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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: minden bajbajutottnak segítséget nyújtunk 
2022. március 17. – MTI, Origo, hirado.hu, mandiner.hu, demokrata.hu 

- Magyarország képes arra, hogy minden bajbajutottnak segítséget nyújtson - erről beszélt 

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Kisvárdán az ukrajnai háború elől menekülőket 

fogadó magyar hatóságok, intézmények ellenőrzése során. A kormányfő a közösségi oldalán 

csütörtök este közzétett videóban elmondta: úgy látja, hogy a mai napon átlépi a 450 ezret a 

Magyarországra érkezett menekültek száma. Pintér Sándor belügyminiszterrel végig járták 

azokat az intézményeket, rendőri és katasztrófavédelmi intézményeket, amelyek kulcsszerepet 

játszanak a menekültek ellátásban. A kormányfő hozzátette: azt látja, hogy a koordináció jól 

működik. "A mostaninál nagyobb számú menekült koordinált elhelyezésére és ellátására is 

képesek vagyunk. Köszönetet is mondok a rendőreinknek és a katasztrófavédelem 

munkatársainak" - mondta. 

 

Orbán Viktor Nyíregyházán tartott ellenőrzést 
2022. március 17. – MTI, Origo 

 - Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter csütörtökön Nyíregyházán 

ellenőrzést tartott abban a rendészeti központban, ahol a katasztrófavédelem és más állami 

szervek a nap 24 órájában koordinálják a menekültekkel kapcsolatos feladatokat - tájékoztatta 

az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. A központban nyomon 

követik, hová mennyi menekült érkezik pontosan, buszokat szerveznek és gondoskodnak arról, 

hogy mindenkinek jusson ellátás és szállás - mondta. 

 

Menczer: Magyarország segít a bajban lévőknek 
2022. március 17. – MTI, hirado.hu 

 - Magyarország segít a bajban lévőknek, az ország történetének legnagyobb humanitárius 

akcióját hajtják végre - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és 

Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebook-oldalára 

csütörtökön feltöltött videóban. Menczer Tamás kifejtette: 600 millió forint értékben 

szállítanak tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és kisbabák ellátásához szükséges 

termékeket Kárpátaljára, Ukrajnába. 

 

Soltész: felkészülten várjuk a menekülteket a magyar-ukrán határon 
2022. március 17. – MTI, hirado.hu, Origo, demokrata.hu, karpat.in.ua, karpataljalap.net 

 - Felkészülten várjuk a következő napokban az Ukrajnából várhatóan nagyobb létszámban 

elinduló menekülteket a magyar-ukrán határ mentén lévő segítségpontokon - mondta a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-viktor-minden-bajbajutottnak-segitseget-nyujt-magyarorszag-505996/
https://www.origo.hu/itthon/20220317-orban-viktor-ukrajnai-haboru.html
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/03/17/menczer-magyarorszag-segit-a-bajban-levoknek
https://www.origo.hu/itthon/20220317-soltesz-miklos-magyar-ukran-hatar-menekultek.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 18. 

. 

 

Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke csütörtökön az MTI-nek. Soltész Miklós Barabáson 

és Beregsurányban tett látogatását követően az MTI tudósítójának elmondta, a határon 

szolgáló rendvédelmisek és a segélyszervezetek munkatársainak tapasztalatai szerint az elmúlt 

napokban viszonylagos nyugalom volt a térségben, de a szomszédos országból érkező hírek 

szerint a következő napokban tömegek indulhatnak el Kárpátaljáról Magyarországra. 

 

Potápi: Magyarország jelentősen erősödött 
2022. március 17. – MTI, hirado.hu, Demokrata, felvidek.ma, ma7.sk  

Magyarország jelentősen erősödött gazdaságilag és morálisan is - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a Tolna megyei Hőgyészen, ahol a Magyar 

Falu Program keretében a településen megvalósult fejlesztéseket adta át. Potápi Árpád János, 

aki a térség fideszes országgyűlési képviselője és a dombóvári választókerület Fidesz-KDNP-s 

jelöltje is, hozzátette: a gazdasági erősödés eredményezte azt, hogy a családtámogatási 

rendszert folyamatosan tudták bővíteni, aminek egyértelmű nyertesei a gyermekes családok. 

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy április 3-án nemcsak országgyűlési választás lesz, 

hanem népszavazás is, amely lehetőséget ad "a gyermekeink védelméről szóló kiállásra". Potápi 

Árpád János ismertetése szerint az elmúlt időszakban csaknem ezer óvodát építettek, illetve 

újítottak fel Kárpát-medence-szerte. A dombóvári egyéni választókerületben szinte nincs olyan 

település, ahol nem történt óvodafejlesztés, és egyre több településen épülnek bölcsődék - 

jegyezte meg. 

 

Letette hivatali esküjét Petres Sándor, Hargita megye új prefektusa 
2022. március 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csütörtökön tette le hivatali esküjét a csíkszeredai megyeházán Petres Sándor, Hargita megye 

újonnan kinevezett prefektusa és az alprefektusi széket elfoglaló Isabela Prodan. A rövid 

ceremónián online bejelentkezés formájában vett részt Lucian Bode belügyminiszter. A 

tárcavezető rövid köszöntőjét követően előbb Petres Sándor helyezte kezét a Bibliára és mondta 

el az eskü szövegét, vállalását magyar nyelven is megerősítette: „Isten engem úgy segéljen!” – 

hangzott el. A prefektusi eskü után Isabela Prodan alprefektus tett esküt, majd a jelenlévő 

tisztviselők, politikusok, intézményvezetők köszöntötték a kormánymegbízottat. 

 

Az áremelkedéseknél a bizonytalanság is rosszabb a földművelésből élők szerint 
2022. március 17. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A koronavírus-járvány idején érvényben lévő, közel két évig tartó megszorítások után először 

szervezhettek „szabadon” – létszámkorlátozás és védettségi igazolás nélkül – szakmai fórumot 

az Arad Megyei Magyar Gazdák csütörtök délelőtt. A Közép-európai Gazdaságfejlesztési 

Hálózat (CED) Nonprofit Kft. aradi regionális irodájával közösen tartott, Újdonságok az 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/17/potapi-magyarorszag-jelentosen-erosodott
https://maszol.ro/belfold/Letette-hivatali-eskujet-Petres-Sandor-Hargita-megye-uj-prefektusa
https://maszol.ro/gazdasag/Az-aremelkedeseknel-a-bizonytalansag-is-rosszabb-a-foldmuvelesbol-elok-szerint


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. március 18. 

. 

 

agráriumban című tanácskozáson nemcsak a gazdaegylet tagjai, hanem Hunyad megyei és 

magyarországi mezőgazdasági vállalkozók és a falugazdászhálózat tagjai is eljöttek. 

Kranowszky-Nagy Andrea, a CED helyi vezetője és Faragó Péter parlamenti képviselő, az 

RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke köszöntője után a résztvevők szaktanácsadásról, 

pályázati lehetőségekről, gabonaszárítási és -tárolási újdonságokról, a tőzsdei árak alakulásáról 

hallgathattak előadásokat. 

 

Vállald, aki vagy! Tudnivalók a népszámlálási kérdőív kitöltéséről 
2022. március 17. – maszol.ro 

A Maszol #Fórum március 17-ei élő műsorának meghívottja Barna Gergő szociológus, a 

magyar népszámlálási kampány lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ 

Egyesület elnöke.  

 

Rövidesen ismét látogatható lesz a kassai Alsó kapu 
2022. március 17. – ma7.sk  

Bemutatták a kassai Fő utca szintje alatt található, megújult Alsó kapu régészeti komplexum 

új interaktív tárlatát, amely határon átnyúló együttműködés keretében jött létre. A föld alatti 

bemutatótér rövidesen újra látogatható lesz. Az Alsó kapu a legnagyobb Kassa 13-18. század 

között több szakaszban épült erődítéseinek fennmaradt fragmentumai közül. A Fő utca 1996-

ban kezdődött felújítása során tárták fel, 1998-ban föld alatti régészeti múzeumot hoztak itt 

létre. Most megújult a kiállítás, mégpedig azzal a céllal, hogy növelje az Alsó kapu látogatóinak 

számát, valamint megismertesse Kassa város történetét az érdeklődőkkel. A Via Carpatia EGTC 

és a Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködésének köszönhetően információs és 

kommunikációs technológiákkal, információs panellel, valamint különféle audiovizuális 

elemekkel bővült a tárlat. 

 

Az Ung-vidék is ünnepelt 
2022. március 17. – ma7.sk  

Nagykaposon, a Csemadok helyi alapszervezete a városi művelődési ház előtti téren, a Petőfi 

szobornál emlékezett az idei március 15-ei ünnepségen. Az összegyűlt tömeg, az Erdélyi János 

Vegyeskar vezetésével elénekelte a Himnuszt, majd a vegyeskar Kossuth nótákat énekelt. Ezt 

követően a Nagykaposi Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda kis huszárjainak és huszárlányainak 

verses-táncos előadását láthattuk. Ünnepi beszédet Bálint Annamária, a Csemadok 

Nagykaposi Alapszervezetének elnöke mondott, aki az ünneplők körében üdvözölte Nagykapos 

város képviselőit, a történelmi egyházak, az oktatási intézmények, a város és a régió társadalmi 

és közéleti képviselőit valamint a cserkészeket is. 
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https://maszol.ro/belfold/Maszol-Forum-Vallald-aki-vagy-Tudnivalok-a-nepszamlalasi-kerdoiv-kitolteserol-Osszefoglalo
https://ma7.sk/tajaink/rovidesen-ismet-latogathato-lesz-a-kassai-also-kapu
https://ma7.sk/tajaink/az-ung-videk-unnepelt
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Csillagot kapott Kaszás Attila Komáromban 
2022. március 17. – Új Szó, felvidek.ma  

A Tatra mozi előtti sétányt díszíti a 2007-ben elhunyt színész csillaga. A leleplezésen Rudolf 

Péter színész, rendező, valamint Kaszás Attila családtagjai is részt vettek. A Tatra mozi előtti 

területen, a Megye utcán nem ez az első csillag, hiszen tavaly októberben a nemrég elhunyt 

Ivan Reitman, komáromi származású rendező emlékét örökítették meg ilyen módon – 

amelynek nem titkoltan hagyományteremtési célja volt, hogy így tisztelegjenek a 

filmművészetben is nagyot alakító helyi művészek munkája előtt. Keszegh Béla (független) 

polgármester elmondta, amikor felmerült a kérdés, hogy ki legyen a következő, a mai 

megosztott világban példaértékű esetre került sor. A komáromiak egy emberként javasolták 

Kaszás Attilát, aki egyébként pár napon belül lenne 62 éves. 

 

Magyarcsernyére és Tóbára látogatott Pásztor István 
2022. március 17. – Pannon RTV 

Felújításokról esett szó a VMSZ bánáti körútja keretében. Pásztor István, a párt elnöke több 

épülő vagy felújítás alatt álló létesítményt is megtekintett. A magyarcsernyeiek az elmúlt 

években több fejlesztésre is pályáztak. Juhász Attila, elnök, Együtt Magyarcsernyéért civil 

szervezet: „Ez az egyetlen egy útja, módja annak, hogy sikerre tudjuk vinni azokat a dolgokat, 

mert közösen beszéljük meg és ténylegesen olyan dolgokat próbálunk prioritásként megjelölni, 

amelyek a falu számára nagyon fontosak.” 

 

A VMSZ elnöke több beruházást is megtekintett Tordán 
2022. március 17. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség bánáti körútjának utolsó állomása Torda volt, ahol több fontos 

beruházást is megtekintettek. A helybeliek bíznak abban, hogy az eddigi támogatások továbbra 

is megmaradnak. Pásztor István látogatást tett Sári Ervin termelőnél. A család 200 hold földdel 

gazdálkodik. A gazda elmondta: „Látok jövőt a faluban, mivel a Prosperitati is belesegített a 

gépvásárlásokba. Hála Istennek sikerült a gazdaságba beszerezni több gépet. Úgy látom, hogy 

van jövője még egyelőre.” 

 

Beruházások és fejlesztések Topolya Községben 
2022. március 17. – Pannon RTV 

Az utóbbi években nagy fellendülés mutatkozott beruházások és fejlesztések terén Topolya 

Községben. A mai nap folyamán Bácskossuthfalván és Pacséron tekintették meg az 

önkormányzat tagjai az eddig megvalósított és még folyamatban lévő munkálatokat. Topolya 

Községben az utóbbi években nagy fellendülés mutatkozott beruházások és fejlesztések terén. 

A mai nap folyamán Bácskossuthfalván és Pacséren tekintették meg az önkormányzat tagjai az 

eddig megvalósított és még folyamatban lévő munkálatokat. 
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https://ujszo.com/regio/csillagot-kapott-kaszas-attila-komaromban
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/magyarcsernyere-es-tobara-latogatott-pasztor-istvan
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/vmsz-elnoke-tobb-beruhazast-megtekintett-tordan
https://pannonrtv.com/rovatok/valasztasok-2022/beruhazasok-es-fejlesztesek-topolya-kozsegben
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A magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely társalapítójává vált a Magyar 
Nemzeti Tanács 
2022. március 17. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

A magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely társalapítójává vált a Magyar Nemzeti Tanács. Az 

alapító jogok 50 százaléka kerül így az MNT-hez, erről február folyamán hozott rendeletet a 

magyarkanizsai községi képviselő-testület. A szerződéskötésre ma került sor a magyarkanizsai 

Városházán. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár és a Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény után most a 2006-ban alakult Regionális Kreatív Műhely alapítói jogainak részleges 

átruházása történt meg. Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester elmondta, hogy nagy 

jelentőséggel bír ez a helyiek számára. 

 

Lélekhangoló 
2022. március 17. – Pannon RTV 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt a VM4K Csütörtök esték - másképp elnevezésű 

rendezvénysorozat vendége. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója Lélekhangoló címmel 

tartott előadást Palicson a Magyar Művelődési Központban. Több mint kétszázan hallgatták a 

szerzetes felemelő előadását. Böjte Csaba már nem először jár Vajdaságban, mindig úgy érzi, 

hogy testvérek közé jön. Mint mondja, a kisebbségi sors is összeköti őt a délvidékiekkel, hiszen 

Erdélyben is hasonló a helyzet. 

 

A magányt is enyhítik a falugondnokok 
2022. március 17. – Pannon RTV 

A tradicionális családmodell már kiveszőben van. Régen az idősek nem maradtak magukra, és 

fontosnak érezhették magukat, mert az unokák, dédunokák vigyázására úgy tekintettek, mint 

életük utolsó nagy feladatára – mondják a szociológusok. Manapság nagyon sok idős ember 

marad egyedül, főként, ha a gyerekei külföldön élnek. A falugondokság bevezetése valamelyest 

enyhített ezen a gondon. 

 

10 tonnányi adomány és 2,5 millió dinár gyűlt össze Vajdaságban 
2022. március 17. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Az ukrajnai menekültek megsegítésére szánt adományokat Szegedre szállítják és átadják a 

magyar Katolikus Karitásznak, a segélyszervezet pedig eljuttatja azt a leginkább rászorulóknak. 

A gyűjtést a Vajdasági Magyar Szövetség és a szabadkai Caritas közösen szervezte 65 vajdasági 

településen. 

 

Milyen fejlesztések valósultak meg Csantavéren? 
2022. március 17. – Pannon RTV 

Csantavéren az elmúlt időszakban befejeződött a parkolók kiépítése, valamint újra működik a 

napközi, többek között ezekről a témákról beszélgettek a résztvevők Csantavéren, a lakossági 

fórumon. Vörös Róbert csantavéri lakos szerint saját erővel érhetünk el sikereket, ezért fontos 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27452/A-magyarkanizsai-Regionalis-Kreativ-Muhely-tarsalapitojava-valt-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27452/A-magyarkanizsai-Regionalis-Kreativ-Muhely-tarsalapitojava-valt-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/lelekhangolo
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/maganyt-enyhitik-falugondnokok
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/10-tonnanyi-adomany-es-25-millio-dinar-gyult-ossze-vajdasagban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/milyen-fejlesztesek-valosultak-meg-csantaveren
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a lakossági fórumokra járni. „Érdekel az, hogy a képviselők mit fognak előadni, mit fognak 

mondani, mert csak ők képviselnek minket felsőbb szinteken. Érdekel a véleményük és a 

hozzáállásuk a dolgokhoz.” 

 

Beindult Kárpátalján az Egytálétel program 
Hungary Helps – Magyarország segít 

2022. március 17. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Elsőként 300 adag meleg ételt osztottak ki a magyar Miniszterelnökség finanszírozásában az 

ungvári vasútállomáson elszállásolt háborús menekültek között március 16-án. A magyar 

kormány többek között a Hungary Helps – Magyarország segít program keretében fogja 

támogatni Kárpátalján a helyi közösségeket, valamint a megyénkben tartózkodó belső 

menekülteket. A Hungary Helps – Magyarország segít program keretében már három 

támogatási forma is beindult, az Egytálétel program, a lisztfelhalmozási akció és a 

száraztésztagyártási akció – tájékoztatta a sajtót Kudlotyák Krisztina, a program kárpátaljai 

koordinátora. 

 

Kárpátalján még szünetel az oktatás 
2022. március 17. – kiszo.net 

Mint ismeretes, az orosz támadást követően két hét előrehozott tavaszi szünidőt rendeltek el 

az oktatási intézményekben. Március 14-től az ország néhány megyéjében folytatják a tanítást. 

Az oktatási intézmények a legtöbb helyen saját hatáskörükben döntik el, milyen oktatási formát 

választanak. A szakminisztérium az 5-11. osztályosok részére létrehozta az Oktatás korlátok 

nélkül projektet, amely keretében egységes videóórákat sugároznak a televízión. A kárpátaljai 

tanintézményekben – mivel itt több iskola és óvoda is menekültszállóvá lett átalakítva, illetve 

a tanárok java része önkéntesként tevékenykedik – még egy hét szünidőt rendeltek el. Marjana 

Maruszinec, a megyei oktatási osztály vezetője elmondta, folyamatosan figyelik a kistérségek 

vezetőivel a helyzetet, és annak megfelelően számolnak be a további lehetőségekről. 

 

A háború újabb kárpátaljai áldozata 
2022. március 17. – kiszo.net, karpataljalap.net 

Az orosz támadás miatt kialakult háború számtalan áldozatot követelt az elmúlt 21 napban. 

Több kárpátaljai is életét vesztette. A napokban még egy fiatal tragédiájáról érkezett jelentés. 

A 128-as dandárban szolgáló Vitalij Bartos haláláról a felesége számolt be a közösségi oldalán, 

miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 16-án posztumusz kitüntette a hősi halált 

halt katonákat. „Köszönöm neked, Ukrajna, ezt a díjat. De mondd, mi értelme ennek most, 

amikor Vitalikunk már nincs közöttünk” – írta a gyászoló feleség. 
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https://karpataljalap.net/2022/03/17/beindult-karpataljan-az-egytaletel-program
https://kiszo.net/2022/03/17/karpataljan-meg-szunetel-az-oktatas-%e2%94%82kiszo-hatter/
https://kiszo.net/2022/03/17/a-haboru-ujabb-karpataljai-aldozata-2/
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Zelenszkij: Kijev nem adja fel a területeit 
2022. március 17. – kiszo.net 

Az államfő elmondta, mit tart elsődlegesnek a béketárgyalásokon. Az ukrán elnök kijelentette, 

Kijev nem adja fel a területeit, ellenkezőleg, a már megszállt Krímet, Donbászt és más megyéket 

igyekszik visszaszerezni. A háború befejezéséről Oroszországgal folytatott tárgyalások során az 

ukrán fél leszögezte milyen prioritásai vannak. Ezek között szerepel a szuverenitás és a területi 

integritás helyreállítása – hangzott el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 17-ei éjszakai 

videóüzenetében. 

 

Jótékonysági koncertet, színházi előadást és árverést is szerveznek a menekültek 
megsegítésére 
2022. március 17. – kiszo.net  

Jótékonysági koncertet, színházi előadást és árverést is szerveznek az ukrajnai háborúból 

menekülők megsegítésére. A Színházi Szolidaritási Alap a háborús területeken élő és onnan 

érkező magyar anyanyelvű előadóművészek számára ajánlott fel segítséget. A Magyar 

Írószövetség a kárpátaljai magyarok számára indít segélyezési programot. 

 

BRFK: 3329 menekültet fogadtak szerdán a fővárosi pályaudvarokon 
2022. március 17. – MTI, hirado.hu 

- Az ukrajnai háború elől menekülők közül szerdán 3329 ember, köztük 971 gyermek érkezett 

Budapestre vonattal - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a 

police.hu oldalon. A rendőrségi honlapon azt írták: a legtöbben információt kértek, illetve 

egyénileg utaztak tovább, vagy rokonokhoz mentek.  

 

Közel 120 vállalkozást helyeznek át Kárpátaljára 
2022. március 17. – karpatalja.ma 

Eddig közel 120 vállalkozó döntött úgy, hogy Kárpátaljára helyezi át a termelését azokról a 

területekről, ahol harci tevékenységek folynak – jelentette be Telegram-csatornáján Viktor 

Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője március 16-án. 

 

Hétvégén is nyitva tart az ungvári és a beregszászi konzulátus 
2022. március 17. – karpatalja.ma 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Magyarország Beregszászi Konzulátusa a rendkívüli 

helyzetre való tekintettel hétvégén is nyitva tart. Az ügyfélfogadás a hétköznapi rend szerint – 

közép-európai idő szerint 8.30-tól 16.00 óráig – történik. 

 

Segélyszállítmányt kapott a beregszászi kórház 
2022. március 17. – karpatalja.ma 

A hamburgi tűzoltóktól kapott segítséget a beregszászi kórház a Szent Panteleimon 

Görögkatolikus Karitász és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar 
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https://kiszo.net/2022/03/17/zelenszkij-kijev-nem-adja-fel-a-teruleteit/
https://kiszo.net/2022/03/17/jotekonysagi-koncertet-szinhazi-eloadast-es-arverest-is-szerveznek-a-menekultek-megsegitesere/
https://kiszo.net/2022/03/17/jotekonysagi-koncertet-szinhazi-eloadast-es-arverest-is-szerveznek-a-menekultek-megsegitesere/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/03/17/brfk-3329-menekultet-fogadtak-szerdan-a-fovarosi-palyaudvarokon
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kozel-120-vallalkozast-helyeznek-at-karpataljara/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hetvegen-is-nyitva-tart-az-ungvari-es-a-beregszaszi-konzulatus/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/segelyszallitmanyt-kapott-a-beregszaszi-korhaz/
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Esperesi Kerületének közreműködésével – számolt be róla közösségi oldalán Babják Zoltán, a 

Beregszászi kistérség polgármestere március 17-én. 

 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága felfüggesztette kapcsolatait 
Fehéroroszországgal 
2022. március 17. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

- Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága felfüggesztette minden kapcsolatát a fehérorosz 

hatóságokkal arra hivatkozva, hogy az ország aktívan részt vesz Oroszország Ukrajna elleni 

agressziójában - közölte az Európa Tanács csütörtökön. 

 

Menekült ukrajnai gyerekek magyarországi rehabilitációjáról tárgyaltak 
2022. március 18. – kiszo.net 

Bacskai József, ungvári magyar főkonzullal tárgyalt Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Közigazgatás vezetője. A munkamegbeszélésen szó esett az aktív harci cselekmények 

területeiről folytatott evakuáció menetéről, eredményeiről. 

 

Kárpátalján további 15 ezer férőhelyet biztosítanak a menekülteknek 
2022. március 17. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Már csaknem 80 000 embert szállásoltak el a vidék kistérségeiben és járási központjaiban – 

jelentette be Petro Dobromilszkij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás elnökhelyettese. 

 

Munkácson 16 menekült kismama adott életet gyermekének 
2022. március 17. – kiszo.net, karpatalja.ma, karpataljalap.net 

A háború kezdete óta a Szent Márton kórházban 16, lakhelyét elhagyni kényszerült várandós 

nő szült egészséges gyermeket. Az új jövevények közül 5 kislány, 11 pedig fiú. Jelenleg a 

munkácsi kórházban 73 várandós anyát gondoznak – tájékoztatott a városi önkormányzat. 

 

A Nagydobronyi kistérség helyzetjelentése 
2022. március 17. – karpatalja.ma 

A Nagydobronyi kistérség vezetői, a református egyházközségek képviselői, valamint a civil 

önkéntesek összehangolt munkájának köszönhetően a kistérségben elszállásolt menekültek és 

a helyi rászorulók ellátása zökkenőmentes – derül ki a Nagydobrony Online március 17-i 

videójából. 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/vilag/az-europa-tanacs-miniszteri-bizottsaga-felfuggesztette-kapcsolatait-feheroroszorszaggal/
https://karpatalja.ma/kitekinto/vilag/az-europa-tanacs-miniszteri-bizottsaga-felfuggesztette-kapcsolatait-feheroroszorszaggal/
https://kiszo.net/2022/03/18/menekult-ukrajnai-gyerekek-magyarorszagi-rehabilitaciojarol-targyaltak/
https://kiszo.net/2022/03/17/karpataljan-tovabbi-15-ezer-ferohelyet-biztositanak-a-menekulteknek/
https://kiszo.net/2022/03/17/munkacson-16-menekult-kismama-adott-eletet-gyermekenek/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-nagydobronyi-kisterseg-helyzetjelentese/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2022. március 17. – Kossuth Rádió 

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet évek óta jelen van Ukrajnában, illetve Kárpátalján. A háború 

február 24-i kirobbanása után azonnal megerősítették munkájukat. Lehel László elnök-

igazgató kiemelte: a háború elől menekülő több 10 000 családon csak összefogással lehet 

segíteni. 

 

2025-re elkészül a Belgrád és Budapest vasút vonal,  jól haladnak a felújítási munkák, ahogy 

az ütemtervnek megfelelően a Szabadka-Szeged közötti vonalé is -  nyilatkozta Pintér Attila,  

belgrádi magyar nagykövet. 

 

Gyökeres változásra van szükség a romániai sportéletben mind a szervezést, mind a 

finanszírozást mind az infrastruktúrát illetően ahhoz, hogy az egyéni és a csapatsportágakban 

ismét jó eredményeket érjenek el a versenyzők – jelentette ki Novák Károly Eduárd 

sportminiszter Aradon, miután a helyi és megyei önkormányzatok vezetőivel, továbbá a klubok 

képviselőivel tárgyalt a városban kialakítandó regionális edzőközpontról.  

 

Csíkszentgyörgy Csíkszeredától 22 Km-re, a Fiság-völgyében fekszik. Gyarapodó, fejlődő 

nagyközség, ahonnan az ifjúság nem elmenni készül, hanem inkább hazafelé igyekszik. A 

község polgármesterével Oláh-Gál Elvira beszélgetett mindennapi gondokról és tervekről. 

 

Hívogató Románia címmel országos projektet indított a román kormány Európai Alapok 

minisztériuma. 12 nagy turisztikai-kulturális útvonalat alakítanak ki, amelyek több száz 

nevezetességet, műemléket foglalnak magukban. A Maros megyei Erdőszentgyörgy 

önkormányzata a Rhédey kastély népszerűsítésére pályázik a programban.   

 

Egy Észtországból származó társadalom-tervezési módszert alkalmaz a Székelyudvarhelyi 

Közösségi Alapítvány azért, hogy a Székelyudvarhely jobbá tételére beérkezett ötletekből 

kiválasszák a legjobbakat és meg is valósítsák azokat. Az Ötletfonóra mozgósító civil szervezet 

vezetője Csáki Rozália. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-03-17_18-01-00&enddate=2022-03-17_18-40-00&ch=mr1
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A Tordaiak Klubja jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, de már most készülnek erre. 

Helytörténeti múzeum létrehozásán fáradoznak, ezzel is a tordai örökség átmentését 

szorgalmazzák. A klub elnökével, Mezei Zsuzsannával beszélgetett munkatársunk. 

 

Peternai Zsuzsanna lett az Erasmus+ arca. A nemzetközi oktatási programba 2007-től 

kapcsolódik be az iskolája. A diákok, valamint a pedagógusok is élénk kapcsolatrendszert 

alakítottak ki külföldi intézményekkel. Emellett sikereik inspiráltak több dél-szlovákiai 

oktatási intézményt, ez állhat annak a hátterében, hogy egy online szavazáson az érsekújvári 

Pázmány Péter Gimnázium fiatal igazgatója nyerte el az Erasmus + Arca elismerést. 


