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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: beláthatatlan kockázatokkal jár, ha nem ér véget hamarosan a háború 
2022. augusztus 30. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, 168óra  

Beláthatatlan kockázatokkal fog járni Európa számára, ha nem ér véget hamarosan az ukrajnai 

háború, ugyanis ez esetben a közvetlen következmények mellett újabb migrációs hullámokkal 

is számolni kell - figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden 

Prágában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai 

uniós külügyminiszterek informális tanácsülése előtt arról számolt be, hogy a fegyveres 

konfliktus következményei egyre súlyosabbak. "Gyakorlatilag a 24., de inkább már a 25. órában 

vagyunk. Félre kell tenni a háborút eszkaláló javaslatokat és végre a béketeremtésre kellene 

koncentrálnia mindenkinek" - fogalmazott. "Emberek százai halnak meg, emberek tízezrei 

menekülnek el Ukrajnából naponta, az európai gazdaság egyre mélyebb recesszióba kezd 

süllyedni, az energiaellátási válság minden egyes előrejelzésnél egyre súlyosabb lesz, a 

gazdaságot gyakorlatilag agyonvágó energiaárak egyre magasabbak" - mutatott rá. 

 

Emlékülést szerveznek a Székely himnusz szerzőjének tiszteletére 
2022. augusztus 30. – Magyar Nemzet 

Mihalik Kálmán, a Székely himnusz zeneszerzője halálának 100. évfordulójára rendez 

emlékülést Szegeden, szeptember 6-án a Mihalik Kálmán Alapítvány.  Az esemény fővédnöke 

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a védnökök Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés alelnöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke valamint Kalmár Ferenc 

nagykövet, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

különmegbízott. A konferencia díszvendége Dr. Kiss-Rigó László, Csongrád-Csanád 

Egyházmegye megyéspüspöke lesz. Az eseményen előadást tart többek között Potápi Árpád 

János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bukovinai székelyek kálváriája címmel. Utána 

felszólal Szili Katalin miniszterelnöki különmegbízott, aki a magyar és a székely himnusz 

identitásőrző szerepéről tart előadást.  

 
RMDSZ: prioritás az anyanyelvi oktatás, az energiaár-kompenzáció és a 
kisebbségi törvény 
2022. augusztus 30. – maszol.ro, Krónika 

Az őszi parlamenti ülésszak kezdete előtt Szatmárnémetiben tartott együttes ülést az RMDSZ 

képviselőházi és szenátusi frakciója. Kelemen Hunor, a Szövetség elnöke a Maszolnak 

elmondta: a következő időszak legfontosabb teendője a megfelelő tanügyi törvény elfogadása 

lesz, de ősszel napirendre kerül a kisebbségi törvény is. Emellett családtámogatási javaslatokat 

fogalmaz meg az RMDSZ, miközben megtartják, illetve bővítik az energiahordozók árának 

állami kompenzációját is. A tanácskozás után Kelemen Hunor a Maszolnak elmondta, a 

politikai helyzetértékelést követően a következő időszak fontos témáit határozták meg. Ezek 
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közül elsőként az oktatási törvényt emelte ki, mert „ez az egyik legfontosabb őszi prioritás lett”. 

„Ezt a koalíció vállalta, néhány héten belül végleges formájában a kormány elé kerül, majd 

pedig a parlamentbe, és nekünk az az egyik legfontosabb ebben az évben, hogy olyan oktatási 

törvény kerüljön ki, ami a minőségi, kiszámítható, versenyképes oktatás mellett az anyanyelvi 

oktatásnak is biztosítja a kereteit” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. 

 

Bánffyhunyad: nem csillapodnak a kedélyek a magyar óvoda ügyében 
2022. augusztus 30. – maszol.ro 

Nem csillapodnak a kedélyek Bánffyhunyadon a magyar állam által finanszírozott és az Erdélyi 

Református Egyházkerület által felépíttetett óvoda ügyében: a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

nem hagyja jóvá, hogy az épületet átvegye a helyi önkormányzat és beépítse a helyi oktatási 

hálózatba, csak ha abban román gyermekek számára is létrehoznak külön tagozatot. A 

finanszírozó magyar állam azonban azzal a kikötéssel adott pénzt a létesítmény megépítésére, 

hogy az a helyi kisebbségi magyar közösség oktatását és megerősítését szolgálja. Bár a 

liberálisoknak és az RMDSZ-nek együtt többsége van a helyi tanácsban, a döntéshez 

kétharmados többség szükséges, ezt használja ki a PSD.  Jakab Mihály Gyula, Bánffyhunyad 

református lelkipásztora a Maszol megkeresésére közölte, a helyi tanácsosok, a polgármester, 

illetve az egyházközség és az egyházkerület képviselői között kedden késő délután lesz egy 

találkozó, amelyen részletesen átbeszélik a kialakult helyzetet, hogy a szerdai tanácsülésen, 

amelynek napirendjén szerepel az óvodaépület önkormányzati átvételének határozattervezete, 

már ne legyenek megválaszolatlan kérdések. 

 

Megszűnik a Szatmári Friss Újság 
2022. augusztus 30. – maszol.ro 

A Maszol értesülései szerint ma, augusztus 30-án készül el a Szatmári Friss Újság utolsó 

nyomtatott lapszáma, amit holnap vehetnek kézbe a Szatmár megyei olvasók. A szerkesztők 

ebben közlik majd, hogy a lapot megjelentető kiadó döntése értelmében szeptember 1-jétől 

felfüggesztik Szatmár megye egyetlen magyar napilapjának nyomtatását, a csapat pedig online 

hírportálként működteti tovább az újság internetes oldalát. A Maszol információi szerint a 

nyomtatott lap kiadásának legfőképp anyagi okai vannak. A megnövekedett előállítási és 

terjesztési költségek miatt döntött úgy a kiadó, hogy felhagy a napilap kinyomtatásával. A hírt 

már közölték a szerkesztőség munkatársaival, sőt vannak, akiket már a munkaszerződésük 

felbontásáról is értesítettek. 

 

Egy éven belül átadják Szatmárnémeti új Szamos-hídját 
2022. augusztus 30. – maszol.ro 

Szatmárnémetiben tartotta az RMDSZ az őszi ülésszakot megelőző közös szenátusi és 

képviselőházi frakcióülést, ennek alkalmából pedig a Cseke Attila fejlesztési-, Tánczos Barna 

környezetvédelmi miniszter, illetve Kelemen Hunor kormányfőhelyettes is Szatmárnémetiben 

járt. Felkeresték az utóbbi évtizedek legnagyobb szatmári beruházását, a Strand utcai Szamos-
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híd építőtelepét, ahol az építő Strabag cég képviselői és a Kereskényi Gábor polgármester 

tájékoztatta a bukaresti elöljárókat a munka most zajló fázisairól. „Az első mandátumomban 

kezdete óta prioritásként kezelem ennek a hídnak az építését. 2017-ben frissítettük a hídépítés 

megvalósíthatósági tanulmányát, következett a területek kisajátítása, a műszaki tervek 

elkészítése, majd 2020 második felében meg is kezdődött a konkrét építés” - magyarázta 

Kerekényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere. 

 

Ennyi pénzt kaptak az önkormányzattól a marosvásárhelyi egyházközségek 
2022. augusztus 30. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen hosszú évek óta támogatják az egyházakat, amelynek képviselői általában 

javítási, bővítései munkálatokra kértek anyagi segítséget, de az épületek fenntartásának 

költségeire is igényeltek pénzt. A május-júniusban benyújtott kéréseket a nyár folyamán 

elemezték, és az augusztusi ülésen hagyták jóvá. A múlt héten elfogadott jegyzék értelmében 

idén a Pandúrok sétányon, az üzemanyagtöltő állomás szomszédságában levő ortodox 

egyházközség részesült a legnagyobb támogatásban: 187 ezer lejben. Ezt fenntartási 

költségekre, a templomban levő égők cseréjére és egy  kivetítő megvásárlására fogják használni. 

A második legnagyobb összeget, 140 ezer lejt a Felsővárosi Református Egyházközség kapta, 

ahol az imaház tetőszerkezetét erősítik meg, a fűtésrendszert újítják fel. Szerették volna az 

épület ablakait és ajtóit is kicserélni, városházi támogatásból, de ezekre a munkálatokra nem 

lehetett pénzt biztosítani.  

 

Métabajnokság Szepsiben 
2022. augusztus 30. – ma7.sk, felvidek.ma  

Tizenöt cserkészcsapat közel 200 cserkészével rendezte meg a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség augusztus utolsó hétvégéjén Szepsiben az Országos Métabajnokságot, 

amely minden évben nagy népszerűségnek örvend a cserkészek között. A hétvége 

megszervezését a helyi 12. sz. Bercsényi Miklós cserkészcsapat vállalta el, a rendezvény 

helyszínéül pedig a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szolgált. A háromnapos 

esemény főnapja a szombat volt, mivel ezen a napon mérkőztek meg egymással a 

versenycsapatok a métapályán, először a csoportbeosztás szerint, majd az egyenes kieséssel 

járó szakaszt követően a legjobban teljesítők juthatnak a döntőbe. A Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség 1990. március 11-én alakult újjá, jelenleg közel 1500 tagot számlál. Az elmúlt 

majdnem három évtized alatt Szlovákia legnagyobb magyar gyermek- és ifjúságnevelő 

szervezetévé nőtte ki magát. Gyermekekkel és fiatalokkal egyaránt, heti szinten önkéntes 

nevelőmunkát folytat. Pár évvel ezelőtt önerőből átalakította nevelési módszerét, 2018-ban 

pedig megújította a Cserkész című havilapot tartamilag, külsőleg egyaránt. A 

cserkészcsapatokban hónapról hónapra több száz gyermek számára teszik lehetővé a játszva 

fejlődés élményét. 
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Nagyszombat megyében Berényi József lesz a Szövetség megyei elnökjelöltje 
2022. augusztus 30. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Kedden délután a Csallóközi múzeum előtti sajtótájékoztatón Forró Krisztián, a Szövetség 

elnöke mutatta be a párt Nagyszombat megyei elnökjelöltjét, Berényi Józsefet. Ahogy arról 

korábban írtunk, az elmúlt hetekben zajlottak a járási jelöltállító közgyűlések. A megyei 

elnökjelöltségre a Galántai járásban Berényi József kapott jelölést, a Dunaszerdahelyi járás 

küldöttei nem neveztek meg elnökjelöltet. Forró szerint a helyi magyarságnak történelmi 

esélye van, hogy a megyének magyar elnöke legyen. A pártelnök szerint Berényi rátermettségét 

nem lehet megkérdőjelezni. Azokra az újságírói kérdésekre reagálva, amelyek a Szövetség két 

platformjának kifogásait érintették Berényi indulásával kapcsolatban, elmondta, a döntés a 

párt alapszabálya szerint történt, tehát nem cselekedett ezeken túlmenően. Mózes Szabolcs és 

Sólymos László, a párt  OT elnöke közös nyilatkozatában ugyanis ez áll: „A tegnapi nap 

folyamán sem a Nagyszombat megyei Kerületi Tanács, sem a Szövetség Országos Elnöksége 

nem hagyta jóvá Berényi József megyeelnök jelölését. Reméljük, hogy a mi tudtunkon kívül 

mára összehívott sajtótájékoztatón Forró Krisztián ezt tiszteletben tartja, nem lépi túl elnöki 

hatásköreit, és ezzel nem veszélyezteti közös pártunk jövőjét." 

 

Várjátékokat rendeznek szombaton Füleken 
2022. augusztus 30. – MTI  

Történelmi korszakok életmódját, kultúráját és hagyományait mutatják be szombaton a Füleki 

Várjátékokon; az eseményt idén 22. alkalommal rendezik meg a felvidéki városban - 

tájékoztatta a Füleki Vármúzeum az MTI-t. A vármúzeum közleményében azt írta: a délután 

14 órától estig tartó rendezvényen fellépő történelmi csoportok repertoárjában viselet-, 

fegyverzet-, zene- és táncbemutatókat láthat a közönség. Betekintést engednek a középkori 

mindennapokba, valamint az oszmán uralom, és azon belül a füleki szandzsák időszakába, a 

látogatók megismerhetik a barokk táncokat és a korabeli öltözködésmódot, felszereléseket, 

egyenruhákat. Az érdeklődők megnézhetik, hogyan képezték ki hajdanán a huszárok lovait, 

milyen volt a törökök élete a 16. és 17. században. A múlt század első feléből a katonai 

alakulatok egyenruháit és haditechnikai érdekességeit mutatják be. 

 

Hatmilliárd dinárral több bevétel 
2022. augusztus 31. – Magyar Szó 

Jelentősen növekedett az első költségvetési tervekben meghatározotthoz képest a nyereségi 

adóból származó bevétel, s ez lehetővé tette az idei vajdasági büdzsé módosítását, magyarán: 

több pénz került a kasszába, így az idén több mindent valósíthatnak meg a tervbe vett 

projektumok közül. A vajdasági parlament tegnapi ülésén vitatta meg és fogadta el a 

költségvetés módosításáról szóló kormányjavaslatot, melynek értelmében 2022-ben 95,16 

milliárd dinár áll Vajdaság rendelkezésére, 5,96 milliárddal több a tervezettnél, ami 6,7 

százalékos növekedésnek számít. Pásztor István, a képviselőház elnöke a médiának adott 

nyilatkozatában rendkívüli alkalomnak nevezte a ház mostani, augusztus végi ülését, melyet 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://ma7.sk/tajaink/nagyszombat-megyeben-berenyi-jozsef-lesz-a-szovetseg-megyei-elnokjeloltje-videoval
https://www.magyarszo.rs/hu/5020/kozelet/271158/Hatmilli%C3%A1rd-din%C3%A1rral-t%C3%B6bb-bev%C3%A9tel-vajdas%C3%A1g-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-%C3%A1t%C3%BCtemez%C3%A9se.htm


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. augusztus 31. 

. 

 

ritkán tartanak meg a nyár végéhez közeledve, a felelősségteljes költségvetési tervezésnek 

azonban az is a részét képezi elmondása szerint, hogy lépni kell olyankor, amikor arra 

megérnek a feltételek, és a többletbevételnek köszönhetően most pontosan ez történt.  
 

Újra megtelt a Szathmáry Karolina Leánykollégium 
2022. augusztus 30. – Pannon RTV 

Minden készen áll a tanévkezdésre a nagybecskereki Szathmáry Karolina katolikus 

leánykollégiumban, és ami még fontosabb újra telt házzal, 58 kollégistával kezdhetik a tanévet. 

A leányok beköltözése szerdán lesz. A beköltözés előtti utolsó napot használták ki a muzslyai 

Szeretetház szépkorúi arra, hogy megtekintsék a kollégiumot, amelynek újraindítását 1996-

ban Gizella és Margit nővérek kezdeményezték. Az intézmény 2020 óta a Leánynevelő Intézet 

visszaszármaztatott és a magyar állam támogatásával felújított épületben dolgozhat. 

 

Teljesen felújított épület, korszerű tantermek és felszerelés az MTTK-n 
2022. augusztus 30. – Pannon RTV 

Meghirdette a 2022/23-as tanévre a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a második 

felvételi pályázati felhívását a végzős középiskolások részére. Felújított tantermekkel, 

könyvtárral, közösségi térrel és amfiteátrummal várják a jelentkezőket. Érdemes a szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra jelentkezni az ott tanulók szerint. Kis létszámú 

évfolyamok indulnak, így a tanárok jóval több tapasztalatot tudnak átadni a hallgatóknak. 

 

Változatos programok Szabadka városnapján 
2022. augusztus 30. – Magyar Szó 

Csütörtökön, szeptember 1-én ünneplik Szabadka városnapját, amely esemény keretében 

ezúttal is számos program várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat keretében korábban 

már megtartották a Szabadkai Félmaratont vasárnap és a városnapi hangversenyt hétfőn. A 

csütörtöki programok délelőtt kezdődnek a fúvószenekarral, ami után a zászlófelvonásra kerül 

sor. 

 

ORFK: több mint 15 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. augusztus 31. – MTI  

Az ukrán-magyar határszakaszon 6899-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 8820-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 261 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 

tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - írták. 

Vonattal 28-an - köztük 7 gyermek - érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre - 

tudatta az ORFK. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/31/orfk-tobb-mint-15-ezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden
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Ukrajnáról tárgyalnak az EU-tagországok védelmi miniszterei informális 
találkozójukon Prágában 
2022. augusztus 30. – MTI, hirado.hu  

Oroszország Ukrajna elleni támadása a legfontosabb témája az EU-tagországok védelmi 

miniszterei informális találkozójának, amely kedden kezdődött Prágában. A miniszterek 

megvitatják, milyen hatással van az ukrajnai háború az EU tagországainak biztonságára, illetve 

hogyan tudnának segíteni a megtámadott országnak, elsősorban fegyverek szállításával és 

katonai kiképzéssel. Joseph Borell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

vezetésével a védelmi miniszterek megtárgyalják egy kiképző misszió létrehozásának feltételeit 

is az ukrán katonák számára - mondta Jana Cernochová cseh védelmi miniszter a találkozó 

előtt újságíróknak. 

 

11 elsős kisdiák kezdi meg a tanévet Aknaszlatinán  
2022. augusztus 30. – karpat.in.ua 

11 első osztályos kisdiák kezdi meg idén tanulmányait az Aknaszlatinai Bolyai János 

Líceumban. A Felső-Tisza-vidéki településen is jelenléti oktatással indul a 2022-23-as tanév. 

Ángyus Viktória, az intézmény igazgatója elmondta, habár sok család hagyta el a települést az 

utóbbi hónapokban, a diákok és a tanárok létszáma nem csökken az új tanévben. 

 

Továbbra is támogatja a kárpátaljai menekült pontokat a Máltai 
Szeretetszolgálat  
2022. augusztus 30. – karpat.in.ua 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat a háború kezdete óta aktív részt vállal a 

válságkezelésből. A külföldi felajánlásoknak köszönhetően eddig csaknem 900 tonna 

humanitárius adományt fogadtak, amelyeknek hozzávetőlegesen a 90 százalékát, több mint 

800 tonnát már elszállították azokhoz a szervezetekhez, amelyek belső menekülteket látnak el, 

valamint egységcsomagok formájában szétosztottak a beregszászi szociális kártyák 

tulajdonosai között. 

 

Határokon átnyúló cselekvő szeretet 
2022. augusztus 30. – Kárpátalja 

„Irány Ukrajna! Már csak percek kérdése és elkezdődik 115 gyermekotthonban élő számára a 

sporttábor. Ötnapos élmény a háború árnyékában” – adta hírül múlt héten Facebook-

bejegyzésben Gui Angéla, karitatív futónagykövet, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány elnöke, 

aki évek óta országos és határon túlra ható jótékonysági és egészségtudatossági kampányokat 

szervez, így a kárpátaljai gyermekotthonok javára is. Ezúttal Angéla néhány barátjával 

augusztus végén a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban 

szervezett ötnapos sporttábort az ott élő gyerekek és a ráti Szent Mihály Gyermekotthon lakói 

számára. 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/08/30/ukrajnarol-targyalnak-az-eu-tagorszagok-vedelmi-miniszterei-informalis-talalkozojukon-pragaban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/08/30/ukrajnarol-targyalnak-az-eu-tagorszagok-vedelmi-miniszterei-informalis-talalkozojukon-pragaban
https://life.karpat.in.ua/?p=116537&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=116541&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=116541&lang=hu
https://karpataljalap.net/2022/08/30/hatarokon-atnyulo-cselekvo-szeretet
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 Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
 

2022. augusztus 30. – Kossuth Rádió 

 

A Rákóczi Szövetség minden eddiginél több magyar fiatalt táboroztatott az idei nyáron. A 

szövetség 28 nyári rendezvényébe csaknem 10 ezer fiatal kapcsolódott be.  

 

Folyamatosan elemzik  a  2021-es népszámlálási adatokat Szlovákiában, ahol a népszámlálás 

egyik újdonsága az volt, hogy a válaszadók két különböző nemzetiséghez tartozónak is 

vallhatták magukat. A szlovák kormány csak utólag döntött arról, hogy ezeket a válaszokat 

összeadva értelmezi. A felvidéki magyarok nagyon féltek a népszámlálás eredménytől, mivel a 

második nemzetiség megjelölést most vezették be először. 

 

Marketingre szükségük van a könyvtáraknak is. A kárpátaljaiak évek óta nem kapnak állami 

pénzt állománybővítésre. Ilyen és ezekhez hasonló témákkal is foglalkoztak ,,A jövő könyvtára” 

című, 2 napos konferencián, amelyet Kárpát-medencei könyvtárosoknak tartottak 

Székelyudvarhelyen. 

 

  Az ipolyvarbói Kois házaspár nem csupán a palóc viseletbe öltöztetett babáik bemutatásával 

őrzi a hagyományokat és kínál turista-látványosságot, hanem nyári napközis és iskolai, 

szabadidős programokként a vesszőfonástól az ostorkészítésig számos kismesterséget is 

megtanítanak az érdeklődőknek. Ha kell, Felvidék-szerte szívesen tartanak bemutatókat. 

   

A néptánc, a népzene, a népdal, illetve a hagyományőrzés  területén végzett kiemelkedő 

munkájáért Martin György - díjjal tüntették ki nemzeti ünnepünk alkalmából a kalotaszegi 

Türei Lengyel Lászlót. Különleges helyzet, hogy egykori mesteréről, ahogy ő fogalmazott, a 

,,szellemi apjá"-ról elnevezett díjban részesülhetett. 

 

Tiszadobon, az Országos Vadásznapon anyaországi vadászok határokon túli vadászokkal, 

köztük kárpátaljaiakkal együtt ünnepeltek. A háborús helyzet miatt Kárpátalján most 

hivatalosan nem dördülhet el a vadászok fegyvere. Ettől az állomány gyarapodását várták a 

vadászok, de nem így történt! A vadászatot törvénnyel tiltották be Ukrajnában, de az 

orvvadászatról megfeledkeztek a jogalkotók, ez is kiderül abból a beszélgetésből, amelyet Ágíj 

Lászlóval készített  Zsoldos Barnabás. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-08-30_18-01-00&enddate=2022-08-30_18-40-00&ch=mr1
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-  Az államalapítás és Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Novák Katalin, 

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott 

munkatársunknak, Zsoldos Barnabásnak, aki  magas szintű szakmai tudásával nemcsak a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők mindennapjait dokumentálja több, mint 3 évtizede a 

Kossuth Rádió különböző műsoraiban, hanem szatmári és kárpátaljai riportjaival a Határok 

nélkül hallgatóit is rendszeresen tájékoztatja a határokon kívül rekedt magyarok életéről. 

Szerkesztőségünk nevében jó egészséget és még számos, érdekes riportot kívánok Zsoldos 

Barnabásnak! 


