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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Századvég: a magyarok többsége szerint Orbán Viktor erős vezető, aki képes 
megőrizni az ország biztonságát 
2022. március 9. – MTI, Origo, Korkep.sk   

A magyarok többsége szerint Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnök alkalmasabb 

Magyarország biztonságának megőrzésére, mint Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-

jelölt - derül ki a Századvég Alapítvány legfrissebb kutatásából, amelyet szerdán juttattak el az 

MTI-hez. A márciusban ezer ember megkérdezésével készült felmérésben arra voltak 

kíváncsiak, hogy az ukrajnai háború kapcsán a magyarok Orbán Viktort vagy a balliberális 

pártok miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert tartják-e alkalmasabbnak Magyarország 

biztonságának szavatolására, valamint a konfliktus negatív gazdasági hatásainak enyhítésére. 

A kutatás szerint a magyarok 66 százaléka úgy véli, hogy Orbán Viktor az erősebb vezető 

Magyarország biztonságának a megőrzése szempontjából, ezzel szemben 25 százalékuk szerint 

ez inkább Márki-Zay Péterről mondható el. 

 

Soltész: már 616 millió forint érkezett a Híd Kárpátaljáért Program 
segélyvonalára 
2022. március 9. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Már 616 millió forint támogatás érkezett a Híd Kárpátaljáért Program által működtett 1350-es 

segélyvonalon keresztül az ukrajnai menekültek megsegítésére - jelentette be a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán 

Barabáson. Soltész Miklós, aki egyben a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke, 

hangsúlyozta, hogy ez az elmúlt évtized legnagyobb támogatási összege és a magyar emberek 

segítőkészségének a jele. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pénzadományok mellett 

elsősorban tartós élelmiszerre, pelenkára, gyermekgondozási eszközökre van szükség, 

amelyeket a segélyszervezetekhez, illetve az ukrán határ mentén, Aranyosapátiban kialakított, 

pénteken megnyíló segélyraktárba juttathatnak el az adományozók. 

 

Kormányszóvivő: éjjel-nappali ügyfélszolgálatokon keresztül segít a kormány a 
menekülőknek 
2022. március 9. – MTI, hirado.hu, kormany.hu  

Éjjel-nappal hívható zöld számon segít a kormány az Ukrajnából menekülőkön - közölte a 

kormányszóvivő szerdán a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra posztjában azt írta: a 

kormány számára Magyarország biztonsága az első, kívül kell tartanunk hazánkat a háborús 

konfliktusból. Hozzátette: a szomszédunkban már két hete dúl a háború, ezrek kénytelenek 

elhagyni az otthonukat és sokan nálunk keresnek menedéket. A kormány már a humanitárius 

válság első napjaiban felkészült - fogalmazott, majd úgy folytatta: akadálymentes áthaladást 
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biztosítottunk a határon, megszerveztük az Ukrajnából menekülők ellátását és koordináljuk a 

segélyszervezetek munkáját is. 

 

Ukrajnai háború - BRFK: szerdán 4425 menekültet fogadtak a fővárosi 

pályaudvarokon 
2022. március 10. – MTI, Hirado.hu, Propeller, Blikk 

Az ukrajnai háború elől 4425 ember, köztük 1080 gyermek érkezett szerdán Budapestre 

vonattal - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). A police.hu oldalon csütörtök 

reggel azt írták, hogy a legtöbben információt kértek, illetve egyénileg utaztak tovább, vagy 

rokonokhoz mentek. Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 83 ember, köztük 39 gyermek 

elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg - tették hozzá. Jelezték, 

hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség munkatársai a Keleti és a 

Nyugati pályaudvaron segítik az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A menekültek 

ellátása, szállítása és elszállásolása érdekében a rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot 

az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a 

Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzat 

Rendészeti Igazgatóság, valamint a segélyszervezetek munkatársaival - áll a közleményben. 

 

A magyar határrendészetet és az Ukrajnából biometrikus útlevél nélkül 

érkezőket okolják a várakozási idő miatt a román hatóságok 

2022. március 9. – Krónika, maszol.ro 

Hosszú sorok kígyóznak immár napok óta a román–magyar határátkelőknél, sokan 

panaszkodnak, hogy akár órákig is várakozniuk kell, amíg átjutnak Magyarországra. A román 

határrendészet közlése szerint magyar kollégáik arról tájékoztatták őket, hogy a biometrikus 

útlevéllel nem rendelkező ukrán állampolgárok Magyarországra történő belépésekor az 

ellenőrzési formalitások több és részletesebb ellenőrzést igényelnek, ez pedig megnöveli a 

várakozási időt mindazok számára, akik Romániából szeretnének Magyarországra jutni. 

 

Gyorsabb ellenőrzést kért magyar kollégájától az ukrán menekültek esetében 

Bogdan Aurescu 
2022. március 9. – Krónika, maszol.ro 

Bogdan Aurescu szerdán ismételten felkérte a magyar hivatali kollégáját, Szijjártó Pétert, hogy 

a magyar hatóságok gyorsítsák fel a biometrikus útlevéllel nem rendelkező ukrán 

állampolgárok ellenőrzését a magyar-román határátkelőkön – tájékoztatott szerdán a 

külügyminisztérium. A közlemény szerint a román külügyminiszter azt javasolta a magyar 

félnek, hogy a várakozási idő csökkentése érdekében bővítsék az ellenőrzéseket végző 

személyzetet, és a határátkelők összes forgalmi sávján tegyék lehetővé a belépést 

Magyarországra. A közlemény szerint Bogdan Aurescu szerdán kétszer egyeztetett telefonon 
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Szijjártó Péterrel, miután kedden a külügyminisztérium írásban fordult a magyar félhez a 

határnál várakozni kényszerülő ukrán állampolgárok ügyében a budapesti román 

nagykövetségen és a bukaresti magyar nagykövetségen keresztül. A magyar külügyminiszter 

szerdán arról biztosította a román hivatali kollégáját, hogy továbbra is érvényben vannak a 

múlt héten egyeztetett intézkedések, és a magyar hatóságok beengedik Magyarországra a 

biometrikus útlevéllel nem rendelkező ukrán állampolgárokat. 

 

Felmérés: jobban bízik a lakosság Románia jövőjében, visszaesett a 

nacionalizmus 
2022. március 9. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Romániában megnövekedett az ország jövőjébe vetett bizalom, és visszaesett a nacionalista és 

oltásellenes szólamokat hangoztató Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatottsága 

az ukrajnai háború kezdete óta – állapította meg egy friss felmérés, amelyet kedden ismertetett 

a bukaresti sajtó. Ami a pártpreferenciákat illeti, a legtöbben (32 százalék) továbbra is a 

kormánykoalíció legnagyobb pártjára, a Szociáldemokrata Pártra (PSD) voksolnának, a többi 

párt által szélsőségesnek tartott AUR viszont lecsúszott a második helyről, ahova a tavaly őszi 

elhúzódó kormányválság és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos társadalmi 

elégedetlenség nyomán tavaly decemberben jött fel. Ha most rendeznének választásokat, a 

bukaresti nagykoalícióban részt vevő jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) végezne a 

második helyen: a PNL-re a megkérdezettek 19,9 százaléka voksolna, míg az AUR a februári 

22,4 százalékról 18,9 százalékra esett vissza. 

 

Zajlik a Szülőföldön magyarul támogatások kifizetése 
2022. március 9. – maszol.ro 

Az OTP Bank Románia pénteken elkezdte a Szülőföldön magyarul program részeként nyújtott 

támogatások kifizetését. Akik az elbírálás alapján jogosultak a támogatásra, levélben kaptak 

értesítést arról, hogy mikor vehetik fel a 302 lej értékű oktatási-nevelési vagy hallgatói 

támogatást. Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul program erdélyi 

koordinátora a Maszol megkeresésére elmondta, a kifizetéseket az OTP Bank bonyolítja le, 

tehát a bank szervezi meg az összegek kiutalásának időpontját. Összesen 7 héten át tart a 

támogatások folyósítása, minden héten körülbelül 11 300 jogosult bankkártyájára érkezik meg 

az összeg. 

 

Felújítják és közösségi központtá alakítják az abrudbányai unitárius templomot 
2022. március 9. – maszol.ro 

Egy 15,8 millió lejes pályázatnak köszönhetően sikerül megmenteni a végső pusztulástól a 

hívek nélkül maradt 18. századi a Fehér megyei Abrudbánya unitárius műemléktemplomát. 

Pénteken, március 4-én a helyi tanács kiírta a pályázatot a munkálatok elvégzésére, a 

kivitelezésnek 2023 végére kell elkészülnie. A részletekről az abrudbányai magyarság 

mindenese, Kopenetz Lóránd Márton számolt be a Maszolnak: „1999-ben az unitárius 

püspökség átadta telekkönyvileg a templomot a városnak, mivel nem volt lehetősége a 
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felújítására. A templomot amúgy már az 1950-es évektől az akkori néptanács használta, egy 

időben bútor- és sóraktárként, de sokáig nem tett semmit, míg végül 2006-ban olyan tanácsi 

határozat született, hogy a templomot lebontják. Ezt nem nézhettük tétlenül, hiszen 

történelmünkről van szó, a központ pedig csonka lenne a templom nélkül, ezért arra kértük a 

városvezetést, hogy gondolja át a tervet, mi pedig vállaltuk, hogy megoldást találunk az épület 

megmentésére.” 

 

„Házhoz mennek” a székely szabadság üzenetével 
2022. március 9. – szekelyhon.ro 

Idén sem tudják hagyományosan, nagygyűléssel és felvonulással megünnepelni 

Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napját, így próbálják házhoz vinni az ünnepi üzenetet. 

Mint Donáth Árpád, Marosszék Székely Tanácsának elnöke közleményben kihangsúlyozza: 

immár harmadik éve nem sikerült hagyományosan emlékezni. Tavaly Marosvásárhely főterén 

fotókiállítást szerveztek, amelyen bemutatták a 2013-től 2019-ig a nagygyűléseket, 

menetoszlopokat, a kiáltvány átadását a kormányhivatal épülete előtt. „168 évvel ezelőtt 

végezték ki Marosvásárhelyen a székely vértanúkat, és az elmúlt idő alatt, függetlenül attól, 

hogy mit hozott a történelem, milyen megpróbáltatásokkal néztek szembe eleink, a mártírok 

emléke éltette a közösség, a nemzet szabadságvágyát. Idén is rendhagyó módon készülünk a 

székely szabadság napjára. Egy feldíszített, hangosbemondóval felszerelt gépjármű járja végig 

Marosvásárhely utcáit, és közvetíteni fogja az ünnep üzenetét. 2022. március 10-én nem azt 

kérjük a marosvásárhelyiektől, hogy gyűljenek össze meghallgatni a beszédeket, hanem mi 

fogunk elmenni hozzájuk a szabadság üzenetével – emelte ki Donáth Árpád. 

 

Rendezvénysorozattal készülnek március 15-re Gyergyószentmiklóson 
2022. március 9. – szekelyhon.ro 

Idén kétnapos rendezvénnyel emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

történéseire, hőseire Gyergyószentmiklóson. Vasárnap énekek, szavalatok hangzanak el, majd 

kedden a Petőfi Sándor-szobor előtt lesz műsor, este pedig néptáncszínházi előadással zárják a 

programsorozatot. 

 

Babakocsikat, babahordozókat gyűjtenek a menekült édesanyáknak 
2022. március 9. – szekelyhon.ro 

Babakocsik, babahordozók és autósülések gyűjtésébe kezdett a nemzetközi nőnapon az 

RDMSZ Nőszervezete: arra kérik az erdélyi magyar anyákat, hogy segítsenek a háború elől 

menekülő édesanyákon és gyermekeiken, akik mindenüket hátrahagyva kellett elhagyják 

otthonaikat.  
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Az Országházban emlékezik meg a Rákóczi Szövetség Esterházy Jánosról 
2022. március 9. – ma7.sk, felvidek.ma  

Rákóczi Szövetség március 13-án, vasárnap 10 órától az Országház felsőházi termében 

emlékezik Esterházy János mártírsorsú felvidéki politikusra. A Rákóczi Szövetség 1991 óta 

minden évben, így idén is Esterházy János életműve és személyisége előtt tisztelegve 

Esterházy-díjat adományoz olyan személyeknek és intézményeknek, akik és amelyek a 

felvidéki magyar közösségek szolgálatában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, illetve a 

mártír sorsú politikus szellemi örökségének megőrzéséért és az ő szellemében a 

kereszténységért, az összmagyarságért és Közép-Európa népeiért kimagasló tevékenységet 

fejtettek ki. A Szövetség 2022-ben Esterházy-díjat adományoz Erdő Péter bíboros, prímás, 

Esztergom-budapesti érsek részére mindazért, amit a kereszténységért tett és tesz, különös 

tekintettel is a magyarság és Európa lelki megújulását szolgáló Eucharisztikus Kongresszus 

megrendezéséért. Az idei emlékünnepség keretében Esterházy-díjban részesül továbbá 

Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke. 

 

Imavirrasztás Magyarországért, Európáért és Esterházy János boldoggá 

avatásáért 
2022. március 9. – felvidek.ma  

Az Őrtüzek Imádság Háza Budapest keresztény ökumenikus mozgalom imavirrasztást tart 

Magyarországért, Európáért és Esterházy János boldoggá avatásáért. Országos felhívásukat az 

alábbi levélben tették közzé: Kedves Testvérek! Egy nagy kihívásokkal teli időben élünk, 

amikor a helytállás Isten kegyelmével: lehetséges. Ebbe a korba születtünk – okkal. A későbbi 

korok gyermekei majd visszatekintve alkotnak véleményt, vajon mi történt velünk, vajon 

milyen szerepet vállaltunk a történelemben: papír voltunk, mely elszenvedte, hogy rá íródnak 

– akár vérrel is – a történelem sorai, vagy felvállaltuk, hogy toll leszünk Isten kezében, amellyel 

Ő írja a sorokat. Ez utóbbira buzdítunk most mindenkit. Két eszközünk most az ima és a böjt. 

Arra hívunk minden jó szándékú embert, hogy március 12-én tartsunk imavirrasztást 

Magyarországért, Európáért, a békéért. Ebben segítségünkre lesz Isten Szolgája Esterházy 

János, kinek boldoggá avatásáért is imádkozunk. 

 

Már utalnak a Szülőföldön magyarul hiánypótolásra felszólított pályázóinak is 
2022. március 9. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti az 

érintetteket, hogy a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága szakmai 

irányításával működő „Szülőföldön magyarul” program keretében a tavalyi, 2020/2021-es 

tanévre szóló nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás kifizetése 

megkezdődött azon pályázók számára is, akik korábban hiányosan adták le pályázataikat. A 61 

eurós támogatást ezen körből azok számára ítélték meg, akik a hiánypótlási felszólításnak 
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eleget téve maradéktalanul teljesítették az elvárt feltételeket. Az utalási folyamat 2022. március 

9-én indult el. 

 

  
Az élelmiszer- és energiabiztonság mindennél fontosabb 
2022. március 9. – Magyarszo.rs 

Jelenleg az állami árutartalékokban 800 ezer tonna búza van. Ez több, mint amennyire az 

országnak szüksége van, ugyanis évente Szerbia 1,2 millió tonna gabonát fogyaszt, 

hangsúlyozta Aleksandar Vučić államfő, majd rámutatott: az idei aratás még előttünk áll. Ezzel 

arra reflektált, hogy az elmúlt napokban a gabona iránti kereslet elérte a történelmi 

maximumát. A koszovói adminisztrációs határon, Merdarenál, és más határátkelőhelyeken 

annyi gabonát szállított ki Szerbia, mint korábban soha. 

 

Topolya: Gyűlnek az adományok a kárpátaljai menekültek megsegítésére 
2022. március 9. – Vajma.info 

Topolyán és a község falvaikban nagy visszhangra talált az adománygyűjtés. A város mellett 

Bácskossuthfalván, Pacséron, Bajsán, Gunarason, Zentagunarason és Pobedán is 

gyűjtőhelyeket létesítettek. Gyűlnek az adományok az ukrajnai menekülteknek Topolyán. A 

Vajdasági Magyar Szövetség és a szabadkai Caritas közösen indított jótékonysági akciójára 

március 13-ig, vagyis vasárnapig várják az adományokat Vajdaság-szerte. 

 

Segítsünk a kárpátaljaiaknak! 
2022. március 9. – Magyarszo.rs 

A Vajdasági Magyar Szövetség és a Caritas gyűjtést szervez a kárpátaljaiak számára Zentán is. 

Az adományokat a Tiszapart–Alvég helyi közösségben lehet leadni március 12-éig. 

Munkanapokon 10–12 óráig, szombaton pedig 8–12 óráig. Az adományozókat arra kérik, hogy 

a következő dolgokat hozzák: tartós élelmiszereket, konzerveket, pástétomokat, édességet, 

vitaminokat, tisztálkodási szereket, nagy szükség van még nedves törlőkendőre, pelenkára, 

fogkefére, fogkrémre. A szervezők kiemelték, hogy takarót, ruhát, lábbelit, gyümölcsöt és vizet 

jelenleg nem tudnak elfogadni, mivel az megnehezítené a szállítást, illetve a gyümölcs 

megromolna, mire a rendeltetési helyére érne. 

 

Másfél évszázad története 
2022. március 9. – Magyarszo.rs 

A kucorai Mindenszentek római katolikus templom 1859-ben épült, így 2019-ben volt 160 éves. 

Történetét horvát nyelven Anto Nedić írta meg, a tavaly megjelent könyvet pár hónappal 

később magyar nyelvre is lefordították. A kiadvány bemutatóját 2022. március 5-én a helyi 

közösség tanácstermében tartották meg, és a szerző mellett jelen voltak mindazok, akik 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4871/kozelet_kitekinto/260934/Az-%C3%A9lelmiszer--%C3%A9s-energiabiztons%C3%A1g-mindenn%C3%A9l-fontosabb-szerbia-magyarorsz%C3%A1g-Aleksandar-Vu%C4%8Di%C4%87-Szijj%C3%A1rt%C3%B3-P%C3%A9ter-Nikola-Selakovi%C4%87-Szijj%C3%A1rt%C3%B3-P%C3%A9ter-magyar-k%C3%BClgazdas%C3%A1gi-%C3%A9s-k%C3%BCl%C3%BCgyminiszter.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27429/Topolya-Gyulnek-az-adomanyok-a-karpataljai-menekultek-megsegitesere.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4870/vajdasag_zenta/260921/Seg%C3%ADts%C3%BCnk-a-k%C3%A1rp%C3%A1taljaiaknak!-adom%C3%A1ny.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4871/vajdasag/260945/M%C3%A1sf%C3%A9l-%C3%A9vsz%C3%A1zad-t%C3%B6rt%C3%A9nete-templom-Kucora.htm
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valamilyen módon hozzájárultak a kucorai római katolikus templom történetének írásba 

foglalásához, továbbá segítettek abban, hogy a kötet napvilágot lásson.  

 

Alacsonyak a terményárak, magasak a beruházási költségek 
2022. március 9. – PannonRTV 

Minden nehézség ellenére továbbra is kincset ér a vajdasági termőföld – vélik a termelők. 

Alacsony terményárak, magas beruházási költségek - ezek sújtják a vajdasági termelőket. 

Ahhoz, hogy jövedelmet valósítsanak meg, nemcsak az intenzív kultúrákban kell keresni a 

megoldást, hanem a földterület növelésében is. 

 

Háború Ukrajnában: Egyre több áldozat 
2022. március 9. – Kárpátalja 

Pusztító harcok dúltak az elmúlt napokban Ukrajna északkeleti, keleti és déli régióiban 

egyaránt. Az orosz hadsereg előrenyomulásán túl a polgári áldozatok számának növekedése 

adott okot aggodalomra. A nukleáris katasztrófa határán Komoly riadalmat okozott, hogy 

támadás érte a zaporizzsjai atomerőművet. Március 4-én este állítólag lövedék csapódott az 

erőmű 1. reaktorblokkjába, kigyulladt egy épület. Később az UNIAN jelentette, hogy az orosz 

hadsereg, „Kadirov katonái behatoltak az erőmű területére”. A katonák nem engedték, hogy a 

katasztrófaelhárítók megkezdjék az oltást. 

 

A WHO szerint humanitárius katasztrófát okozott a háború Ukrajnában 
2022. március 9. – Kárpátalja 

Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Irodájának vezetője a BBC 

Newsnak adott interjújában elmondta, hogy az ukrajnai orosz invázió nagyszabású 

humanitárius katasztrófához vezetett – írja a korrespondent.net. Kluge jelezte, hogy a WHO-

nak jelenleg három prioritása van. 

 

Háború: mi lesz az ukrán gazdasággal? 
2022. március 9. – Kiszo.net 

Hatalmas károkat okoz az ukrán gazdaságnak a két hete kezdődött háború. Szakértők 

figyelmeztetése szerint minden egyes nappal romlik a helyzet, a talpra állás pedig elképesztően 

nehéz lesz. Már az orosz katonai invázió első hete után az a hír jelent meg, hogy a felére zuhant 

vissza az ukrán gazdaság teljesítménye. Kelet-Ukrajnában gyakorlatilag leállt az ipari termelés, 

az ukrajnai export is megszűnt, miután az oroszok blokkolják a tengeri kikötőket. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/alacsonyak-termenyarak-magasak-beruhazasi-koltsegek
https://karpataljalap.net/2022/03/09/haboru-ukrajnaban-egyre-tobb-aldozat
https://karpataljalap.net/2022/03/09/who-szerint-humanitarius-katasztrofat-okozott-haboru-ukrajnaban
https://kiszo.net/2022/03/09/haboru-mi-lesz-az-ukran-gazdasaggal/
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Válságstábot alapított a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye 
2022. március 9. – Karpat.in.ua 

Válságstábot hozott létre a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, amelynek feladata 

egyrészt az ukrajnai menekültek ellátásának megszervezése az egyházi intézményekben, 

valamint az itthon maradt rászorulók támogatása. A szervezet munkájáról Popovicsné Palojtay 

Márta, a Kárpátaljai Egyháznegyei Karitász segély-koordinátora számolt be. 

 

Kárpátaljai magyar görögkatolikusok segítik az ukrajnai menekülőket 
2022. március 9. – MTI, vasarnap.hu   

A Kárpátalján működő Szent Pantaleimon Karitász görögkatolikus segélyszervezet magyar 

papjai és aktivistái hálózatot állítottak fel Kárpátalján az Ukrajna belső részeiből menekülők 

támogatására - tájékoztatta a segélyszervezet vezetője szerdán az MTI-t Barabáson. 

Szkoropádszky Péter hangsúlyozta, hogy a karitatív tevékenység keretében együttműködnek a 

szlovákiai magyar görögkatolikusokkal is. A szlovák-ukrán határ által kettészelt Szelmencen 

például a szlovákiai görögkatolikusokkal közösen működtetnek segélyállomást - tette hozzá. 

Hangsúlyozta: sokkolta őket a háború híre, és két nap után megjelentek az Ukrajna belsejéből 

menekülők Kárpátalján, illetve hatalmas sorok torlódtak fel a határon. 

 

Segítség a menekülőknek 
2022. március 9. – Nepujsag.net 

Megmozdult az ország, mindenki ott segít, ahol és amennyire tud az ukrán háborús 

menekülteknek – a keddi hírek szerint már közel kétmillió ember kényszerült néhány 

bőrönddel felpakolva elhagyni otthonát és eddigi életét. Folyamatosan érkeznek a segélyek, a 

Muravidéken is számos gyűjtőponton – képünkön a lendvai védelmi központ – lehet leadni a 

segélycsomagokat, több humanitárius szervezethez lehet utalni pénzadományt is… 

 

Örülnek, hogy folytathatják a munkát 
2022. március 9. – Nepujsag.net 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) a hosszúfalui faluotthonban hétfőn este 

megszervezte a művelődési egyesületek, illetve csoportvezetők éves egyeztető ülését. A 

találkozón elhangzott az intézet 2022-es évi munka- és pénzügyi terve, valamint sor került a 

műkedvelő csoportok 2022. évi szakmai vezetéséről szóló szerződéseinek aláírására is.A 

gyűlésen részt vett Vida Törnar Judit, az intézet tanácsának elnöke, aki köszöntőbeszédében a 

művelődési egyesületek jövőjét emelte ki. 
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https://life.karpat.in.ua/?p=93811&lang=hu
https://vasarnap.hu/2022/03/09/karpataljai-magyar-gorogkatolikusok-segitik-az-ukrajnai-menekuloket/
https://nepujsag.net/muravidek/11913-seg%C3%ADts%C3%A9g-a-menek%C3%BCl%C5%91knek.html
https://nepujsag.net/kultura/11915-%C3%B6r%C3%BClnek,-hogy-folytathatj%C3%A1k-a-munk%C3%A1t.html
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Tisztelgés Szúnyogh Sándor előtt 
2022. március 9. – Nepujsag.net 

Szúnyogh Sándor idén március 3-án lett volna 80 éves, így a muravidéki magyar kultúra egyik 

legkiemelkedőbb személyiség tiszteletére a lendvai Bánffy Központban fotókiállítás nyílt. A 

tárlaton látható képek lányai, Edit és Anita családi albumából származnak, és betekintést 

nyújtanak apjuk magánéletébe és munkásságába. Március 2-án a Bánffy Központ 

kiállítóhelyén Szúnyogh Sándor alakjának megidézése során, a zömében fekete-fehér fotókat 

nézve a nosztalgia kerítette hatalmába a látogatókat – szinte mindenkinek eszébe jutott egy 

vele kapcsolatos személyes történet, amelyet siettek megosztani egymással. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 9. – Kossuth Rádió 

Hatályba léphet az állampolgársági törvény módosított változata.  Zuzana Čaputová szlovák 

köztársasági elnök hétfőn aláírta a jogszabályt. Nem tett eleget a magyar párt, a Szövetség 

kérésének és nem kért alkotmányossági vizsgálatot. 

 

A Híd Kárpátaljáért program beregsurányi segélypontjára látogatott Bocskor Andrea, Európai 

Parlamenti képviselő. A kárpátaljai származású politikus a magyar emberek önzetlenségét, 

együttérzését, és a hatékony segítségnyújtást tapasztalta. Az orosz–ukrán háború február 24-i 

kirobbanása óta eddig csaknem 200 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra. 

 

Adásunk idején már valószínűleg megérkezett az a rakomány Beregszászra, amely ma 

hajnalban indult el Székelyudvarhelyről. Az adományokat székelyudvarhelyi civilek, 

vállalkozók gyűjtötték össze az elmúlt napokban, hogy testvértelepülésükre, Beregszászra 

juttassák el. Székelyudvarhely polgármestere is elkísérte a szállítmányt. 

 

Az RMDSZ Temes megyei szervezete ma délelőtt elindította első segélyszállítmányát az 

ukrajnai háború elől menekülők megsegítésére. A mintegy másfél tonna tartós élelmiszert, 

tisztálkodási szereket, takarókat tartalmazó küldeményt a szervezet temessági elnöke, a 

település alpolgármestere juttatja el Máramarosszigetre, a hétvégén pedig újabb szállítmány 

indítását tervezik. 
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https://nepujsag.net/kultura/11914-tisztelg%C3%A9s-sz%C3%BAnyogh-s%C3%A1ndor-el%C5%91tt.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-08_18-01-00&enddate=2022-02-08_18-40-00&ch=mr1
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Ezentúl a szórványvidékeken kötelező lesz magyar nyelven feliratozni a magyar közösséghez 

kötődő emléktáblákat. Az RMDSZ által kezdeményezett törvénymódosítás megteremti a 

lehetőségét annak, hogy azokon a helyeken is, ahol a magyar közösség számaránya nem éri el 

a 20 százalékot, ott is szerepeljen magyar nyelven is az alkotások feliratozása. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

 

A tordai termelők a falugazdász segítségével megpróbálnak minden támogatási lehetőséget 

kihasználni, ami a pályázat írásnál különösen jól jön. Több mint 100 pályázó kapott támogatást 

- mondja Kiss Kornélia, a tordai falugazdász. 

 

Kék Lepke fesztivált tervez és idéntől kistérségi információs központot is működtet a 

Kolozsvárhoz közeli Kék Lepke Vidéke. Elindították a Kék Lepke Közösséget, ez azoknak a 

hivatalos csoportja, akik a vidéken termelnek, ténykednek. a Minap csatlakozott tagok már 

hivatalosan is mondhatják: "Otthonom a Kék Lepke Vidéke". A részletekről Szalma Ancsát, a 

projekt munkatársát kérdezte munkatársunk. 

 

A magyar határtól alig hetven kilométerre, a Szamárhegy lejtőin elsősorban családok, iskolások 

remek időtöltést találhatnak a jól kezelt sípályákon. A vendégeket magyar személyzet fogadja. 

 

 


