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Az ukrán–orosz háború elsõ napjától a kanadai Rákóczi
Alapítvány segíti a nehéz sorsú kárpátaljai fiatalokat, illetve
három olyan szervezetnek is támogatást nyújt, amely a jelen-
legi kárpátaljai és ukrajnai menekültek és otthon maradtak
helyzetét próbálja enyhíteni.

Az alapítvány ösztöndíj és rendkí-
vüli segély formájában, 41 kárpátaljai
magyar fiatalt támogat, melynek ösz-
szege mindösszesen 20.000 CAD. So-
kan elvesztették állásukat, az egyetemi
oktatás megszûnt Kárpátalján, és so-
kan keresik a megélhetés lehetõségét
Magyarországon. Ahogy az egyik kár-
pátaljai egyetemista megírta köszönõ
levelében: 

„Köszönöm mindenkinek, aki segítséget nyújt mind a menekülteknek, mind az itthon maradottaknak. Bízom az Is-
ten kegyelmében, megtartóerejében, és remélem, hamarosan ez a borzalom is véget ér. Talán soha nem tudom viszonoz-
ni azt a szeretetet, amit az alapítványtól is kaptam, hisz a legmélyebb ponton ismét családként "ölelt" át, de szeretném,
ha mindnyájan tudnák: KÖSZÖNÖM, és nagyon hálás vagyok!” E. Juhasz, Kárpátalja, Ukrajna

Minden kedves adakozó, aki adományt küldött a Gyorssegély Kárpátaljának meghirdetett program részére, kap egy
vagy több köszönõ levelet egy támogatott kárpátaljai egyetemistától.

A Mária Pokrova Jótékonysági Alapítvány 5000 CAD támogatás-
ban részesült. Ebbõl az összegbõl támogatják a nagyberegi kistér-
ség ingyenkonyháját, ahol naponta 100 fõ étkezik. A császlóci óvo-
dában 25 fõ kapott segélyt. A tiszabökényi katolikus közösséget is
segítik. A jánosi, balazséri, újlaki és csetfalvai idõsek között 80 élel-
miszercsomag került kiosztásra ebbõl a támogatásból.

Élelmiszerrel, teával, ivóvízzel, higiéniás csoma-
gokkal, információval és ideiglenes szálláshely biztosításával segítik az menekülõket. Több mint 50 tonna értékû se-
gélyt vittek Kárpátaljára. Az MRSZ 3000 CAD támogatásban részesült.

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége 1993 óta
tevékenykedik a kárpátaljai magyar közösségi élet fejleszté-
sén különbözõ irodalmi, történelmi, kulturális programok
által. A Szervezet támogatása 2000 CAD.

Hálás szívvel köszönjük minden támoga-
tónak, aki hozzájárult ahhoz, hogy 
a rendkívül nehéz helyzetben lévõ 

emberek életét segítsük. 
Folytatjuk! 

Segítõ kezek Kárpátaljának
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Erdõ Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek
püspökké szentelte Fekete
Szabolcs Benedeket, akit Fe-
renc pápa március 11-én
címzetes basti püspökké és
a Szombathelyi Egyházme-
gye segédpüspökévé neve-
zett ki.

A szombathelyi Sarlós
Nagyboldogasszony-székes-
egyházban tartott szertar-
táson Erdõ Péter hangsú-
lyozta: az apostoli hitvallás
lényege az a mondat, ame-
lyet az újonnan felszentelt
püspök szolgálatának jel-
mondatául választott: „Le-
geltesd bárányaimat!”. 

Szentbeszédének közép-
pontjába a bíboros a „Ne
féljetek!” jézusi bátorítást
állította. A félelem és a féle-
lem elûzése alapvetõ motí-
vum a feltámadás történeté-
ben – jelentette ki.

Elmondta: amikor az
ember egy magánál sokkal

nagyobb hatalommal talál-
kozik, önkéntelenül eltölti a
félelem. Így vagyunk ezzel,
ha a természet elemi erõivel
találkozunk, fõleg kataszt-
rófák idején, de egy-egy
nagy járvány is joggal éb-
reszt félelmet az emberek
szívében – fogalmazott. 

A félelemnek vannak em-
beri okai is – tette hozzá,
mint a háborúk, a gonosz
emberek, olykor a világi ha-
talom. Mégsem kell félnünk
– mondta Erdõ Péter, hiszen
„Isten jót akar nekünk, az õ
végtelen hatalma embersze-
retõ hatalom”, ez látszik a
világ történetébõl.

A 44 éves Fekete Sza-
bolcs Benedek püspökké
szentelése után köszöntõjé-
ben azt emelte ki, hogy ki-
nevezését szolgálatnak te-
kinti, amellyel mindenek-
elõtt Székely János megyés
püspök munkáját kívánja
segíteni.

Püspökké szentelték Fekete Szabolcs Benedeket Szombathelyen

„Isten jót akar nekünk”

Erdõ Péter bíboros (jobbról) püspökké szenteli 
Fekete Szabolcs Benedeket

Újabb híd épül Magyarország és Szlovákia között

Erõsödnek a kapcsolatok
Újabb Ipoly-híd épül jö-

võ év végéig a magyar-szlo-
vák határon Drégelypalánk
és Ipolyhídvég között, ami
nagyban megkönnyíti a ha-
tár menti közösségek életét
– mondta Szijjártó Péter
külügyminiszter az ünne-
pélyes alapkõletételen.

Az Igor Matovic szlovák
miniszterelnök-helyettessel
közös bejelentésen a ma-
gyar tárcavezetõ közölte,
hogy a 2,6 milliárd forint-

ból épülõ 50 méteres acél-
híd nyitva lesz a személy-
és a 3,5 tonna össztömeg
alatti teherforgalom elõtt is.

Jelenleg a határátlépéshez
20 km-t kell kerülnie a két
közeli település lakosainak.

„Az elmúlt tizenkét év-
ben nagyon sok erõfeszítést
tettünk annak érdekében,
hogy közös sikertörténete-
ket építsünk a szomszéda-
inkkal. Minél sûrûbben és
több ponton vagyunk ösz-
szekötve, annál jobban is-
merjük egymást, annál ér-
dekeltebbek vagyunk egy-
más sikereiben és annál ke-
vesebb okunk van a vitára
vagy a veszekedésre” – fo-
galmazott Szijjártó.

Rámutatott, hogy 2010-
ben 23 helyen volt közúti
kapcsolat a két ország hatá-
rán, de mára ez 35-re nõtt,
és jövõ év végéig hat továb-
bi hasonló összeköttetés 
jön létre.

A híd alapkõletételén, balról: Balla Mihály országgyûlési 
képviselõ, Grendel Gábor, a szlovák parlament alelnöke, 
Szijjártó Péter külügyminiszter és Igor Matovic szlovák 

miniszterelnök-helyettes Fotó: MTI/Komka Péter


