Boris Johnsonnal tárgyalt Londonban Orbán Viktor
2022. március 8. – MTI, MagyarNemzet, Telex, HVG, HírTV, Hirado.hu
Boris Johnson brit kormányfővel tartott kétoldalú megbeszélést kedden Londonban Orbán
Viktor miniszterelnök az ukrajnai háború ügyében Johnson által összehívott V4-brit
csúcsértekezlet keretében. A Downing Street szóvivőjének ismertetése szerint a két vezető
áttekintette az egyre romló ukrajnai helyzetet, elítélték Oroszország Ukrajnában elkövetett
"visszataszító cselekedeteit" és arra a megállapításra jutottak, hogy Vlagyimir Putyin orosz
elnöknek le kell állítania ezt a "barbár hadjáratot".

Szijjártó: Magyarország nem szállít fegyvereket
2022. március 8. – MTI, Origo.hu, Hír TV, M1, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Orbán Viktor miniszterelnök kedden Londonban világossá tette, hogy Magyarország nem küld
katonákat és nem szállít fegyvereket Ukrajnába, sőt azt sem engedi, hogy a területén keresztül
vigyenek fegyvereket közvetlenül az Oroszország által megtámadott államba - hangsúlyozta a
külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter azt követően nyilatkozott,
hogy Londonban megtartották a visegrádi négyek (V4 - Magyarország, Csehország,
Lengyelország, Szlovákia) miniszterelnökeinek és Boris Johnson brit kormányfőnek a
csúcstalálkozóját, majd a magyar miniszterelnök kétoldalú megbeszélést folytatott a brit
kormányfővel. A repülőgépről leszállva a tárcavezető azt mondta, hogy álhírek jelentek meg az
egyeztetésekről.

Potápi: a külhoni magyarok szerdán 16 óráig regisztrálhatnak a választói
névjegyzékbe
2022. március 8. – MTI, Demokrata, hirado.hu, Index, PestiSrácok, Magyar Hírlap
Fontos határidő jár le a külhoni magyarok számára: március 9-én 16 óráig tudnak még
regisztrálni az április 3-ai országgyűlési választás választói névjegyzékébe a www.valasztas.hu
oldalon - írta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán.
Potápi Árpád János a közösségi oldalán kedden közzétett videóban elmondta: 2022 a cselekvő
nemzet és a választások éve; az elmúlt tizenkét évben közjogilag is újjáépítették a magyar
nemzetet; minden magyar állampolgár élhet szavazati jogával. A magyarországi lakcímmel
nem rendelkező állampolgárok levélben szavazhatnak, ehhez azonban az szükséges, hogy
szerepeljenek a választói névjegyzékben. A választói névjegyzékbe való regisztrációra március
9-én magyar idő szerint 16 óráig van még lehetőség a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a
www.valasztas.hu oldalon.
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Nyomtatott és online sajtó

2022. március 8. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet
Átcsoportosította forrásai egy részét a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, és a
pénzeket a kárpátaljai magyarság humanitárius megsegítésére fordítják – erről beszélt a
Magyar Nemzetnek a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János örömtelinek
nevezte, hogy a testvértelepülések is összefognak a bajban. – Magyarország minden idők
legnagyobb humanitárius akcióját indította el az ukrajnai menekültek és a Kárpátalján
maradtak megsegítésére, emellett elindult a Híd Kárpátaljáért segélyakció is, amelyben már
több mint félmilliárd forint adomány gyűlt össze, és folyamatosak a felajánlások – mutatott rá
az államtitkár. Szavai szerint nem túlzás azt mondani, hogy az egész ország, az egész nemzet
összefogott.

Vezető hírek

Minden támogatást megad Magyarország a menekülteknek

Jövőt építünk! - meghosszabbították a jelentkezési határidőt

Szatmárnémeti: az ukrajnai menekültek segítéséről egyeztettek az erdélyi
történelmi magyar egyházak vezetői
2022. március 8. – maszol.ro, Nyugati Jelen
Szatmárnémetiben találkoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak püspökei és a
szeretetszolgálat terén dolgozó munkatársaik, hogy rendkívüli tanácskozás után összehangolt
segítséget nyújthassanak az ukrán–orosz háború menekültjeinek, valamint a Kárpátalján élő
magyaroknak. A találkozó a püspökök és munkatársaik közös imádságával kezdődött a római
katolikus püspöki palotában, majd a himnusz eléneklése után a konferenciateremben
köszöntötte a vendégeket Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök. A találkozón részt vett
Popovicsné Palojtay Márta, a Munkácsi Egyházmegye pasztorális tanácsának munkatársa, aki
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2022. március 8. – ma7.sk, felvidek.ma
Március 11-ig lehet jelentkezni a Jövőt építünk című felhívásra, amelyet a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága hirdetett meg a 2022 a cselekvő nemzet éve
keretében. A pályázat meghirdetésekor Potápi Árpád János államtitkár kiemelte: „a Magyar
Kormány 2010 óta jelentős forrással támogatta, hogy a bölcsődei és óvodai intézményekben a
magyar gyerekek számára fenntartott férőhelyek jelentősen bővüljenek. A külhoni magyar
közösségek is több mint 900 új vagy felújított épülettel gazdagodtak. Hozzátette: az új vagy
megújított épületek az építészek munkáját is dicsérik, hiszen nekik köszönhető az, hogy egyegy településképen is látható a közös és minőségi, magyar munka eredménye." A Jövőt építünk
pályázatra magyarországi és külhoni építészek jelentkezhetnek. A pályázat célja díjazni és
megismertetni a közvéleménnyel, a Kárpát-medencében 2010 óta Magyarország
Kormányának támogatásával épült mintaértékű bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek
építészeit.

Erdélystat: majdnem 47 ezer fővel csökkent tavaly Erdély népessége
2022. március 8. – maszol.ro
A 2021-es évre vonatkozó előzetes adatok szerint Erdélyben 109 321 haláleset történt, ez 2019hez viszonyítva 30 százalékos, 2020-hoz viszonyítva 12%-os növekedést jelent. Ezzel szemben
62 638 gyermek jött a világra Erdélyben, ami 6%-kal alacsonyabb a 2019. évi és 0,1%-kal a
2020. évi előzetes adatoknál. Székelyföldön 1,5%-kal több gyermek született, mint 2020-ban.

Ezentúl a szórványvidékeken kötelező magyar nyelven feliratozni a közösséghez
kötődő emléktáblákat
2022. március 8. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen
Megszavazta kedden a román parlament alsóháza is azt a jogszabályt, amely előírja, hogy a
magyar nemzeti kisebbséghez kapcsolódó emlékműveket kötelezően magyar nyelven is
feliratozni kell. A jogszabályt 277-en támogatták 9 tartózkodás mellett a 329 tagú képviselőház
jelen lévő képviselői közül, ellenszavazat nem volt. Tavaly szeptemberben a szenátus is
elfogadta, így már csak az államelnöknek kell aláírnia, hogy hatályba léphessen. A magyar
emlékművek feliratozására vonatkozó törvénymódosítást Szabó Ödön, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselője terjesztette be, aki az RMDSZ hírlevele szerint
elmondta: ezzel megteremtették azt a lehetőséget, hogy a magyar vonatkozású emlékműveknek
nemcsak a többségükben magyarok által lakott településeken, hanem a szórványban is, ahol a
magyarok számaránya nem éri el a 20 százalékot, magyar nyelvű felirata is legyen. A még
hatályos törvényes előírások szerint a közigazgatási egységeknek minden engedélyeztetéssel a
kulturális minisztériumhoz kellett fordulniuk, a kedden megszavazott törvénymódosítással
viszont lehetőség lesz arra, hogy amennyiben nem műemlékről van szó, mindezt helyi szinten
intézzék.

Jövő héten áll össze az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének új elnöksége
2022. március 8. – szekelyhon.ro
Valamivel több mint egy hete zárult az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének nyílt tisztújító
választása, amelyen Antal Lórántot választotta meg a szavazók 61 százaléka elnöknek. Antal
Lóránt szenátor továbbra is azt hangsúlyozta, hogy együtt szeretne működni a szervezet
újjáélesztése érdekében azon személyekkel is, akik a kampány során nem az ő csapatát
erősítették. Közvetett vagy közvetlen módon, de mostanra minden érintett személlyel sikerült
egyeztessen a közös munkáról – eközben pedig nyitottságot tapasztalt. Persze még néhány
személyes beszélgetés hátravan.
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az új, háborús helyzetre való tekintettel jelenleg a válságstáb koordinátoraként osztotta meg
tapasztalatait.

2022. március 8. – maszol.ro
Március 8-án, a nemzetközi nőnapon az RMDSZ és az RMDSZ Nőszervezete arra kéri a magyar
közösség tagjait, hogy segítsenek a nehéz helyzetben lévő, háború elől menekülő ukrajnai
anyákon és gyermekeiken azzal, hogy babakocsikat, babahordozókat és autós gyereküléseket
adományoznak. „Szívügyünk a család (…) A határon átkelő nők, anyák mindenüket
hátrahagyva menekülnek a háborús körülmények elől, hogy biztonságos környezetben
tudhassák gyermekeiket. A menekülés során sokan kénytelenek otthon hagyni olyan alapvető
eszközöket, amelyek a gyermekek jólétét és biztonságát segítik. Éppen ezért fontos, hogy
babakocsival, hordozóval és autós üléssel segítsünk, hogy megkönnyítsük a tovább utazásukat.
Mivel sürgős segítségre van szükség, az első adományokat vasárnap tervezzük szállítani a határ
mentére” – olvasható az RMDSZ közleményében.

Törvénymódosítással növelték az egyházi állások számát
2022. március 8. – maszol.ro
A képviselőház döntéshozó fórumként megszavazta kedden az RMDSZ törvénymódosító
javaslatát, amelynek értelmében megnövelik az egyházak klerikális és világi állásainak számát
– tájékoztatott Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője a
végszavazást követően. A törvényhozó elmondta az RMDSZ közleményében kifejtette, hogy
tavaly novemberben a szövetség kezdeményezésére már sikerült új, állami állásokat biztosítani
felekezettől függetlenül az egyházaknak, ezeket a kedden megszavazott törvénymódosítással
újabb 24 klerikális (vikárius, esperes, segédlelkész, egyházkerületi tanácsos) és 115 nem
klerikális állással sikerült bővíteni. „Ma ismét tettünk egy lépést egyházaink és helyi
közösségeink támogatásáért, azonban további teendőink vannak, hiszen az elmúlt években a
klerikális és nem klerikális állásokat betöltő személyek fizetései egyáltalán nem változtak.
További célunk a fizetések értékállóságának mielőbbi megteremtése” – ismertette a
képviselőház munkaügyi bizottságának alelnöke.

Sepsiszentgyörgyön ünneplik a székely szabadság napját
2022. március 8. – szekelyhon.ro
Marosvásárhely helyett idén Sepsiszentgyörgyön tartja megemlékező rendezvénysorozatát a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT), a székely szabadság napja alkalmából. Amint arról Gazda
Zoltán, a rendezvénysorozat főszervezője tájékoztatott, a Székely Nemzeti Tanács és a
Sepsireform Egyesület március 10-én, a székely szabadság napján Sepsiszentgyörgyön a
turulmadár-obeliszknél 11 órától tartja ünnepi rendezvényét, amelyen beszédet mond Erika
Casajoana, a katalán kormány tagja, Izsák Balázs SZNT-elnök, és elhangzik Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott üzenete is. Az ünnepi rendezvényen fellép a Kónya Ádám
Művelődési Ház férfidalárdája is, majd ezt követően 13 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár
Gábor Áron Termében ünnepélyes keretek között adják át a 2021-es év Gábor Áron-díjait Erika
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Babakocsikat és -hordozókat gyűjt az RMDSZ az Ukrajnából menekülő
kismamáknak

Attilának

„Kárpátalját nem fenyegeti orosz lerohanás” – Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere szerint egyelőre nincs veszély

Erdély

Casajoananak (Katalónia), Sobor Dávidnak (Magyarország) és Toró
(Sepsiszentgyörgy). Az ünnepi beszédet itt Izsák Balázs, az SZNT elnöke mondja.

2022. március 8. – Krónika
Jelen pillanatban nem áll fenn annak veszélye, hogy az orosz haderők Kárpátaljáig
nyomuljanak, mint ahogyan az sem elképzelhető, hogy az elmenekült magyarok házait a
távolról érkező ukránok foglalják el – véli Babják Zoltán, a mintegy 23 ezer lakosú Beregszász
polgármestere, aki sűrű teendői között időt szakított arra is, hogy interjút adjon a Krónikának.

Szerdán hajnalban viszik az udvarhelyiek felajánlásait Beregszászra

Ismét készülnek a magyarság alapján listák Szlovákiában
2022. március 8. – Somogyi Szilárd – ma7.sk
A sok belföldi és nemzetközi bizonygatás ellenére továbbra is készülnek Szlovákiában olyan
listák, amelyek közös nevezője, hogy a rajta szereplők valamilyen módon a magyar közösséghez
tartoznak. Ennek legújabb változata az a lista, amelyet a Szlovák Földalap (SPF) állított össze
és a 2019-2020 között elvégzett utókonfiskációk adatait tartalmazza. Itt arról van szó, amikor
az állam nevében eljáró SPF saját kezdeményezésből „kiigazítja” a földek tulajdonjogát, s így
azok, akikre vonatkoztak a beneši dekrétumok, de valamilyen, főképp adminisztratív hiba
miatt megúszták a 40-es, 50-es évek konfiskációit, azok most vesztik el a földjeiket. A ma7.sk
szerkesztőségének birtokában van az a lista, amelyik tételesen felsorolja azt a megközelítőleg
700 parcellát, amelyek 2019-2020 folyamán, azaz 75 évvel a dekrétumok kiadása után, ilyen
módon jutottak a szlovák állam tulajdonába. A földek, de főképpen azok tulajdonosainak
egyetlen az akkori értelmezés szerinti bűne a magyar, illetve a német kisebbséghez való tartozás
volt.
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2022. március 8. – szekelyhon.ro
Szerdán hajnalban indul a kárpátaljai testvértelepülésre a székelyudvarhelyi küldöttség két
gépjárművel, hogy célba érhessenek a felajánlások. Rengeteg adomány gyűlt össze a civilek és
vállalkozók felajánlásai révén, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni – mondta el
lapunknak Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtóreferense. Szerdán
hajnalban négy órakor indul útra Székelyudvarhelyről négy személy, akik két járművel
Beregszászra szállítják az összegyűlt adományokat. A szállítmány tartós élelmiszereket,
tisztálkodási eszközöket, ivóvizet, valamint olajat tartalmaz.

2022. március 8. – ma7.sk
A Szövetség sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a köztársaságielnök-asszony aláírta a
szlovákiai magyarokat diszkrimináló állampolgárságról szóló törvényt.
Miután a
kormánypártok figyelmen kívül hagyták a szlovákiai magyarok érdekeit és a parlament is
szembement az alkotmánnyal, pártunk azzal a kéréssel fordult Čaputová asszonyhoz, hogy ne
írja alá a vitatott módosítást, hanem kérje ki az alkotmánybíróság véleményét. Ezt a kérésünket
figyelmen kívül hagyta, sőt válaszra sem méltatta. A kettős állampolgárságról szóló jogszabály
több mint egy évtizede vált ki elégedetlenséget és heves politikai vitákat. Az államfőnek most
lehetősége lett volna arra, hogy ezt a kérést egyszer és mindenkorra tisztázza.

A visegrádi nemzetek apostola – lezárult az Esterházy János-emlékév
2022. március 8. – ma7.sk
Március 7-én került sor Pozsonyban a pozsonyi Liszt Intézet és az Esterházy János
Zarándokközpont közös szervezésében az Esterházy János 1901-2021 című emlékestre, a
mártír gróf születésének 120. és halálának 65. évfordulója alkalmából. A rendezvény a tavaly
meghirdetett Esterházy-emlékév zárórendezvénye volt a Felvidéken. A filmvetítést követően
egy két részből álló kiállítás megnyitójára került sor, amely egyrészt Esterházy János, a
visegrádi nemzetek apostolának életújtát, annak legfontosabb szakaszait mutatta be, amibe
Molnár Imre történész avatta be a jelenlévőket, a kiállítás másik része pedig az alsóbodoki
Esterházy János Zarándokközpont terveivel és képeivel ismertette meg a jelenlévőket, Istenes
József építész, a V4 Építészet Alapítvány kurátorának segédletével.

Zselíz az Építészfórum Rejtett Kincsei között
2022. március 8. – ma7.sk
Az Építészfórum – Trianon Múzeum Alapítvány által támogatott – Rejtett Kincsek című
sorozatának következő állomása Zselíz volt. A videóban számos érdekességet tudhatunk meg a
Garam parti település templomában rejlő freskókról. „A Szent Jakab plébániatemplom falain
1884-ben bukkantak középkori freskókra, aztán azóta újabb és újabb felfedezések jöttek,
utoljára 2021-ben. (…) Összesen tizenegy freskó pusztult el örökre. Később rátaláltak Veronika
kendőjének történetére: itt két angyal tartja a Krisztus-arcot ábrázoló Veronika-kendőt, és a
Jézus temetését ábrázoló freskókra. Legutoljára a Köpönyeges Mária freskójának részlete
került elő, ott, ahol 1622-ben a templomot akkor használó reformátusok egy oldalkápolnát
építettek. A reformátusok a középkori díszítéseket is lemeszelték, viszont így maradhattak meg
az utókornak” – hangzik el, majd az is kiderül, hogy a zselízi feltárásokat és restaurálást a Teleki
László Alapítvány lebonyolításában a Rómer Flóris Terv keretében végezték el.
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Szövetség: a magyarok szlovák pártokra és politikusokra leadott szavazatai csak
a voksolás napjáig fontosak

Pásztor a Szabadkai Magyar Rádióban: Jól halad a szabadka-szegedi vasútvonal
felújítása
2022. március 8. Vajma.info
A gabonaválság Szerbiát is érintheti, de nem biztos, hogy negatív értelemben - véli Pásztor
István. A VMSZ elnöke szerint akár gazdasági előnyünk is származhat abból, ha olyan
erőforrásokkal rendelkezünk, amelyek a háborús időszakban felértékelődnek. A politikus az
ukrajnai menekültek javára szervezett vajdasági adománygyűjtésről és a Szabadka-Szeged
vasútvonalról is beszélt a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában.

Tanulni sosem késő!
2022. március 8. – Magyarszo.rs
A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben mindenki találhat kedvére való képzést a
legkisebbektől a legidősebbekig. Egyszerre több tanfolyam is zajlik, nyelvet tanulnak,
kézimunkázni is lehet, és az idősekre is gondoltak, hisz nem feltétlenül csak kötögetnek otthon,
hanem van igényük arra, hogy lépést tartsanak a technika fejlődésével. Annál is inkább
megnőtt az erre való igény, mert sokuknak külföldön vannak a gyerekeik, távolabb élnek az
unokáik, és szinte az egyetlen kapcsolattartási forma az internet. Ez egyrészt sajnálatos,
másrészt azonban jó is, mert így akár mindennap kapcsolatban lehetnek a szeretteikkel.

Tisztújítás a zentai fogyasztóvédőknél
2022. március 8. – Magyarszo.rs
A Zentai Fogyasztóvédelmi Központban szombat délelőtt megrendezett összejövetelen a
fogyasztóvédők összegezték a szervezet tavalyi tevékenységét és előrevetítették idei terveiket.
A tavalyi évről szólva Molnár Csikós József, a központ elnöke a jelenlévőknek elmondta, hogy
a járvány miatt összetett körülmények közepette végezték a tevékenységüket, s nemegyszer az
évi programjukat is módosítani kellett.
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Felvidék

2022. március 8. – felvidek.ma
Két év kényszerkihagyás után újra indítja előadássorozatát a Felvidéken működő Regnum
Marianum Akadémia, melyet a Pázmaneum Polgári Társulás hívott életre 2005-ben,
szépemlékű Karaffa János atya kezdeményezésére. Az akadémia szervezője a kezdetektől
napjainkig dr. Farkas Zsolt, aki jelenleg a szőgyéni egyházközség esperes-plébánosa, a Jó
Pásztor Alapítvány elnöke, a Pázmaneum Társulás elnökségi tagja. A Regnum Marianum
Katolikus Közösség megalakulása a XIX. századi Magyarország történelmére tekint vissza,
amikor 1902-ben kilenc katolikus pap kezdeményezésével megalakult. Fő tevékenysége a
gyermekek és a fiatalok nevelése volt. Elveik közt szerepelt az a célkitűzés, hogy Magyarország
– Szent István szándéka szerint – valóban Mária országa legyen.

Vajdaság

Újra megnyitotta kapuit a Felvidéki Regnum Marianum Akadémia

2022. március 8. – Kiszo.net
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ABC amerikai hírcsatorna egyik műsorában kijelentette:
készen áll a Krím félsziget és a Moszkva-barát kelet-ukrajnai szakadár “népköztársaságok”
sorsának kompromisszumos rendezésére, de egyúttal aláhúzta: nem enged Moszkva
követeléseinek, és nem hajlandó elismerni a szakadár köztársaságok függetlenségét, illetve a
Krím fölötti orosz fennhatóságot. “Készen állok a párbeszédre, de a kapitulációra nem” –
szögezte le Zelenszkij. Hozzátette: fontos odafigyelni a szóban forgó térségek lakosaira, akik
Ukrajnához akarnak tartozni. Rámutatott: Moszkva követelései nem csak az elismerésről
szólnak, hanem valójában újabb ultimátumok.

Újabb tíz kamionnyi segélyszállítmány érkezett Magyarországról
2022. március 8. – Kiszo.net
Magyarország Kormánya újabb tíz kamion humanitárius segélyt küldött Kárpátaljára. A
szállítmányokat a jelenleg rendkívül nehéz helyzetben lévő régiók támogatására fordítják –
jelentette be Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője. Az
adományokat Vargha Tamás, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának
államtitkára, Bacskai József ungvári főkonzul és Lehel László, a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet elnök-igazgatója adta át.

Folyamatosan érkeznek a segélyek Kárpátaljára
2022. március 8. – Kárpátalja
Kárpátalja egyre több ideiglenes menekültet fogad az arra kijelölt helyeken. A Kárpátaljai
Határmenti Önkormányzatok Társulásához (KHÖT) folyamatosan érkeznek az információk,
amelyek alapján a szervezet koordinációs csoportja azon dolgozik, hogy minden önkormányzat
el legyen látva és fel legyenek készülve a rászorulók fogadására. Rezes József tudósítónknak
elmondta: „Most értünk el arra a pontra, amikor már fokozódik a helyzet. Hiszen az
ideiglenesen Kárpátaljára áttelepültek száma folyamatosan növekszik. Ezeknek az embereknek
az ellátása az önkormányzatok vállára hárul. Ebben próbálunk segíteni számukra, a magyar
vonatkozású önkormányzatokban gyakorlatilag több ezer regisztrált, hivatalosan
nyilvántartott személy van, akiknek a többsége gyerekek és nők. Ennek a számnak a tízszerese
az, akik nem regisztráltak és valamilyen magán szektorban szálltak meg” – fogalmazott Rezes
József, a KHÖT vezetője.
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Kárpátalja

Zelenszkij kész a kompromisszumokra, de világháborútól is tart

2022. március 8. – Kárpátalja
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) a háború kezdete óta fogadja
intézményeiben az Ukrajna más régióiból érkező menekülteket. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke
a háború elől menekülő emberek elszállásolásához szükséges kitartó munkáról, valamint a
főiskola és programjának támogatási lehetőségéről beszélt a TV21 Ungvár stábjának. A
beregszászi főiskola elnöke szerint a jelenlegi helyzetben nagy felelősség hárul az ország
nyugati területein élőkre, akik átlátták a helyzet súlyosságát és segítő kezet nyújtottak azoknak
az embereknek, akik menekülnek és az életüket féltve vidékünkre érkeztek.

11 tonna adományt adott át a kárpátaljai görögkatolikusoknak a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász
2022. március 8. – Karpat.in.ua
8 mikrobusznyi száraz élelmiszert, gyermekjátékot, gyerek ruhát adott át ma a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász a Szent Panteleimon Karitász Kárpátaljai Görögkatolikus Jótékonysági
Szervezetnek. A két alapítvány delegációja a gyermekek számára érkezett adományokat
elszállította a Tiszakeresztúri Gyermekotthonba. Az intézmény ugyanis 2021-es bezárását
követően az elmúlt napokban újra megnyitotta kapuit a háború elől menekülő árváknak.

Több mint félmillió menekült érkezett Kárpátaljára
2022. március 8. – Karpat.in.ua
A háború kezdete óta Kárpátaljára már több mint félmillió menekült érkezett. A menekültek
egy része az EU-ba utazott tovább, mások megyénkben találtak maguknak szállást. Viktor
Mikita, a megyei katonai adminisztráció vezetője elmondta, hogy senki nem maradt az utcán,
mindenkit megetettek, egészségügyi és pszichológiai ellátásban részesítettek, s biztonságos
szállásokban helyeztek el.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2022. március 8. – Kossuth Rádió
Kitartunk egymás mellett és számíthatunk egymásra - mondta Novák Katalin köztársasági
elnökjelölt, aki a napokban tett látogatást Kárpátalján a Magyar Református Szeretetszolgálat
jószolgálati nagyköveteként. Összeállításunk a határon ma délben történtekkel folytatódik.
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Kárpátalja

A Rákóczi-főiskola a kezdetektől segít a menekülteken

„A béke Isten ajándéka, ezt nem lehet kierőszakolni politikai nyomással, csak imádsággal –
mondta Schönberger Jenő, szatmári római katolikus megyés püspök.
Az ukrajnai háború miatti segítségnyújtás lehetőségeiről egyeztettek hétfőn délután
Szatmárnémetiben az erdélyi történelmi magyar egyházak vezetői és az egyházi
segélyszervezetek képviselői.

A máltai szeretetszolgálat temesvári szervezetének önkéntesekből álló csapata négy napig
segédkezett a máramarosszigeti határátkelőnél az Ukrajnából érkező menekülőknek. Vasárnap
érkeztek haza, így ma interjúra kértük őket.

Tíz közép és kelet európai állam – köztük hazánk is - támogatja Ukrajna gyorsított eljárással
történő felvételét az Európai Unióba, az Európai Parlament azonban éppen egy hete elfogadott
határozatában csak a háború sújtotta ország tagjelölti státuszának megadását szorgalmazta.
Vincze Loránt EP-képviselőt kérdeztük Ukrajna gyors uniós csatlakozásának esélyeiről.

Az aracsi pusztatemplom az egyik legrégebbi magyar épített örökség a Délvidéken. A
Törökbecse határában ma látható, 13. századi romok egy korábbi templomra épültek rá. A
magyar sors szimbólumának is tekintett romtemplom megőrzése és környékének rendezése
érdekében a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében szakmai napot tartottak nemrégiben a
helyszínen, illetve Törökbecsén.

Nagykárolyban a pingpongozók nagyszerű eredményeket érnek el, a Ferencváros pedig a női
kézilabdában tekinti bázisnak a szatmári fiatalságot. Kovács Jenő polgármester méltán büszke
a város sikerei. Kollégánknak a település sportfejlesztési elképzeléseiről beszélt.

A partiumi Szentjobb határában felelevenítették a sajbózás szokását. A sajbózást nagyböjt első
vasárnapján tartják, amikor a falu apraja nagyja összesereglik a határban, és izzó fadarabokat
dobálnak a levegőbe jelezvén, hogy vége a télnek és egyúttal áldást kérnek a szerelmespárokra.
A sváb eredetű szokást még a 90-es évek elején is gyakorolták a faluban. Szentjobb
önkormányzata és ifjúsági szervezete szeretné, ha e közösségteremtő népszokás tovább élne.
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