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Nyomtatott és online sajtó 
 

           

Orbán Viktor pénteken Szlovéniába utazik 
2022. november 30. – MTI, Hirado.hu, HírTV, Demokrata, Mandiner, ORIGO, 

MagyarNemzet, Telex.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken szlovén kollégája, Robert Golob meghívására részt vesz 

Szlovéniában a Cirkovce-Pince villamosvezeték építésének befejezése alkalmából tartott 

ünnepségen - erősítette meg az MTI-nek az erről szóló szlovén sajtóhíreket Havasi Bertalan, a 

miniszterelnök sajtófőnöke szerdán. A távvezeték-beruházás alapkövét 2020 októberében 

tették le, szintén Orbán Viktor és az akkori szlovén kormányfő, Janez Jansa jelenlétében. 

 

Szijjártó: akkor csatlakozhat egy ország a NATO-hoz, ha az nem veszélyezteti a 

szövetség biztonságát 
2022. november 30. – MTI, MagyarNemzet, Ma7.sk, ORIGO, Ripost.hu 

A NATO megerősítette a "nyitott kapuk" politikáját, azonban világos, hogy egy adott ország 

csakis akkor csatlakozhat a katonai szövetséghez, ha az nem veszélyezteti, hanem megerősíti a 

jelenlegi tagállamok biztonságát - jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bukarestben. A tárcavezető a NATO külügyminiszteri 

ülésének szünetében tartott tájékoztatóján beszédesnek nevezte azt, hogy Bosznia-

Hercegovinát, Georgiát és Moldovát hívták meg a találkozóra. Aláhúzta: a "nyitott kapuk" 

politikája érvényben van, azonban világos, hogy egy-egy ország csak akkor csatlakozhat, ha az 

nem veszélyezteti, hanem megerősíti a jelenlegi tagállamok biztonságát. Mint közölte, 

egyeztetést folytatott finn és svéd kollégájával, akiknek elmondta, hogy Magyarországon nem 

fog múlni országaik belépése, hazánk miatt ez egyetlen napot sem fog csúszni. Rámutatott, 

hogy ehhez Törökországgal kell megállapodniuk, és reményét fejezte ki, hogy ez mielőbb 

megtörténik.  

 

Külföldön is tovább élhet az erős magyar öntudat 
2022. december 1. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet  

A diaszpórapolitika a megmaradást, az identitás megtartását támogatja. A magyar diaszpóra 

élő példája annak, hogy a más országok társadalmába való beilleszkedés nem feltétlenül jár 

együtt a kulturális asszimilációval – jelentette ki lapunknak Gazsó Dániel, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet diaszpórakutatásokért felelős referense, akinek a közelmúltban jelent meg kötete 

a témában. A kutató kiemelte: egyszerre törekedett arra, hogy a könyve tudományos és 

közérthető legyen, illetve szolgáljon oktatási célokat, és informálja a szélesebb 

olvasóközönséget. 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/11/30/orban-viktor-penteken-szloveniaba-utazik
https://www.origo.hu/nagyvilag/20221130-szjjarto-peter-nato-csatlakozas.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20221130-szjjarto-peter-nato-csatlakozas.html
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet Polgári Napilap LXXXV. évf., 280. számának, 5. 

oldalán olvasható.) 

          
Aurescu Kulebának: Ukrajna ismerje el, hogy nem létezik az úgynevezett 

„moldovai nyelv” 
2022. november 30. – MTI, maszol.ro, Krónika, hirado.hu 

Nem az első alkalom, hogy Románia arra kéri Ukrajnát, ismerje el, kitaláció az úgynevezett 

moldáv nyelv. Bogdan Aurescu külügyminiszter felkérte a NATO külügyminiszteri értekezlete 

kapcsán Bukarestben tartózkodó Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert, hogy Ukrajna 

ismerje el: „nem létezik az úgynevezett moldovai nyelv” – közölte a külügyi tárca. Bogdan 

Aurescu kedd este találkozott Dmitro Kulebával. A román diplomácia vezetője megerősítette, 

hogy Bukarest határozottan támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi 

épségét. Biztosította az ukrán diplomácia vezetőjét Romániának az ukrán néppel vállalt 

szolidaritásáról, valamint arról, hogy továbbra is támogatni fogja az ukrán menekülteket 

diplomáciai, humanitárius, pénzügyi téren egyaránt. Aurescu arra is kitért, hogy Románia a 

nyugati partnerekkel együttműködve támogatja Ukrajna újjáépítési erőfeszítéseit. 

„Ugyanakkor Aurescu miniszter megismételte a román fél arra vonatkozó ismételt kérését, 

hogy az ukrán fél ismerje el: nem létezik úgynevezett moldovai nyelv” - idézte a minisztérium 

közleményét az Agerpres hírügynökség. 

 

Marad Szejkefürdőn a Mini Erdély Park 
2022. november 30. – szekelyhon.ro 

Marad a Mini Erdély Park a Szejkefürdőn! - közölte szerdán Fazakas Szabolcs, miután Nagy 

Pál, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház igazgatója kezdeményezésére egy kerekasztal 

beszélgetésen, vett részt, amelyen Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester mellett jelen 

volt Bíró Jolán, az udvarhelyi önkormányzati testület Szejke-ügyekkel foglalkozó tanácsosa, 

továbbá Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója is. A felek megállapodtak abban, hogy 

a Szejkén már létező és létrehozandó létesítmények (Mini Erdély Park, Orbán Balázs sírhelye, 

Orbán Balázs Látogatóközpont, Borvízmúzeum, mofetta, gyógyfürdő, szabadtéri színpad, 

bicikliút, Bogárpark) egy egységes elképzelésbe kell ötvöződjenek, melynek fő haszonélvezői 

Székelyudvarhely lakói lesznek. 

 

Betilthatják az Eredeti Székely Medve Trutyit 
2022. november 30. – maszol.ro 

A csíkszensimoni Lixid Project kft. által forgalmazott, állítólag 100 százalékban barnamedve 

ürülékből álló termék a fogyasztóvédelmi hatóság célkeresztjébe került. A B1 televízió Sub 

semnul întrebării című műsorában nagy teret szenteltek az Eredeti Székely Medve Trutyinnak, 

miután a terméket állítólag egy kézdivásárhelyi bárban fedezte fel Mircea Diaconu, a Kovászna 

Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője. Az Országos Fogyasztóvédelem (ANPC) vezetője 
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https://maszol.ro/belfold/A-roman-kulugyminiszter-felkerte-ukran-kollegajat-hogy-ismerje-el-nem-letezik-moldovai-nyelv
https://maszol.ro/belfold/A-roman-kulugyminiszter-felkerte-ukran-kollegajat-hogy-ismerje-el-nem-letezik-moldovai-nyelv
https://maszol.ro/belfold/Marad-Szejkefurdon-a-Mini-Erdely-Park
https://maszol.ro/belfold/Betilthatjak-az-Eredeti-Szekely-Medve-Trutyit
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szerint nem kizárt, hogy a termék bevonására kényszerítik a gyártót, ha nem tisztázza 

meggyőzően, hogy mi van a konzervben. A műsorvezető, Robert Turcescu hangsúlyozta: a 

negyven lejért forgalmazott konzervet Diaconu szúrta ki a céhes város egyik szórakozóhelyén, 

mint emberi fogyasztásra nem alkalmas terméket, megrökönyödésében a sajtóhoz fordult 

felfedezésével. Turcescu egyrészt furcsállta, hogy Romániában lehet medveürüléket 

forgalmazni Romániában, majd hangsúlyozta: azon cég termékéről van szó, amely korábban 

az általa gyártott csipsz zacskójára ráírta, hogy Székelyföldön készült. Ezt megerősítette a 

műsorba bekapcsolt Horia Constantinescu, az ANPC vezetője is, aki szerint a gyártót rá lehet 

kényszeríteni, hogy a terméket ne forgalmazza, vagy magyarázza meg a címkén, hogy 

tulajdonképpen mit tartalmaz a konzerv. 

       
Jogászok határok nélkül, jogászkonferencia Dunaszerdahelyen 
2022. november 30. – ma7.sk 

Dunaszerdahelyen volt az első állomása az Aurum Alapítvány és a Meliora Polgári Társulás 

közös szervezésében megtartott Jogászok határok nélkül programnak, melyet a felvidéki 

magyar jogászok és az anyaországi jogászok közti kapcsolatteremtésre való igény hívott életre. 

Nagy Dávid, jogász, főszervező, a Meliora Polgári Társulás elnöke, elmondta, hogy hiánypótló 

kezdeményezésnek látszik ez a konferenciasorozat, ezt bizonyítja a számos pozitív megerősítés 

is. Az anyaországi Aurum Alapítvánnyal együtt a szervezők a fiatal joghallgatókat szólították 

meg egy olyan jogászgeneráció képzése érdekében, amely itthon és a nagyvilágban is megállja 

majd a helyét.  

 

Villáminterjú Pataky Károllyal, a Kassa Megyei Önkormányzat alelnökével 
2022. november 30. – ujszo.com 

A Kassa Megyei Önkormányzatnak (KSK) újonnan három új alelnöke van, akik a megye 

képviselő-testületének hétfői ülésén vették át a tisztségüket. Ezentúl Rastislav Trnka 

megyeelnök árnyékában Ladislav Lörinc, Dušan Tomaško és Pataky Károly képviseli a régiót. 

Most az utóbbival beszélgettek, aki egy villáminterjúban az elkövetkezendő négy év feladatait 

részletezte. „Azzal, hogy ilyen jó eredményt ért el a Szövetség a megyei választásokon, komoly 

lehetőség nyílt meg az itteni magyarság számára, hogy képviseltesse az érdekeit a 

döntéshozatalnál. Személyemben magyar alelnöke van Kassa megyének, a miénk a második 

legnagyobb frakció a közgyűlésben, és a nekünk van a legtöbb bizottsági elnökünk is. A 

választási rendszer alapján a bejutott képviselők egy-egy járást képviselnek, így a döntések 

meghozatalakor természetesen arra a régióra fókuszálnak, amelynek lakosaitól a 

felhatalmazást kapták. Tehát, ha olyan döntés születik, melynek eredményeként a 

Tőketerebesi, a Kassa-vidéki vagy a Nagymihályi járás lakosai „járnak jól“, akkor értelem 

szerűen az ezekben a járásokban élő magyarság érdekében is teszünk valamit” – mondta el. 
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https://ma7.sk/kozelet/jogaszok-hatarok-nelkul-jogaszkonferencia-dunaszerdahelyen-videokkal
https://ujszo.com/regio/villaminterju-pataky-karollyal-a-kassa-megyei-onkormanyzat-alelnokevel
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"Iránytű" – nemzetközi összefogással készült a fiatalokat érintő témákkal 

foglalkozó kiadvány 

2022. november 30. – bumm.sk 

November végén lezárult az Iránytű nevű projekt, amely erdélyi, felvidéki és békéscsabai 

szakemberek együttműködésével jött létre. A projekt célja egy átfogó, a 13-30 éves korosztállyal 

foglalkozó szakemberek munkáját támogató kiadvány létrehozása volt. Az "Iránytűt" a három 

partnerszervezet, vagyis a Játszótér Közhasznú Alapítvány, a TANDEM n.o. és a Harghita 

Business Center hozta létre. A kiadvány a partnerek szakmai tapasztalatát alapul véve három, 

a fiatalokat érintő témakört foglal össze: munkakeresés, pályaorientáció és vállalkozóvá válás. 

A program részeként a partnerek három találkozót szerveztek. A megvalósításban résztvevő 

partnerszerezetek 2022 folyamán ellátogattak egymáshoz, hogy megismerkedjenek a helyi 

körülményekkel, jó gyakorlatokat gyűjtsenek, és közben folyamatosan dolgozzanak a kiadvány 

három fejezetén. A projekt legfontosabb eredménye az "Iránytű" kiadvány létrehozása, ami a 

partnerek közötti további együttműködések alapját is fogja szolgáltatni. 

 

Juhász Péter lesz Besztercebánya megye alelnöke 
2022. november 30. – ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, ujszo.com 

Juhász Pétert jelöli Besztercebánya megye egyik alelnökének a Szövetség – jelentette be szerdai 

sajtótájékoztatóján a párt. Az alelnökök személyének jóváhagyásáról a decemberi ülésén dönt 

majd a megyei testület, mivel azonban a Szövetség a legerősebb párttá lépett elő a megyei 

önkormányzatban a tisztség elnyerése és megszavazása gyakorlatilag biztosra vehető. Forró 

Krisztián, a Szövetség elnöke a rimaszombati sajtótájékoztatón elmondta, hogy a párt 

prioritása a központi kormány által elfeledett régiók támogatása. Az országban mintegy 20 

hátrányos helyzetű járás van, ebből öt Besztercebánya megyében található, közéjük tartozik a 

Nagykürtösi, a Losonci, a Rimaszombati és a Nagyrőcei járás is. Ezért is nagyon fontos, hogy 

mind a négy járásnak lesz magyar képviselete, és a megyében 6-ról 9-re növekedett a Szövetség 

által a testületbe juttatott képviselők száma. 

 

„Mindenkivel partneri viszonyra törekszek” – interjú Halász Bélával 
2022. november 30. – ujszo.com 

Gúta új polgármestere, Halász Béla (független) okozta a Komáromi járás legnagyobb választási 

meglepetését, amikor október 29-én neki szavazott bizalmat a legtöbb gútai. A vele való 

beszélgetés során elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan képzeli el a város irányítását 

mind a hatalmi erőviszonyok, mind a sürgető problémák tekintetében. „Számomra Gúta az 

első. Egy pártba sem tervezek belépni, viszont jó viszonyt szeretnék ápolni mindenkivel. Itt a 

Szövetségre is gondolok, hiszen Nyitra megyében elég meghatározó pozíciójuk lesz. A megyén 

nagyon fontosak a jó kapcsolatok, de ez érvényes bármelyik pártra is, amelyik része a 

kormánykoalíciónak” – fejtette ki. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2022/11/30/iranytu-nemzetkozi-osszefogassal-keszult-a-fiatalokat-erinto-temakkal-foglalkozo-kiadvany
https://www.bumm.sk/belfold/2022/11/30/iranytu-nemzetkozi-osszefogassal-keszult-a-fiatalokat-erinto-temakkal-foglalkozo-kiadvany
https://ma7.sk/aktualis/juhasz-peter-lesz-besztercebanya-megye-alelnoke
https://ujszo.com/regio/mindenkivel-partneri-viszonyra-torekszek-interju-halasz-belaval
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Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Miocs József 
2022. november 30. – vajma.info 

Magyar érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Miocs József tisztelendő atya, a 

szabadkai Paulinum rektora. Az elismerést még a magyar nemzeti ünnep kapcsán ítélte oda a 

köztársasági elnök, s a kitüntetést szerdán adta át a Szabadkai Magyar Főkonzulátuson 

Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja. Csallóközi Eszter elmondta, hogy a 

nemzeti összetartozást jelenti és erősíti, hogy a Kárpát-medence minden pontján történnek 

kitüntetés átadások. Az elismerések azt is kifejezik, hogy egyetlen nemzet tagjai vagyunk, amely 

akkor tud megmaradni, ha minden része megmarad, s mindenütt vannak olyan személyek, 

lehetőleg sokan, akik a magyarság megmaradásáért tevékenykednek. A laudációban 

elhangzott, hogy Miocs József Kúlán született 1942-ben. Zágrábban tanult filozófiai és teológiai 

területen, valamint a zágrábi Zeneművészeti Főiskola egyházzenei szakán szerzett oklevelet. 

1968-ban szentelték pappá Szabadkán. 1975-től a szabadkai Paulinum rendes tanára, a 

székesegyház karnagya, a Szent Teréz magyar énekkar vetetője, 1981-től a Paulinum igazgatója, 

1988-tól a szeminárium rektora. 1973-ban a Székesegyház 200 éves évfordulójára 

megállapította a Schola Cantorum Paulinum énekkart. 

  

A tamburások moholi népdalokat tanultak 
2022. november 30. – Magyarszo.rs 

Ezúttal a moholi Csobolyó Művelődési Egyesület volt a házigazdája vasárnap délután a Dúr-

moll vajdasági fiatal népzenészek találkozójának, amelyet az idén negyedik alkalommal 

tartottak meg a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza vajdasági 

hálózatának szervezésében. Több mint ötven, zömében kisiskolás korú népzenész vett részt a 

találkozón Moholról, Adáról, Tornyosról, Péterrévéről és Magyarkanizsáról. A rendezvényen 

volt előadás, hangszeroktatás és énektanulás. A találkozó gálaműsorral fejeződött be, amelyen 

minden résztvevő fellépett a saját repertoárjával, illetve közös zenéléssel zártak a nap folyamán 

elsajátított dallamkincsből. Juhász Gyula, a VMMI és a Hagyományok Háza vajdasági 

hálózatának munkatársa elmondta, hogy tamburások, prímtamburások, basszprímások és 

bőgősök vettek részt a vajdasági fiatal népzenészek találkozóján, amelyen zenével foglalkoztak 

és énekeltek, valamint együtt voltak és újat tanultak. 

 

Vajdasági romtemplomok nyomában 
2022. november 30. – PannonRTV.com 

A második világháború után, a német lakosság kitelepítését követően, Vajdaságban teljesen 

leromboltak 33 katolikus, 28 evangélikus és 5 református templomot. Ahol megmaradtak a 

szakrális épületek, hívek híján, évtizedekig üresen álltak. Nem csak az elhagyatottság miatt 

pusztultak évről évre, de a kilencvenes években, a délszláv háború idején, sok ilyen árva 

templomba betörtek és kifosztották. A katolikus egyház szerint valamit kezdeni kell a romos és 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28098/Magyar-Erdemrend-Lovagkeresztje-kituntetesben-reszesult-Miocs-Jozsef.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5098/vajdasag_ada/276673/A-tambur%C3%A1sok-moholi-n%C3%A9pdalokat-tanultak-mohol-tambura.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-romtemplomok-nyomaban
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üresen álló templomokkal. A megoldás az lehetne, ha a szakrális épületekhez méltó, de új 

tartalmat kaphatnának azok az épületek, amelyek még megmenthetők. 

 

„Ha nem lennének különbségek, szürke lenne a világ" 
2022. november 30. – PannonRTV.com 

Mit gondolnak a szabadkai középiskolások a sajátjuktól eltérő szokásokról, nyelvekről, 

vallásokról? Erre a kérdésre adtak választ a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, 

a Svetozar Marković Gimnázium, az Egészségügyi Középiskola és a Politechnikai Iskola diákjai. 

Egy többnapos interkulturális táborban voltak a fiatalok Karlócán, ahol lehetőségük nyílt arra, 

hogy jobban megismerjék egymás szokásait, kultúráját. A tábort követően egy kisfilmet 

állítottak össze a diákok, amelyet kedd este mutattak be a szabadkai Svetozar Marković 

Gimnázium dísztermében. Dudás Zsófia, diák, Svetozar Marković Gimnázium: „Mindegyik 

iskolából volt diák, és próbálták megoldani, hogy majdnem mindegyik nyelvből, kulturális 

körből legyen diák a csoportban, amíg tartottak a műhelyek. Muszáj volt valahogy 

kommunikálniuk egymással." 

        
ORFK: több mint 13 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. december 1. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4883-an léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 8160-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 188 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért. Vonattal szerdán 89 ember, köztük 29 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK 

 

Kárpátalja kormányzósága bővíti együttműködését a People in Need szervezettel 
2022. november 30. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Megyei Katona Adminisztráció (OVA) tervei szerint kibővíti együttműködését a 

People in Need nemzetközi szervezettel. Erről az OVA hivatalos oldalán adott tájékoztatást 

november 30-án. Mint írták, a partnerség elmélyítésével a helyi lakosság veszélyeztetett 

csoportjait és a belső-ukrajnai menekülteket szeretnék támogatni tűzifával a téli időszakban. 

Ez ügyben Viktor Mikita, kormányzó és Veronika Kusziszova, a szervezet ukrajnai irodájának 

vezetője egyeztetett és írt alá memorandumot a megyeszékhelyen. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ha-nem-lennenek-kulonbsegek-szurke-lenne-vilag
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. december 1. 

. 

 

Volodimir Csubirko: Kárpátalja békéjének megőrzése a cél 
2022. november 30. – kiszo.net 

Sajtótájékoztató keretében számolt be a Kárpátaljai Megyei Tanács vezetősége az elmúlt egy év 

eredményeiről, ennyi idő telt el ugyanis az új vezetés regnálása óta. Volodimir Csubirko 

tanácselnök, illetve Andrij Seketa, Vaszil Demjancsuk és Andriana Szusko helyettesek rövid 

beszámolók formájában értékelték az említett időszak történéseit. Volodimir Csubirko 

kiemelte, Kárpátalja jó kapcsolatot ápol külföldi partnerszervezetekkel, településekkel, 

barátként tekintenek egymásra. 

 

Támogatja a kormány a menekültek foglalkoztatását Kárpátalján 
2022. november 30. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Újabb kárpátaljai munkaadókat támogattak, amiért belső ukrajnai menekülteket 

foglalkoztattak – tudatta november 30-án a Zakarpattya Online internetes hírportál. 195 

munkaadó kérelmét bírálták el pozitívan. A támogatás összege 6 500 hrivnya munkásonként, 

melyet a foglalkoztató kap meg. A Kárpátaljai Megyei Munkaügyi Központban továbbra is 

lehetőség van pályázni a pénztámogatásra. 

 

Egészségügy: több mint 585 milliót kap a Munkácsi kistérség 
2022. november 30. – karpatalja.ma  

A Munkácsi kistérség egészségügyi szektora több mint 585 millió hrivnyát kap – közölte a 

PMG.ua november 30-án. Mint írták, a kistérség egészségügyi intézményei a Nemzeti 

Egészségügyi Szolgálattól fogják kapni a terv szerint. Csak Munkács ebből 100 milliót fog 

kapni, amiből 24 millió hrivnyát különítenek majd el kommunális szolgáltatások és az energia 

kifizetésére a város egészségügyi intézményeiben. 

 

Babják Zoltán: Készüljünk fel arra, hogy ez a rémálom nem ér véget holnap 
2022. november 30. – kiszo.net, karpat.in.ua 

– Az utóbbi napokban a közösségi oldalakon jelentősen megszaporodtak az agresszív 

megnyilvánulások az áramszüneteket illetően – kezdte szerdai bejegyzését Babják Zoltán. A 

városvezető kiemelte, hogy ez egy országos szintű probléma, amely a megyére és a Beregszászi 

kistérségre is kihat. Mint fogalmazott, ahogyan megszűnik a feszültség a vezetékekben, az 

emberek körében annál inkább nő. 

 

Az elsők között vittek sürgősségi segélyt Herszonba a magyar ökumenikusok 
2022. november 30. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Harminc tonna élelmiszert és higiéniai eszközt szállított a háború sújtotta Herszonba és 

Odesszába az Ökumenikus Segélyszervezet. Szatmári Barnabás, a szervezet kijevi képviselője 

az M1 Híradójában elmondta, Herszonban nincsen áram, sem ivóvíz, sem pedig elegendő 

élelmiszer, a lakosság így teljes mértékben a humanitárius segítségekre van utalva. 
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Újraindul a Munkács-Kassa menetrend szerinti járat 
2022. november 30. – karpatalja.ma, karpat.in.ua  

December 11-én újraindul a Munkács–Csap–Tiszacsernyő–Kassa nemzetközi menetrend 

szerinti járat. Jegyek már kaphatóak a vonatállomásokon vagy az Ukrzaliznicja vasúttársaság 

hivatalos oldalán. Munkácsról Kassára 363 hrivnyáért juthatunk el. 

 
Peter Štumpf megyéspüspök magyar kitüntetést vett át   
2022. november 29. – Nepujsag.net 

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki a 

Muraszombati Egyházmegye püspökét, dr. Peter Štumpfot. Az elismerést Alexandriai Szent 

Katalin, a lendvai plébániatemplom védőszentjének ünnepén adták át a Lendvai Magyar 

Főkonzulátuson. Az átadás után a plébániatemplomban ünnepi misét mutattak be, amely 

keretében a restaurált Bánffy-kelyhet is bemutatták, illetve megáldották.   A magyar és a 

szlovén himnuszok elhangzásával kezdődött november 25-én, Alexandriai Szent Katalin, a 

lendvai templom védőszentje ünnepén a Lendvai Magyar Főkonzulátuson a Magyar 

Érdemrend Középkereszt kitüntetés átadása. A magasrangú kitüntetést még Áder János, 

Magyarország korábbi elnöke adományozta dr. Peter Štumpfnak, a Muraszombati 

Egyházmegye megyéspüspökének a magyar és a szlovén katolikus közösségek testvériségét 

erősítő, illetve Szent László király szlovéniai kultuszának éltetése terén tett erőfeszítéseiért. 

 

A törvények egységes támogatást kaptak 
2022. november 30. – Nepujsag.ne 

A november 27-i ügydöntő népszavazáson, amelyen 1.694.354 szlovéniai szavazópolgár három 

törvény – a kormányösszetétel, a tartós ápolás és a Szlovén RTV – módosításáról dönthetett, 

mindhárom kormányjavaslat támogatást nyert az összes választóegységben. A még nem 

hivatalos eredmények szerint az országos választási részvétel a kormányösszetételről szóló 

törvénymódosítás esetében 41,64 százalék volt, az urnákhoz vonuló polgárok 56,65 százaléka 

pedig mellette voksolt. E javaslat esetében volt egyébként a legszorosabb a referendum 

kimenetele, a másik két törvény több mint 60 százalékos támogatást kapott. A Ptuji 

Választóegységben, ahova a Muravidék tartozik, a részvétel 44,21 százalék volt, a módosítás 

mellett pedig 53,36 százalék szavazott. A lendvai választási körzetben a javasolt 

kormányösszetétel nem kapott támogatást, 51,97 százalékban ellene szavaztak, a legmagasabb 

arányban például Radamosban (78,81 százalék ellene), valamint nemet mondtak további 15 

szavazóhelyen is. 
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Az ünnepekre készülve 
2022. november 30. – Nepujsag.net 

Az adventi időszakot indító Katalin-napi vásár két év után újra régi hangulatában várta a 

látogatókat Lendván. Kedvezett a későőszi napos időjárás, a plébánia búcsúnapja pedig 

ünnepélyesebb volt, mint valaha, hiszen a szentmisét a magyar állami kitüntetésben részesült 

Peter Štumpf megyéspüspök mutatta be számos szlovéniai és magyarországi egyházi méltóság 

közreműködésével, s a misén megszentelték a plébánia egyik legbecsesebb kegytárgyát, a 

restaurált Bánffy-kelyhet is.  

 

A régi falusi élet dalban és képekben 
2022. november 30. – Nepujsag.net 

Radamosban a helyi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület szervezésében pénteken 

hetedik almalommal tartották meg a magyar nóta ünnepét, a Nótaestet. A helyi faluotthonban 

a régi magyar nóta felcsendülése mellett Biro Jani régi radamosi fényképgyűjtő emlékét is 

felidézték.  A kettős esemény elején a három évvel ezelőtt elhunyt Biró Janiról emlékeztek meg, 

aki a helyi művelődési egyesület aktív tagja volt hosszú éveken át. – Jani már ifjúkorában 

elsajátította a fényképezés fortélyait. Ausztriába vándorolt ki, ahol az első fizetéséért 

fényképezőgépet vásárolt, amelytől a későbbiekben szinte nem vált meg soha. Minden 

rendezvényünkön ott volt, minden eseményünket megörökítette. Idővel a fényképezés 

szenvedéllyé vált nála, nyugdíjba vonulása után pedig a régi fényképek gyűjtésében is elmerült 

– mondta Szomi Ilona, a helyi népdalkör vezetője az egykori egyesületi tagról. Biró Jani az évek 

alatt több mint 600 régi fotót gyűjtött össze. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 30. – Kossuth Rádió 

 

Beregszászi helyzetkép az ukrán-orosz háború 283. napján. Miután az orosz hadsereg az elmúlt 

hetekben lebombázta az ukrán energetikai hálózatot, országszerte, naponta több órán keresztül 

nincs áram.  Így van ez Kárpátalján is. A Beregszászi kistérségben, 25 olyan melegedőt 

alakítanak ki, ahol az emberek szükség esetén feltölthetik elektromos készülékeiket, illetve más 

problémájukban is segítséget kaphatnak. 

 

Nagy számítástechnikai cégek és az oktatási minisztérium szervezi az IT Fitneszteszt 2022 V4 

projekt, digitális kompetencia versenyt iskolások részére, immár 11. éve. A Teszt a digitális 

írástudás mérésének ellenőrzött módja, amely valós képet ad a tesztelt korosztály informatikai 
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készségeinek szintjéről. A tesztelés elsősorban az általános és középiskolás diákokra irányul, és 

célja a továbbtanulási vagy munkavállalási felkészültség értékelése a digitális készségek 

szempontjából. Idén Szlovákia legjobbjai a Szenczi Molnár Albert alapiskola tanulói voltak. Mi 

a titkuk, hogy sikerült ilyen remek eredményt elérni? A kérdésekre Matus Mónika igazgató 

válaszolt. 

 

Helyi érdekeltségű turisztikai településsé nyilvánította a román kormány idén az Arad megyei 

Pécskát. A Maros partján fekvő kisvárosban nagy figyelmet fordítanak az épített és a szellemi 

örökség, a helyi értéknek számító, jellegzetes termékek népszerűsítésére. Ebbe a törekvésbe 

illeszkedik az öt hektáron elterülő, szabadidős és szórakoztató parknak a megépítése is. 

 

Bankkölcsön, járvány, gazdasági válság, és az energiaárak növekedése.  Aki turisztikai 

fejlesztésekbe kezdett 3 éve, annak ezekkel kellett és kell most is szembenézni.  Családi 

vállalkozásként működteti Csernakersztúron, Déva szomszédságában Nyisztor István a 

vendégházait. Nincs ideje keseregni, minden helyzetből megpróbálja a legjobbat kihozni.   

 

Kalotaszegi Nagyírásos - ez a címe Sinkó Katalin több mint négy évtizede megjelent 

gyűjteményének, amelyben több mint háromszázötven hímzésminta található. Nem csak a 

Kriterion kiadás óta eltelt idő, hanem az újabb kutatások is indokolnának egy bővített 

változatot. Az anyag tulajdonképpen már összeállt, a kiadás még várat magára.  

 

 „Tüzet viszek, lángot viszek” címmel rendezték meg péntek este a kisiratosi néptánc-gálát a 

helyi kultúrotthonban.  Egyúttal ez volt a generációváltáson átesett Gyöngyvirág 

néptáncegyüttes bemutatkozása.  A néptáncegyüttesen kívül a szervezők valamennyi helyi népi 

együttesnek fellépési lehetőséget biztosítottak, a gálát pedig késő estébe nyúló táncház zárta. 


