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Potápi: a mentorprogram a Kárpát-medencében kialakított 
gazdasági hálót erősíti 

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. 

 

Külhoni tartalommal bővült az Okos Doboz digitális oktatási portál 

Külhoni régiókat bemutató feladatokkal bővült az Okos Doboz digitális oktatási portál - 
jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán 
Dombóváron.Potápi Árpád János az államtitkárság által támogatott fejlesztés bemutatóján, 
a belvárosi általános iskolában hozzátette: az új feladatok segítségével a Magyarországon, a 
Kárpát-medence külhoni régióiban és a diaszpórában élő diákok mélyebben megismerhetik 
az erdélyi, a felvidéki, a vajdasági, a kárpátaljai, a horvátországi és a muravidéki értékeket, 
környezetet, irodalmat és történelmet. A digitális platform több mint ötszáz új, multimédiás 
feladattal bővült, amelyeket a határon túli pedagógus szervezetek bevonásával kiválasztott 
csaknem ötven pedagógus tervezett meg - mondta. Úgy fogalmazott, a magyar oktatás egyre 
jobban odafigyel a hazafias nevelésre, a Határtalanul Programnak köszönhetően az abban 
részt vett diákok már egységesnek látják a nemzetet. 

  

Kelemen: az RMDSZ megőrzi három tárcáját a leendő kormányban 

Sikerült megállapodni a kormányprogramban a nagykoalícióra készülő pártok vezetői 
szerint a szombati egyeztetésen, amelyet követően Kelemen Hunor közölte: az RMDSZ-nek 
sikerül megőriznie az általa irányított három minisztériumot. A szövetségi elnök hozzátette, 
a minisztériumok elosztása azután lesz nyilvános, hogy a PSD és a PNL megállapodik, 
melyikük adja először a kormányfőt. Kelemen elmondta, vasárnap várhatóan pontot tesznek 
a koalíciós tárgyalások végére, hétfőn ismertetik az államelnökkel a kormányprogramot és 
a politikai megállapodást, Klaus Iohannis vélhetően már hétfőn nevesíti a miniszterelnök-
jelöltet és csütörtökön a parlament szavazhat a kormány beiktatásáról.  
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Visszaperelte a nagyenyedi Bethlen-kastélyt a református egyház 

Az Erdélyi Református Egyházkerület honlapjának hétfői tájékoztatása szerint az illetékes 
restitúciós bizottság a visszaigénylés után tizenöt évvel döntött az egyház javára. A 
nagyenyedi vár északi falánál álló Történeti Múzeum egykor fejedelmi kastély volt, majd a 
kollégium tulajdonába került, és az intézmény használta. Az ingatlant 1948-ban 
államosították, utána alakították történelmi múzeummá. Egy 2012-ben indított tatarozással 
kívül nagyrészt felújították, belül viszont nem haladtak a munkálatok, így azóta nem 
működhetett benne a közgyűjtemény. Kató Béla püspök a kastély visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban elmondta, örülnek a döntésnek, hiszen így egységes lesz a város központjában 
a mag, ahol a történelmi épületek: a református templom, valamint a kollégium és a hozzá 
tartozó épületek vonzóvá teszik a települést a látogatók számára is. „Szeretnénk ezt az 
épületet is lehetőségeink szerint felújítani, rendbe tenni, ahogyan a többi ingatlant is” – 
idézte a Református.ro a püspököt. Az egyházkerület a kollégium javítása és bővítése után a 
Bethlen utca tanári lakásait és a 14. századi református templomot, valamint a megvásárolt 
19. századi, kisebb evangélikus templomot is felújítja. 

 

A Hagyományok Háza hálózat erdélyi kiépítésén fog dolgozni a 
leköszönő főigazgató 

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 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. 

 

Jubilál a Szövetség a Közös Célokért: első ízben adták át a Pogány 
Erzsébet-díjat 

Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte november 19-én a komáromi Tiszti Pavilon 
dísztermében a Szövetség a Közös Célokért. Az eseményen a SZAKC egykori igazgatója 
emlékére, a munkássága iránti tiszteletből alapított Pogány Erzsébet-díjjal első alkalommal 
ismerték el a felvidéki magyar közösséget önzetlenül építő-gazdagító-szervező honfitársaink 
példaértékű munkásságát. Czimbalmosné Molnár Éva, a nemzetpolitikai államtitkárság 
felvidéki főosztályának vezetője Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár üzenetét és 
jókívánságait tolmácsolta.  
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Megrongáltak a kitelepített magyarok emlékművét Érsekújvárban  

A járási székhelyen a református templom előtti téren áll a II. világháború után 
Érsekújvárból kitelepítettek emlékoszlopa, amely a nemzeti összetartozás 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 Ma7 értsülései szerint az 
emlékoszlopot az elmúlt héten kedden valaki leöntötte gyúlékony folyadékkal, majd 
meggyújtotta. Az előzetes becslések szerint a kár nagysága 5 000 és 8 000 euró között 
mozog.  

 

Pásztor István: A tőke és az emberek számára vonzó térséggé 
válhatunk 

A tőke és az emberek számára vonzó térséggé válhatunk, miután megépül a Belgrád-
Budapest vasútvonal – jelentette ki Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító 
című műsorában kedden. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint ezáltal fontos 
közlekedési folyosó részévé válunk, és élvezni fogjuk annak minden előnyét. Az 
energiaválság kapcsán Pásztor úgy véli, Szerbiának nem kell különösebb energiaellátási 
gondokkal szembenéznie. A fejlett régiók előnyeit élvezhetjük majd, miután 2025 első 
felében átadják a Belgrád-Budapest vasútvonalat – fogalmazott Pásztor István a Szabadkai 
Magyar Rádió reggeli műsorában. A VMSZ elnöke azt reméli a beruházástól, hogy térségünk 
vonzóvá válik, ahonnan nem menekülnek, hanem visszatérnek az emberek, és a tőke is 
idetalál. 

 

Százmillió a helyi és regionális fejlődéséért 

Az Európai Unió alapjain keresztül megvalósuló IPA projektek társfinanszírozására 96 
szerződést adott át Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke szerdán. 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 szánják.  
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Lezárult a jelentkezés a kárpátaljai mentorprogramra 

November 19-én zárult a jelentkezés a kárpátaljai mentorprogramra. A képzésekre 17 
mentort kértek fel és 41 mentorált jelentkezett. A program a tervek szerint november 30-án 
indul és február 22-ig fog tartani. A cél: olyan fiatal vállalkozók és tapasztalt szakemberek 
egymásra találása, akik mentorált vagy mentor szerepben segítenék egymást szakmai 
problémáik megoldásában, illetve hosszabb távon erősítenék a kárpátaljai magyar 
gazdasági életet.  

 

Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Kárpátaljai 
Vándoregyetem  

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.  

 

Munkácson is megemlékeztek a sztálini terror áldozatairól  

A munkácsiak a Rákóczi-kastély udvarán található emléktáblánál gyűltek össze november 
21- én, hogy közösen emlékezzenek meg azokról a magyar és német emberekről, akiket 77 
évvel ezelőtt hurcoltak el az ún. málenkij robotra. Az alkalmon Korolyova Erzsébet, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Alapszervezetének elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. Felidézte 1944 novemberének szörnyű eseményeit, amikor a 
18 és 50 év közötti magyar és német nemzetiségű férfiakat haláltáborokba szállították el, 
ahonnan sokuk soha, vagy csak sok idő elteltével tért haza betegen, megtörve. 

 

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

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 H
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magyar áldozatokra emlékezve. „Munkatársainknak, szomszédainknak, családtagjainknak 
kell példát mutatnunk abban, hogy a nemzetek közti értelmi és érzelmi harmóniában, 
kölcsönös tiszteletadásban van jövője Európa nemzeteine” - 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”. 

 

Szili Katalin állami kitüntetéseket adott át a kanadai magyar 
diaszpóra tagjainak 

Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott állami 
kitüntetéseket adott át a kanadai magyar diaszpóra tagjainak. A miniszterelnöki megbízott 
pénteken az MTI-nek adott telefonos nyilatkozatában elmondta: ötnapos kanadai 
látogatása alatt járt Ottawában, Montreálban és az ország középső részén fekvő 
Saskatchewan tartomány fővárosában, Reginában is. Látogatásain találkozott a helyi 
magyarság képviselőivel, a magyar gyökerű zsidó vallási közösség tagjaival és magyar állami 
kitüntetéseket adott át a magyar diaszpóra tagjainak. A programra elkísérte Vass-Salazar 
Mária ottawai magyar nagykövet. 

 

Szili: a cserkészmozgalom és a katolikus közösség olyan 
fundamentális erő, melynek megőrzése nemzeti érdek 

A cserkészmozgalom és a katolikus közösség olyan fundamentális erő az amerikai magyar 
közösség számára, melynek megőrzése nemzeti érdeket képvisel - jelentette ki vasárnap az 
MTI-nek telefonon New Yorkból Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, miután részt vett 
az ottani magyar közösség cserkészbálján. Beszédében elmondta: „a cserkész szövetség volt 
az, amely segítette a magyarság megtartásában a fiatalokat és egy olyan közösséget 
teremtettek, amely ma is egyik összetartó ereje - nyilván az egyház mellett - a magyarságnak 
itt, a tengerentúlon is.” 
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