszahozza családjának. A már összegyúrt kenyértésztába belekerül a mézes kovász is. 

Miután Eszter összegyúrta, hajtogatni kezdi a tésztát, hogy még több levegő kerüljön bele. A 

kenyérsütés szerencsére a család többi tagját is érdekli. 

 

Debreceni Anikó portré 

Kárpátalján, a magyar-ukrán határtól mindössze négy kilométerre fekvő Csapon járunk a 

Debreceni családnál. Szokásos délutáni kávéjukat fogyasztják miközben Anikó a rá váró 

feladatokról mesél férjének, Mihálynak. Épp egy különleges eseményre készülődnek, útjuk 

Ungvárra, Magyarország Ungvári Főkonzulátusára vezet. Dr. Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott Debreceni 

Anikónak, a Csapi 2. Számú Széchenyi István Középiskola magyar nyelv és irodalom szakos 

tanárának, tankönyvszerzőnek és szerkesztőnek a magyar nyelv ápolása és igényes használata 

iránt elkötelezett pedagógusi pályája elismeréseként. Viszont ahhoz, hogy idáig eljussunk, 

kicsit vissza kell mennünk az időben. 

 

Szent Erzsébet búcsú Úz-völgyében   

Friss hó fogadta a Csíkból és Háromszékről érkező zarándokokat az Úz-völgyében, az első 

világháború idején épített kápolnánál, ahol minden év novemberében Szent Erzsébet 

tiszteletére tartanak búcsús szentmisét. Azon a helyen, ahol 1917-ben a munkácsi 11. honvéd 

gyalogezred katonái megépítették a Kárpát-medence legkeletibb katonai kegyhelyét. A szépen 

felújított kápolnánál a zarándokok azért is imádkoztak, hogy az Úz-völgyi hadi temetőben 

helyreálljon a rend. Mint ismert, tavaly év elején a dormánfalvi önkormányzat önkényesen 

román parcellát alakított ki az egykori Osztrák-Magyar Monarchia, a későbbi magyar királyi 

hadsereg hadi temetőjében. 


