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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a mentorprogram a Kárpát-medencében kialakított gazdasági hálót 

erősíti 
2021. november 18. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Hírlap, Demokrata, Krónika, ma7.sk, 

Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Nemzet 

A mentorprogram erősíti a Kárpát-medencében az elmúlt években kialakított gazdasági hálót, 

ezen felül "ez a háló azt is eredményezi, hogy egyre inkább egy gazdasági térről beszélhetünk, 

hogy ha a Kárpát-medencére gondolunk" - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára az erdélyi mentorprogram második évadát megnyitó 

online sajtótájékoztatón csütörtökön. Közölte, az erdélyi mentorprogram sikeres első évadának 

köszönhető, hogy a most induló második szakaszban, a korábbinál is többen jelentkeztek: 111 

mentorált és 59 mentor, összesen 170-en vesznek részt.  Hozzátette, a program lehetőséget ad, 

hogy a gazdasági élet szereplői meg tudjanak ismerkedni egymással, valamint, hogy a több 

évtizede bizonyított nagyvállalkozók szakmai tapasztalatukkal, tudás átadásával segítsék a 

most induló mikro-, illetve kisvállalkozásokat. Az államtitkár felidézte, a mentorprogramot 

először a Vajdaságban indították el 2019 végén, ezt követően szervezték meg Erdélyben az első 

évadot. Most pedig párhuzamosan zajlik a horvátországi, a felvidéki, valamint a kárpátaljai 

mentorprogram, és ezzel egy időben indítják el az erdélyi mentorprogram második évadát.  

Potápi Árpád János szerint kutatásaik bizonyítják, hogy nemcsak Erdélyben, hanem a Kárpát-

medencében szinte mindenhol a magyar vállalkozók magyar embereket foglalkoztatnak, több 

mint 92 százalékban. Ha pedig a magyar gazdaságot erősítik, akkor a magyar családokat is 

erősítik - fogalmazott. 

 

Kelemen Hunor: nem kommentáljuk Ciucă jelölését, de egyszer már elfogadtuk 
2021. november 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ha minden jól megy, jövő héten be lehetne iktatni az új kormányt – jelentette ki Kelemen 

Hunor ügyvivő miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke csütörtökön, miután a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) Nicolae Ciucát jelölte a miniszterelnöki tisztségre. Ez a PNL döntése, nem 

kommentálom a koalíciós partnerünk döntését. Ma (csütörtök – szerk. megj.) lenne az első 

találkozó, amelyen Ciucă úr is részt vesz a liberálisok kormányfőjelöltjeként. (...) Ha minden 

jól megy, a jövő héten, szerdán, csütörtökön sor kerülhet a miniszterjelöltek meghallgatására, 

és legkésőbb csütörtökön szavazhatna a parlament az új kormány beiktatásáról”  – nyilatkozta 

a politikus az Agerpres hírügynökségnek. Kelemen Hunor emlékeztetett, hogy az RMDSZ már 

a korábbi nevesítésekor is elfogadta Nicolae Ciucát, és egyeztetett vele a kormányprogramról 

is, „összehangolták az álláspontokat”. 
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https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20211119-a-mentorprogram-a-karpat-medenceben-kialakitott-gazdasagi-halot-erositi
https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20211119-a-mentorprogram-a-karpat-medenceben-kialakitott-gazdasagi-halot-erositi
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-ha-minden-jol-megy-jovo-heten-be-lehetne-iktatni-az-uj-kormanyt
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Mikó-emlékkövet is avatnak A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című EME-

rendezvényen 
2021. november 18. – Krónika 

Az erdélyi magyar tudományosság fóruma kíván lenni A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 

című rendezvénysorozat, amelyet immár huszadik alkalommal szervez meg az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület (EME). Az értekezéssorozatot a virtuális térben tartják pénteken és 

szombaton. A konferencia pénteki nyitóeseménye keretében délelőtt 11 órakor felavatják a 

Mikó-emlékkövet a Mikó-kertben, azon a Mikó-villán, mely jelenleg is az oktatás és tudomány 

szolgálatában áll. A Mikó-emlékkövet az EME eredetileg a két évvel ezelőtti rendezvényen, az 

egyesület fennállásának 160 éves évfordulóján szerette volna felavatni, azonban az 

adminisztratív akadályok miatt erre akkor nem kerülhetett sor. 

 

Látássérülteknek szánt iskolaépületet és rehabilitációs központot adtak át 

Székelyudvarhelyen 
2021. november 18. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Hivatalosan is átadták csütörtökön az IKOS készruhagyártól megvásárolt ingatlanokban 

kialakított, látássérülteknek szánt központot Székelyudvarhelyen. Az ingatlanokat az Erdélyi 

Református Egyházkerület (EREK) magyar állami támogatással vásárolta meg, és az Erdélyi 

Magyar Látássérültekért Egyesület (EMLE) használatára bocsátotta. Az átadáson Kató Béla 

református püspök elmondta, a látássérültek helyzete jó ideig nem kapott kellő figyelmet. Két 

éve kereste meg őt ez ügyben Butu Arnold Csaba egykori paralimpikon, az EMLE elnöke, és 

Máté Zsolt, a szervezet alelnöke. Az egyházkerület felvállalta, hogy segíti ügyüket, pályázatot 

írtak, és jelentős, 500 millió forintos magyar állami támogatással sikerült megvásárolni az 

IKOS készruhagyár területén található néhány épületet. 

 

Amikor a mandátum egy része „elmegy a levesbe” 
2021. november 18. – szekelyhon.ro 

Az állami és a magánszféra között az egyik jelentős különbség, hogy míg a közéleti 

szerepvállalásnál a demokrácia szabályai szerint a népszerűség a döntő tényező (a 

legnépszerűbb polgármesterjelölt győz), addig a reálgazdaságban kompetencia, azaz 

hozzáértés alapján választanak új munkatársakat. Többek között ez hangzott el az 

Önkormányzatok működése Erdélyben című könyv szerda esti bemutatóján a Harghita 

Business Centerben. 

 

Sólymos: Már régen szigorítani kellett volna az óvintézkedéseken 
2021. november 18. – Új Szó, bumm.sk  

A szigorúbb óvintézkedések bevezetése logikus lépés. Ezt már régen meg kellett volna tenni - 

jelentette ki csütörtökön Sólymos László, a parlamenten kívüli Szövetség párt országos 
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https://kronikaonline.ro/kultura/huszadik-alkalommal-szervezi-meg-a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-cimu-rendezvenyet-az-eme
https://kronikaonline.ro/kultura/huszadik-alkalommal-szervezi-meg-a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-cimu-rendezvenyet-az-eme
https://szekelyhon.ro/aktualis/latasserulteknek-szant-iskolaepuletet-es-rehabilitacios-kozpontot-adtak-at-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/latasserulteknek-szant-iskolaepuletet-es-rehabilitacios-kozpontot-adtak-at-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/amikor-a-mandatum-egy-resze-belmegy-a-levesber
https://ujszo.com/kozelet/solymos-mar-regen-szigoritani-kellett-volna-az-ovintezkedeseken
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tanácsának elnöke. Egyben bírálta a kormányt, amely azt állította, hogy felkészült a 

világjárvány harmadik hullámára. "Hosszú hetekig és hónapokig azt hallgattuk, hogy Szlovákia 

és az egészségügyi minisztérium felkészült a harmadik hullámra. Az aktuális számok azonban 

azt mutatják, hogy semmivel sem készültünk fel rá jobban, mint Pozsony (Bratislava) az első 

hóra" - jelentette ki Sólymos, akinek az állásfoglalását Magdeme Klára szóvivő küldte el a TASR 

hírügynökségnek. A politikus szerint a kormány arra a vonatra próbál felugrani, amely már 

régen elment. 

 

Megrongáltak a kitelepített magyarok emlékművét Érsekújvárban 
2021. november 18. – ma7.sk  

A járási székhelyen a református templom előtti téren áll a II. világháború után Érsekújvárból 

kitelepítettek emlékoszlopa, amely nemzeti összetartozásunk helyi emlékműve is. A város 

magyar nemzetiségű lakosai 2014 óta minden évben június 4-én, a nemzeti összetartozás 

napján itt emlékeznek a trianoni békeszerződés aláírásának szomorú évfordulójára. A 

faoszlopot Istenes József mérnök elképzelése alapján Buják Vince tardoskeddi fafaragó két 

társával együtt készítette el. A város tulajdonát képező emlékművet 2007-ben állították fel, hét 

évvel később az emlékoszlop alá a város jóvoltából alapzat is került, amelyet így együtt 2014. 

április 12-én avattak fel újra. 1947-ben ugyanis ezen a napon indult útjára a kitelepített 

magyarokat szállító első vonatszerelvény. Értsüléseink szerint az emlékoszlopot ezen a héten 

kedden valaki leöntötte gyúlékony folyadékkal, majd meggyújtotta. 

 

Bukovszky László a kisebbségekről szóló törvényről tárgyalt a Csemadok 

vezetőivel 
2021. november 18. – bumm.sk  

Zajlanak a készülő törvénnyel kapcsolatos szakmai megbeszélések - számolt be közösségi 

oldalán Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. Csütörtökön a Csemadok vezetőivel 

találkozott, hogy ismertesse a törvény főbb tételeit. A kormánybiztos a jövő héten a ruszin 

kisebbség képviselőivel folytatja a tárgyalásokat. 

 

Mirović: Vízgyárat építünk Belcsényen, Temerinben és Hódságon  
2021. november 18. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

„Jövőre elkezdjük új víztermelő üzemek építését Belcsényen, Temerinben és Hódságon. Az 

Újvidéki Egyetem szakértőit fogadtuk fel, akik tanácsadók lesznek ezekben a projektekben. 

Arra számítok, hogy körülbelül másfél éven belül sokkal jobb minőségű víz lesz ezeken a 

településeken”, mondta Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke a belcsényi (Beočin) 

vízgyárban tett mai látogatása után. Közölte azt is, hogy a Lafarge cég a jövő év elején üzembe 

helyezi a legmodernebb szűrőt, amely hozzájárul a környezetvédelemhez. Mirović 

megtekintette a Belcsény-Besenyő (Bešenovo) közötti út felújításának második szakaszát is, 
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https://ma7.sk/tajaink/megrongaltak-a-kitelepitett-magyarok-emlekmuvet-ersekujvarban
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2021/11/18/bukovszky-laszlo-a-kisebbsegekrol-szolo-torvenyrol-targyalt-a-csemadok-vezetoivel
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2021/11/18/bukovszky-laszlo-a-kisebbsegekrol-szolo-torvenyrol-targyalt-a-csemadok-vezetoivel
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27140/Mirovic-Vizgyarat-epitunk-Belcsenyen-Temerinben-es-Hodsagon.html
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amelyet 7,5 kilométeren újítanak fel, ez a legrövidebb út Szávaszentdemeter (Sremska 

Mitrovica) felé. 

 

Mladić tábornok védelmében 
2021. november 18. – Magyar Szó 

A Beta hírügynökség is átvette azt a hírt, amely szerint tucatnyi fiatalember tegnap 

megrongálta a Vajdasági Szociáldemokrata Liga Vasút utcában lévő irodáját, pontosabban az 

iroda épületére kifeszített felirat volt a célpontjuk. A nagyméretű vásznon az áll, hogy Ratko 

Mladić népirtás miatt elítélt háborús bűnös. A felirat két vége a két szomszédos épület 

balkonjára volt felerősítve a fiatalok bementek ezekbe az épületekbe, és elvágták az üzenetet 

hordozó vászont tartó köteleket. Az eltávolítási akcióban részt vett egy idősebb férfi is, aki úgy 

mutatkozott be, mint a Biztonsági Hírszerző Ügynökség munkatársa. Arcát BIA feliratú 

szájmaszkkal álcázta, a helyszínre érkező rohamrendőröknek is azt mondta, hogy az említett 

ügynökségnek dolgozik. 

 

Lemondott Kárpátalja kormányzója és helyettesei 
2021. november 18. – Kárpátalja 

A Miniszteri Kabinet november 17-én megszavazta a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció 

(ODA) vezetőjének menesztését, ma pedig mind Anatolij Poloszkov, mind pedig helyettesei 

megírták felmondásukat. „A változás mindannyiunk életében elkerülhetetlen. A legfontosabb 

az, hogy a csapattal továbbra is egyezik a véleményünk. Ezért ma együtt írtuk meg 

felmondólevelünket” – közölte Poloszkov. 

 

Felavatták Matl Péter Család című alkotását a beregszászi kórház kertjében 
2021. november 18. – Kárpátalja 

A Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház udvarában helyezték el Matl Péter 

munkácsi szobrászművész egyik alkotását, amely a Család címet viseli. A szobor 

avatóünnepségére november 18-án került sor. A rendezvényen elsőként Babják Zoltán, a 

Beregszászi kistérség polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében aláhúzta, hogy a 

nemzetközi alkotói együttműködés keretében valódi gyöngyszemek születnek meg, s ez így 

történt a 2020-ban szervezett VII. Kárpátaljai Szobrásztáborban is, melynek tavaly a 

Beregszász mellett található Jánosi adott otthont. 

 

Honosították Ukrajnában a Rákóczi-főiskola történészeinek Magyarországon 

szerzett tudományos fokozatait 
2021. november 18. – Kárpátalja.ma 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2021. október 28-án rendeletet bocsátott ki a 

külföldön szerzett tudományos fokozatok hazai elismeréséről. A dokumentumban szerepel 

négy olyan történész neve is, akik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4779/vajdasag_ujvidek/254492/Mladi%C4%87-t%C3%A1bornok-v%C3%A9delm%C3%A9ben.htm
https://karpataljalap.net/2021/11/18/lemondott-karpatalja-kormanyzoja-es-helyettesei
https://karpataljalap.net/2021/11/18/felavattak-matl-peter-csalad-cimu-alkotasat-beregszaszi-korhaz-kertjeben
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/honositottak-ukrajnaban-a-rakoczi-foiskola-torteneszeinek-magyarorszagon-szerzett-tudomanyos-fokozatait/
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/honositottak-ukrajnaban-a-rakoczi-foiskola-torteneszeinek-magyarorszagon-szerzett-tudomanyos-fokozatait/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. november 19. 

 

Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének munkatársaiként Magyarországon védték 

meg doktori (PhD) értekezésüket. 

 

Fényképkiállítás Ungváron 
2021. november 18. – Karpat.in.ua 

Kárpátok – monokróm címmel nyílt fotókiállítás Ungváron, a Nemzetközi Fotóművészeti 

Szövetség Kárpáti Kiállító központjában. A tárlaton hét kárpátaljai fényképész munkái lettek 

kiállítva. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 18. – Kossuth Rádió 

 

Egyre fakul a többségi nemzet emlékezetében, hogy a magyarok milyen nagy mértékben vettek 

részt a rendszerváltó, bársonyosnak nevezett forradalomban az egykori Csehszlovákiában. 

Ebben nem kis szerepet játszik az, hogy a forradalom főszereplői megfeledkeznek azokról a 

magyar másként gondolkodókról, közéleti személyiségekről, akik 1989 őszén az első pillanattól 

mellettük álltak és segítették a változást. A kérdéssel behatóbban Somogyi Szilárd újságíró, a 

Magyar7 munkatársa foglalkozott.  

 

„Ha nem következett volna be 1989-90 fordulóján a hatalmi- és szerkezetváltás, semmi 

reményünk nem nyílt volna arra, hogy szellemi, lelki és fizikai erőnket egy új, egy megváltozott 

világ értelmes kialakítására használjuk. Az akkori változásnak ugyanis ez az igazi értelme” – 

ezek már Duray Miklós szavai a rendszerváltás vagy rendszerváltoztatásról.   

Duray Miklós a kor szemtanúja és tevőleges résztvevője az eseményeknek, szerdán a miskolci 

Felvidék Ház vendége volt. A felvidéki magyar író, politikus a rendszerváltozásról, és a 

nemzetpolitika alakulásáról tartott előadást.  

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt is kiáll a Nagyvárad 

történelmi belvárosában tervezett kisajátítások ellen. Ennek érdekében a két szervezet is 

csatlakozott ahhoz az aláírásgyűjtéshez, amelyet a tervezett bontások miatt indítottak. Az 

önkormányzat által kezdeményezett kisajátítás a város legrégebbi református egyházközségét 

is érinti. Erről nem értesítették a református egyházközséget. Az eset ellen közleményben 

tiltakozott a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület is. A Nagyvárad-Olaszi református 
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egyházközség által elindított petíciót több ezren aláírták már.  Összeállításunkban először 

Szilágyi Zsoltot, Az Erdélyi Magyar Néppárt Külügyi és Nemzetpolitikai bizottságának 

vezetőjét halljuk.  

 

Kolozsváron a világháborúk előtt már működött egy olyan intézmény, amelyben látássérült 

gyerekek tanulhattak magyar nyelven, de az utóbbi 100 évben nem volt Romániában ilyen 

iskola. Székelyudvarhelyen megalapították a látássérült gyerekek iskoláját a Communitas 

Alapítvány és a magyar kormány támogatásával, illetve vállalkozók, magánszemélyek is 

adakoztak az Erdélyi Magyar Látássérültek Egyesületének. Az oktatási intézmény alapítója az 

Erdélyi Református Egyházkerület, amely ma sajtótájékoztató keretében adta át a megvásárolt 

épületeket a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének. 

 

November 19-én zárul Kárpátalján a jelentkezés a Mentor programra, ahova olyan fiatal 

vállalkozókat és tapasztalt szakembereket várnak, akik szakmailag támogatják egymást, illetve 

hosszabb távon erősítenék a kárpátaljai magyar gazdasági életet. A Kárpát-medencében 

Erdélyben és Vajdaságban már sikerrel működik a Mentor program. A képzést a 

Miniszterelnökség, a Design Terminal és az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ közösen 

szervezi. Berki Mariannát, az Egán Ede központ igazgatóját, a Mentor program kárpátaljai 

szervezőjét kérdeztük. 

 

Az országhatárral kettészakított Nógrád megye térségi kapcsolatainak javítását szolgálja az a 

kamarai program, amellyel anyaországi szakképzős diákok, valamint Felvidékről a Füleki 

Szakképző Iskola diákjainak fejlesztését célozták meg. Az első közös munkaértekezletet a 

napokban tartották meg, ahol az is kiderült, hogy a magyar nyelvű oktatással toleranciára is 

lehet nevelni. 


