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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: korunk feladata tanulni a múltból és a nemzetek közti összhanggal 

alakítani a jövőt 
2021. november 16. – MTI, Híradó, kormany.hu, Origo, Gondola, OrientPress, felvidek.ma, 

Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A mi korunk feladata is, hogy tanuljunk a múltból, és a nemzetek közti összhanggal alakítsuk 

a jövőt, és ebben minden magyarnak döntő szerepe van - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a kelet-szlavóniai 

Vukováron, a horvát honvédő háborúban (1991-1995), a város ostromában elesett horvát és 

magyar áldozatokra emlékezve. "Munkatársainknak, szomszédainknak, családtagjainknak 

kell példát mutatnunk abban, hogy a nemzetek közti értelmi és érzelmi harmóniában, 

kölcsönös tiszteletadásban van jövője Európa nemzeteinek" - fogalmazott Potápi Árpád 

János. Kiemelte: Vukovár ostroma harminc évvel ezelőtt nemcsak a pusztítás mértéke miatt 

volt keserű az európaiak számára, hanem azért is, mert a XXI. századhoz közeledve azt 

üzente: az öreg kontinens nem tanul a saját történelméből. Mindazonáltal hozzáfűzte: "ma, 

harminc évvel később Vukovár a remény városa lehet a számunkra". Potápi Árpád János 

kifejtette: két képben ragadható meg a változás, az első Gion Nándoré, aki azt írja, hogy 

Vukovárban romokat teremtettek. Tudjuk, hogy ezek a romok nemcsak az építészetben, 

hanem az emberekben és a nemzetekben is értendők. Ennek a képnek állít emléket a 

víztorony is. A másik kép a mai Vukovár képe, az újjászülető, az épülő és élhető város, a 

szülőföld nyugalmát nyújtó hely. Az élő város, a megújuló szülőföld nemcsak az újjáteremtett 

terekben látható, hanem az olyan közösségekben, mint a horvátországi magyarság és a 

Vukovári Magyarok Egyesülete. A szülőföld szeretetének és a szülőföldhöz való 

ragaszkodásnak a példái ezek a közösségek - hangsúlyozta Potápi Árpád János. 

 

A Hagyományok Háza hálózat erdélyi kiépítésén fog dolgozni a leköszönő 

főigazgató 
2021. november 16. – MTI, Krónika, DUOL, BAON, BOON, ZAOL, HEOL 

Kelemen Lászlónak, a Hagyományok Háza leköszönő főigazgatójának a feladata az lesz, hogy 

a Hagyományok Háza hálózatot kiépítse Erdélyben. A Hagyományok Háza vezetését 

péntektől Both Miklós zeneszerző, előadóművész, néprajzkutató veszi át. Kelemen László, a 

Hagyományok Háza Alapítvány vezetője a műsorban elmondta: az alapítványt 

marosvásárhelyi központtal építik fel, de lesz iroda Kolozsváron, Csíkszeredában és 

Székelyudvarhelyen. Az alapítvány 10 kiemelt civil szervezettel dolgozik együtt Erdély-szerte 

– tette hozzá, kiemelve: a civil mozgalmakat erősíteni kell, a hozzáadott értéküket 

folyamatosan meg kell őrizni. Kitért arra is, hogy a magyarországi tapasztalatok szerint 

akkreditált képzéseket is szeretnének megvalósítani Erdélyben, az ottani lokális tudás 

bevonásával. 
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Deák Dániel elemző: üzenet a külhoni magyaroknak Gál Kinga Fidesz-alelnökké 

választása 
2021. november 16. – Krónika 

A határon túli magyarok számíthatnak a nemzeti kormányra – mondta a Krónikának a Fidesz 

tisztújító kongresszusát értékelve Deák Dániel elemző, aki szerint ezt üzeni az is, hogy a 

kormánypárt egyik új alelnöke, Gál Kinga Erdélyből származik. „Ez világos üzenet: a határon 

túli magyarok számíthatnak a nemzeti kormányra, az minden magyarért felelősnek érzi 

magát. Ezzel szemben a baloldal továbbra sem törődik a külhonban élő magyarokkal, sőt, a 

balliberális oldal legerősebb pártja, a Demokratikus Koalíció még mindig jogokat venne el 

tőlük” – emlékeztetett Deák Dániel. Az elemző szerint a nemzetpolitikai egység nagyszerűen 

működik a Fidesz és a különféle határon túli szervezetek között, ami garantálja azt is, hogy a 

magyarok érdekei hatékonyan érvényesülnek a Kárpát-medencében. 

 

Sikeresen pályáztak infrastruktúrafejlesztésre a szilágysági önkormányzatok 
2021. november 16. – maszol.ro 

A szilágysági magyar közösségek maximálisan kihasználják az Anghel Saligny programot, az 

önkormányzatok egyenként négy-hét pályázatot is iktattak a fejlesztési szaktárcánál. Seres 

Dénes szilágysági parlamenti képviselő a Maszolnak elmondta, a jelenlegi körülmények 

kedvezőek a nagyobb munkálatok befejezésére az önkormányzatok számára a vidékfejlesztés, 

közösségfejlesztés terén. A községek modernizációja jó ütemben zajlik, a vezetők 

folyamatosan követik a prioritásokat. Számos pályázatra kedvező válasz érkezett már, néhány 

elbírálásra vár, de a jelenlegi kiírások, a nemzeti és európai programok lehetőséget adnak a 

magyar közösségek fejlesztésére. Az Anghel Saligny országos programon kívül – amely 50 

milliárd lejt biztosít beruházásra –, az önkormányzatok az Országos Helyreállítási Tervet 

(PNRR), az Országos Beruházási Társaságot (CNI) és a környezetvédelmi alapnál kiírt 

lehetőségeket is megcélozták. Mindemellett várják az újabb öt évre szóló európai uniós 

programok érkezését. 

 

Kelemen Hunor: „nagy a gyúródás, hogy ki ugrik fel elsőként a ringlispílre” 
2021. november 16. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Kelemen Hunor szerint a nagykoalíciós kormány csak akkor lesz működőképes, ha 

valamelyik pártelnök lesz a miniszterelnök, a másik két párt elnöke pedig miniszterelnök-

helyettesi tisztséget vállal a kormányban. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöke erről kedden beszélt a magyar közmédiának, miután Florin Cîțuval, a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, illetve Marcel Ciolacuval, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) vezetőjével tárgyalt a közös kormányprogram még vitás kérdéseiről. Mivel mindkét 

román párt igényt tart a kormányfői posztra, felmerült, hogy egymást váltva töltsék be a 

tisztséget. „A rotációs elvet többnyire elfogadhatónak tartják, viszont nagy a gyúródás, hogy 

ki ugrik fel elsőként a ringlispílre” – mondta Kelemen Hunor. 
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Hogyan tovább a szórványban? Tanácskozás a Zoboralján 
2021. november 16. – ma7.sk  

Létfontosságú tanácskozást tartottak a zoboralji szórványvidék szervezetei a magyar szórvány 

napja alkalmából. A találkozón a megjelent szervezetek bemutatkoztak és megvitatták a 

„Hogyan tovább a szórványban” időszerű kérdéseit. Felmerültek a szórványvidék 

legjellemzőbb problémái, amelyekre különböző szempontokból próbáltak megoldási 

javaslatokat találni. A magyar szórvány napja alkalmából gyűlt össze a Zoboralji Fórum a 

nagycétényi Manócska Óvodában. A tanácskozáson, amelyet Ladányi Lajos, a Zoboralja 

Közhasznú Társulás vezetője indítványozott bemutatkoztak a Zoboralján működő társadalmi 

szervezetek, oktatási és más intézmények. A kialakuló beszélgetésen felmerültek a 

szórványvidéket érintő legégetőbb kérdések, ennek fényében a jelenlevők közösen kerestek 

megoldásokat a nemzeti identitás erősítésére. 

 

Kormányfő: Félreértés áll a diáktüntetések hátterében 
2021. november 16. – Új Szó, felvidek.ma  

Félreértés áll a diáktüntetések hátterében, írta a közösségi hálón kedden Eduard Heger 

(OĽANO) kormányfő, reagálva a pozsonyi tiltakozó menetre. A miniszterelnök találkozni akar 

a tüntetés szervezőivel. Heger azt állítja, hogy az egyetemeket érintő reform célja nem az 

autonómiájuk megsértése. "Ellenkezőleg, a cél a színvonalasabb és nyitottabb akadémiai 

közeg. A reformot véghez kell vinni, ha azt akarjuk, hogy Szlovákia sikeres ország legyen, 

hatékony gazdasággal és színvonalas közszolgáltatással" - tette hozzá a miniszterelnök. 

Annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy legalább egy szlovákiai egyetem felkerüljön a világ 

500 legjobb felsőoktatási intézményét rangsoroló listára. "A felsőoktatás irányításának 

reformja támogatja a minőségi kutatást, a kreatív tevékenységet és a mérhető eredmények 

elérését elősegítő akadémiai szabadságot, lehetőleg nemzetközi kontextusban. Mélységes 

félreértés az ellenkezőjét állítani" - jegyezte meg Heger. Hozzátette: szívesen találkozik a 

tüntetés szervezőivel, hogy tisztázzanak minden nyitott kérdést és aggodalmat.  

 

Százmillió a helyi és regionális fejlődéséért 
2021. november 16. – Pannon RTV 

Az Európai Unió alapjain keresztül megvalósuló IPA projektek társfinanszírozására 96 

szerződést adott át Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke. A 100 millió dináros összeget, 

amelyet a tartományi pénzügyi titkárságon keresztül biztosítottak, az önkormányzatoknak, 

egészségügyi és oktatasi intézményeknek, regionális fejlesztési ügynökségeknek, 

közvállalatoknak, a szociális védelem intézményeinek, üzleti inkubátoroknak, a civil 

szektornak és intézményeknek van szánva. Legtöbb eszköz a városoknak és községeknek 

jutott a helyi fejlesztések erősítésére. 
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Papp Dániel nevében 
2021. november 16. – Magyar Szó 

Papp Dániel (1868–1900) íróra, publicistára emlékeztek tizenkettedik alkalommal a hétvégén 

szülőfalujában a Moravicai Értelmiségi Fórum (MÉF) szervezésében. Megkoszorúzták a 

szerző tiszteletére a MÉF székházának falán elhelyezett emléktáblát, majd az Echo Gyermek- 

és Ifjúsági Központban folytatódott a rendezvény, ahol a házigazdák közül elsőként Crnkovity 

Éva köszöntötte a jelenlevőket, és méltatta az irodalmi találkozó jelentőségét. 

 

Újabb vakcinaszállítmány érkezett Magyarországról 
2021. november 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja, kárpátalja Ma, Kiszó 

Magyarország Kormánya újabb nagy értékű gyermekoltóanyag-szállítmánnyal segítette 

Ukrajnát, amelyet 2021. november 16-án adott át Bacskai József ungvári magyar főkonzul a 

Kárpátaljai Megyei Államigazgatási Hivatal épülete előtt az Ukrajnai Vöröskereszt 

munkatársainak. A több mint 21 ezer vakcinát tartalmazó 174 millió forint értékű szállítmány 

átadásánál ukrán részről jelen volt Petruska István, a Kárpátaljai Megyei Államigazgatási 

Hivatal elnökhelyettese. Bacskai József főkonzul elmondta: „Magyarország Kormánya Grezsa 

István kormánybiztos javaslatára, a kárpátaljai szakemberek és ukrán megyei vezetők 

kérésének eleget téve 2016 novemberében döntött úgy, hogy Magyarország 2017–2021 között 

humanitárius célú program keretében támogatja a kárpátaljai gyerekek nemzetiségüktől 

független immunizációját. Azonnali segítségre volt szükség a 2016–17-es kritikus kárpátaljai 

immunizációs és járványhelyzet miatt” – hangsúlyozta a főkonzul. 

 

Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Kárpátaljai Vándoregyetem 
2021. november 16. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Soós Kálmán-ösztöndíjprogram keretén belül a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 

2012/2013-as tanévtől kezdődően minden ősszel megszervezi a Kárpátaljai 

Vándoregyetemet. Az idén jubileumi, tizedik alkalommal megrendezett vándoregyetemnek 

négy intézmény biztosított helyszínt, mégpedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF), a Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium, az 

Ungvári Nemzeti Egyetem és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium. A 

vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóit és 

oktatóit tudományos tevékenységre és azok megosztására ösztönözze, emellett segítse a 

Kárpátalján működő magyar nyelvű szakok és intézmények együttműködését. Nem 

utolsósorban a szervezők a programmal méltó emléket kívánnak állítani a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola alapító rektorának, Soós Kálmánnak. 
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Tanúsítványátadó a Rákóczi-főiskolán 
2021. november 16. – karpat.in.ua 

November 15-én 2 520 tanúsítványt adtak át ünnepélyes keretek között a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Felnőttképzési Központja által szervezett magyar 

és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat sikeresen teljesítő diákok oktatóinak a főiskola 

átriumában. Az oktatók ezt követően minden érintett településen a saját csoportjaiban 

tanulók számára kiosztják a tanúsítványokat. A hetedik alkalommal megvalósult magyar mint 

idegen nyelv, valamint a harmadik alkalommal megvalósult ukrán mint idegen nyelv 

tanfolyamok záróünnepségén elsőként Váradi Natália, a II. RF KMF Felnőttképzési Központ 

vezetője köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében kiemelte, hogy a 2021 márciusában 

meghirdetett képzésekre összesen 3 662 fő jelentkezett, melyből 2755-en a magyar mint 

idegen nyelv, 907-en pedig az ukrán mint idegen nyelv tanfolyamra. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 16. – Kossuth Rádió 

 

Halzl József halálának egyéves évfordulójára szervezett emlékkonferenciát a Rákóczi 

Szövetség. Halzl Józsefre éppen a Magyar Nyelv napján emlékezni több mint jelképes, hiszen 

az anyanyelv használatának biztosítása jegyében telt élete. Mindezt elsősorban az anyanyelvű 

oktatás elősegítésével kívánta elérni. Így az emlékkonferencia központi kérdése volt a határon 

túli oktatás helyzete. Helyszíni összeállításunkban először a szövetség elnökét, Csáky 

Csongort halljuk. 

 

Veszélyben a magyar nyelv? 53. alkalommal szervezték meg a nyelvművelő Kazinczy Napok 

rendezvénysorozatát Kassán. A programban előadások, panelbeszélgetések és filmklub 

szerepelt. Mindegyik a magyar nyelv és a nyelvjárások használatát, valamint az anyanyelv 

megőrzését helyezte górcső alá. Összeállításunk egy kerekasztal beszélgetés után készült, amit 

Duncsák Mária tanár, a Kazinczy Napok egyik szervezője vezetett.  

 

A magyar nyelv napja a határokon át is összeköti a gyermekeket: budapesti kezdeményezésre 

a temesvári Bartók Béla líceum második osztályosai az ünnep alkalmával online találkozón 

ismerkedtek budapesti, dévai és augsburgi társaikkal. Palkó Margit tanítónő, temesvári 
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szervező elmondta, hogy folytatásban és a résztvevő közösségek számának bővítésében is 

gondolkodnak. 

 

Népszerű a magyar és ukrán nyelvtanfolyam is Kárpátalján. 66 helyszínen, közel 2800-an 

tanulhatták a magyart, mint idegen nyelvet az elmúlt fél évben a beregszászi főiskola 

felnőttképzési központjának szervezésében. Az ukrán, mint idegen nyelvtanfolyamon 

kilencszázan vettek részt, többségükben gyermekek. A nyelvtanfolyamok főszervezője, Váradi 

Natália a beregszászi főiskola felnőttképzési központjának vezetője szerint a nyelv hidat képez 

a különböző nemzetiségek között, ami Kárpátalján nagyon fontos a békés együttélés 

érdekében.  

 

Magyarország újabb nagy értékű gyermekoltóanyag-szállítmánnyal segíti Ukrajnát. A 

kárpátaljai gyermekek öt éves immunizációs programjában a magyar kormány ez alkalommal 

21200 adag különböző hatóanyagú vakcinát adományozott az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja 

Szervezetének összesen több mint 170 millió forint értékben. Bacskai József, Magyarország 

ungvári főkonzulja az ungvári átadáson hangsúlyozta, hogy az oltóanyagokból nemzetiségtől 

függetlenül mindenki részesül.   

 

Újabb mentorprogram indul Erdélyben, a Pro Economica Alapítvány szervezésében. 

A magyar kormány támogatásával és a Design Terminal szakmai partnerségével megvalósuló 

online képzéssorozat célja az ismeretek és vállalkozói tapasztalatok átadása mellett a 

kapcsolatépítés - mondta Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója. 

 

Bővül a romániai magyar történelmi egyházak álláskerete egy nemrégiben elfogadott 

törvénymódosítás értelmében. 

Az RMDSZ fontosnak tartotta a jogszabály kidolgozását és elfogadtatását, hiszen ezáltal is 

támogatják az egyházak szociális és közösségszervező tevékenységét - mondta Csép Éva 

Andrea Maros megyei parlamenti képviselő, a Képviselőház munka- és szociális ügyekért 

felelős szakbizottságának alelnöke.   


