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Semjén: a magyar állam célja, hogy a magyar nemzet 
fennmaradjon 

A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar 
emberek életminősége javuljon - közölte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 
Magyarország Barátai Alapítvány online konferenciáján hétfőn. Semjén Zsolt szerint a 
magyar nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad. Ha 
eltűnne egy része, például a felvidéki vagy az erdélyi magyarság, megcsonkulna az 
egyetemes magyarság, ezért kérdésessé válna a magyar nemzet fennmaradása – mondta. 
Hozzátette: "minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, olyan sajátos 
értékgazdaság, amelyet csak az adott nemzet adhat az egyetemes emberiségnek," ezért 
minden, ami csonkítja a nemzeti létet, az egyetemes értékgazdagságot csonkítja. Azt 
mondta: a nemzeti létet megszüntetni kívánó internacionalizmus és a sovinizmus, amely 
más nemzet életjoga alapján kétségbe vonja más nemzet, nemzetiség jogát a létezéshez, 
szemben áll a magyar nemzetfogalommal; minden nemzetnek az a küldetése, hogy saját 
értékeit, örökségét megőrizze és megmutassa. Az online konferencia második napján 
Potápi Árpád János államtitkár tartott előadást, aki kiemelte: A magyarok méltán lehetnek 
büszkék arra, hogy egyre inkább egységesnek tekinthető a nemzet. Potápi Árpád János azt 
mondta, ez még akkor is így van, ha bizonyos politikai erők próbálják úgy beállítani a 
kabinet eredményeit, mint hogyha azok a pénzek "elherdálását" jelentenék. "Mindannyian 
büszkék lehetünk" arra, amit a magyar kormány az elmúlt 11 évben elért - hangoztatta. 

 

Potápi: közzétették a kárpátaljai szociális programcsomag idei 
felhívásait 

Több mint 2,5 milliárd forint keretösszeggel közzétették a kárpátaljai szociális 
programcsomag idei felhívásait - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János kiemelte: a 
határon túli magyar közösségek közül a kárpátaljai nemzetrész van a legnehezebb 
helyzetben a 2010-es évek közepe óta. Ezért a támogatásoknál Kárpátaljának kivételezett 
szerepe van - tette hozzá. A szociális csomag megpályázható éves keretösszege 2015 óta 
folyamatosan nő: hat éve 791 millió forintra, tavaly már 2,36 milliárd forintra lehetett 
pályázni - ismertette. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy idén két új alkategóriával bővül a 
szociális csomag. A további újdonságok között említette, hogy gyermekenként 30 ezer 
forintra emelték a gyermekétkeztetési támogatás összegét. Brenzovics László, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a támogatást megköszönve a többi között 
arról beszélt, hogy Ukrajnában a 2010-es évek közepén olyan helyzet alakult ki, amely 
"súlyos helyzetbe sodorta az amúgy sem könnyű körülmények között élő magyarságot". 

 

Pályázati felhívás a hétvégi magyar iskolák pedagógusai számára  

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara és a nemzetpolitikáért felelős 
államtitkárság projektíró versenyt hirdetett a diaszpórában működő hétvégi magyar 
iskolákban tanítók számára. A nemzetpolitikáért felelős államtitkárság közleménye szerint 
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a verseny célja, hogy a diaszpórában oktatók megmutathassák kreativitásukat és a 
diákokkal való együttműködésüket a projektoktatás során, az elkészült munkákkal 
tisztelegve a 230 éve született Széchenyi István életműve előtt. 

 

Erdélyi templomfelújítási program a megmaradásért: több mint 3 
milliárd forintos támogatást nyújt a magyar kormány 

Összesen 3,32 milliárd forinttal (9,3 millió euró) támogatja Magyarország kormánya a 
magyar templomfelújítási program keretében az Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban 
tervezett munkálatokat, az összegből 219 település 262 temploma kap támogatást – 
jelentette be csütörtökön Nagyváradon Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A szintén magyarországi támogatásból 
felújítás alatt álló impozáns római katolikus püspöki palotában megtartott 
sajtótájékoztatón az államtitkár át is adta az erdélyi egyházi vezetőknek az ő 
egyházmegyéjükben, egyházkerületükben támogatásban részesülő templomok listáját. 
Mint Soltész elmondta, a magyar kormány a húsvétot megelőző nagyhéten döntött a 
templomfelújítási programról, az összesen nagyjából 26 milliárd forintos keretből 
Magyarországon 1400, szerte a Kárpát-medencében pedig további 400 templom és imaház 
kap támogatást. 

 

Felszentelték a magyar állami támogatással megújított 
sepsiszentgyörgyi vártemplomot 

Hálaadó istentiszteleten felszentelték vasárnap a magyar állam támogatásával megújított 
sepsiszentgyörgyi református vártemplomot. A 15-16. század fordulóján épült késő gótikus 
templomot az Európai Unió forrásait felhasználva szerette volna felújítani 2015-ben a 
gyülekezet, de pályázatát elutasították az illetékes román hatóságok. Három év pereskedés 
után a román legfelsőbb bíróság kimondta, hogy jogellenes volt a finanszírozás elutasítása. 
A gyülekezet a magyar állam támogatásával épített közben gyülekezeti házat, parókiát, és 
végül a magyar állam, valamint a helyi és megyei önkormányzat támogatásával valósult 
meg a templomfelújítás is. Kató Béla erdélyi református püspök a hálaadó istentiszteleten 
mondott prédikációjában megköszönte a segítséget. Potápi Árpád János államtitkár 
köszöntésében kiemelte: a templom a magyar nemzet összefogásával újult meg, de 
megújulásához kellett a cselekvőképes helyi közösség is. „Kívánom, hogy ennek a 
templomnak a falai között és itt Sepsiszentgyörgyön mindig legyen olyan közösség, amely 
képes cselekedni önmagáért, szűkebb és tágabb hazájáért, képes tenni nemzetéért. Mert 
azon mindig ott lesz az Isten áldása is!” – fogalmazott az államtitkár. Az államtitkár 
megjegyezte: a tény, hogy a templom a meghiúsult uniós támogatás ellenére is meg tudott 
újulni, azt üzeni, hogy minden magyar számíthat Magyarország kormányára. Hozzátette: a 
világjárvány időszaka is arról tanúskodik, hogy egyetlen magyar sincs egyedül. 
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Magyar állami támogatással épült orvoslakásokat avattak 
Borszéken 

Magyar állami támogatással épült orvoslakásokat avattak péntek délután a székelyföldi 
Borszéken. A budapesti kormány az orvos- és művészlakások építésének programjára idén 
300 millió forintot juttat. Az erdélyi orvos- és művészlakás-építő programot koordináló 
Studium-Prospero Alapítvány közölte, a borszéki Kárpátok utca 1700 négyzetméteres 
telkén kétszintes ingatlant építettek, amelynek az alsó szintjén egy háromszobás, felső 
szintjén pedig egy négyszobás lakást alakítottak ki. Utóbbi szükség esetén két kétszobás 
lakássá alakítható. A két lakás beépített felülete 331 négyzetméter, a telek bekerítése, a 
területrendezés és a ház felépítése 87,39 millió forintba került. Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkár az esemény után az MTI-nek elmondta: a lakásépítési 
programmal a nemzetpolitikai államtitkárság a szülőföldön maradást és boldogulást 
támogatja, és az orvoshiány leküzdéséhez is hozzájárul.  

 

Átadták a magyar állam támogatásával épült első romániai 
evangélikus óvodát Nagyváradon 

Átadták a magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épült első 
romániai evangélikus óvodát vasárnap délután Nagyváradon. Az újonnan épült intézmény 
négy csoportban 120 gyereknek biztosít magas színvonalú óvodai napközis foglalkozást; a 
beruházás összege 120 millió forint volt. Grezsa István, az óvodafejlesztési programért is 
felelős miniszteri biztos az avatóünnepség után az MTI-nek elmondta: az óvodaprogram a 
magyar önépítési folyamat része, de a Kárpát-medence népeinek megértését is szolgálja. 
„Tudomásul kell vennünk, hogy ez a páratlan geopolitikai történelmi és földrajzi hely több 
nép otthonául szolgál. Harminc évvel a rendszerváltás után kirajzolódik, hogy egymásra 
vagyunk utalva. Karöltve kell megfogalmaznunk elvárásainkat a jövendő Európájával és a 
világban látható geopolitikai kihívásokkal kapcsolatban. Csak együttműködésben lehet 
jövőt építeni ebben a térségben” – jelentette ki a miniszteri biztos. Adorjáni Dezső, a 
Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspöke az MTI-nek elmondta, ez az első, 
általuk épített óvoda a magyar óvodafejlesztési program keretében. Egyháza további hét 
óvodát épít, amelyek közül hármat hamarosan átadnak.  

 

Potápi: Ha mindent megteszünk, a magyar feltámadás nem marad 
el 

Ha mindent megteszünk érte, a magyar feltámadás nem marad el – jelentette ki Potápi 
Árpád János államtitkár. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a székelyföldi 
Gyergyószárhegyen beszélt erről, ahol cserkészemlékmű avatásán vett részt, és a Romániai 
Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) Szent György kitüntetését vette át. Az államtitkár 
ünnepi beszédében kifejtette: 2021-ben, a nemzeti újrakezdés évében erősödő magyar 
nemzetről beszélhetünk. Leszögezte: minden nehéz helyzetből talpra lehet állni, ehhez 
azonban munka, hit és remény kell. – Ha ez megvan a szívünkben, ha tudunk dolgozni, ha 
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mindent megteszünk, a magyar feltámadás nem marad el – fogalmazott az államtitkár. 
Potápi Árpád János felidézte: a cserkészet ma is talán a világ legnagyobb gyermek- és 
ifjúsági szervezete. A világ több mint kétszáz országában negyvenmillió taggal rendelkezik 
és dolgozik a közös célért. Arra próbálja rávezetni a gyermekeket és a fiatalokat, hogy 
becsüljék meg lelki és szellemi értékeiket, és váljanak aktív felnőttekké. Megjegyezte: a 
magyar cserkészmozgalomnak jelentős szerepe volt abban, hogy a világban szétszórt vagy 
a Magyarország határain kívül került magyarok meg tudták őrizni identitásukat. Olyan 
társadalom létrehozását szolgálta és szolgálja, amely elkötelezett, felelősségteljes fiatalokat 
nevel, akik megóvják a környezetüket, odafigyelnek nemzetük jólétére és fejlődésére, és 
megőrzik keresztény hitüket. 

 

„Ha nincs magyarságtudatunk, nincs mire építeni” – Kötetben az 
újrahonosítási folyamat elmúlt 10 éve 

Rengeteg gyakorlati és szimbolikus következménye volt annak, hogy a 2010. május 26-án 
megjelent határozat elindította a magyar nemzet közjogi egyesítését – hangzott el szerdán 
Kolozsváron, a Magyarnak lenni jó! – Az EMNT Demokrácia-központok 10 éve című kötet 
bemutatóján. Az újrahonosítás nem egy új jelenséget generált, hanem egy már létező 
ténynek a közjogi kereteit alakította ki – jelentette ki Mile Lajos főkonzul a Magyarnak 
lenni jó! – Az EMNT Demokrácia-központok 10 éve című kötet szerdai kolozsvári 
bemutatóján. Rámutatott, ez a tény az összetartozás érzése, amely egy sokkal régebbi és 
összetettebb dolog, lelki és szellemi tartalom. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) ügyvezető elnöke komoly dokumentumgyűjteményként jellemezte a kötetet. 
Rámutatott, a könyv célja, hogy köszönetet mondjanak azoknak a nemes cél érdekében 
elkötelezett embereknek, akik az elmúlt 10 évben részt vettek az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) demokrácia-központjainak munkájában. 

 

Elfogadták Tőkés fellebbezését, elölről kezdődik a pereskedés a 
Iohannis által megvont érdemrend ügyében 

A román legfelsőbb bíróság szerdán elfogadta Tőkés László fellebbezését, és arra kötelezte 
a Bukaresti Táblabíróságot, hogy tárgyalja újra a volt lelkész román állami kitüntetése 
megvonásának ügyét. Tőkés László a Ceaușescu-diktatúra bukásához vezető 1989-es 
temesvári forradalom kirobbantásában játszott szerepéért kapta meg Traian Băsescu 
államfőtől a Románia Csillaga érdemrend lovagi fokozatát a forradalom huszadik 
évfordulóján. Ezt a kitüntetést azonban Klaus Iohannis államfő 2016 márciusában 
visszavonta. Az elismerés visszavonását Victor Ponta kormányfő kezdeményezte 2013-ban, 
miután Tőkés László felvetette, hogy Magyarország vállaljon „védhatalmi” szerepet Erdély 
érdekében, ahogyan Ausztria tette Dél-Tirol esetében. A volt református lelkész és 
politikus bíróságon kérte a kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítését, ám 
az első fokon eljáró Bukaresti Táblabíróság 2016 novemberében elutasította a kérését.  
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Szijjártó: az egységes felvidéki magyar képviselet megteremtése 
után erős képviselet a cél 

A magyarság egységes képviseletének a megteremtése után remélhetőleg az erős 
parlamenti képviselet is meg fog jelenni a Felvidéken – jelentette ki Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban, miután megbeszélést folytatott a Magyar 
Közösség Pártjának (MKP) vezetésével. Szijjártó Péter erről azzal összefüggésben beszélt, 
hogy márciusban létrejött a megegyezés az egységes felvidéki magyar érdekképviselet 
létrehozásáról, a három pártból létrejövő új párt a Szövetség nevet kapta. Rámutatott: az 
az érdek, hogy minden határon túli magyar közösségnek erős képviselete legyen annak az 
országnak a fővárosában, ahol élnek. A magyar diplomácia vezetője beszélt a két ország 
között létrejövő új infrastrukturális kapcsolatokról is. Elmondta: az év harmadik 
negyedévében elkészül a Miskolc-Kassa gyorsforgalmi összeköttetés, 2023-ig hat újabb 
határkeresztező infrastruktúra készül el, köztük három újabb Ipoly-híd. Hozzáfűzte: 
szlovák részről megvan a forrás a Neszmély és Dunaradvány közötti kompösszeköttetés 
finanszírozására, és várhatóan a jövő év végére sikerül befejezni a Dunakiliti és Doborgaz 
közti kerékpáros- és gyalogoshidat is. „Abban hiszünk, hogy minél jobban össze vagyunk 
kötve, annál jobb mind a két országnak és a felvidéki magyarságnak” – szögezte le Szijjártó 
Péter. 

 

Soltész Miklós: a hit erősítése a magyarság megőrzését is szolgálja 

A hit erősítése a magyarság megőrzését is szolgálja, mert ahol a hit megmarad, ott a 
közösség is megmarad – jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Révkomáromban. Az államtitkár erről 
azon a sajtótájékoztatón beszélt, amelyen a magyar templomfelújítási program keretében a 
Felvidéken megvalósuló felújításokról számolt be. Ennek során 96 magyarok lakta 
településen 69 római katolikus, hat görögkatolikus, 25 református templomot és egy zsidó 
imaházat újítanak fel mintegy másfél milliárd forint magyar állami támogatásból. A 
támogatások folyósítása már a nyáron megkezdődhet. Soltész Miklós a templomfelújítási 
programról szólva azt mondta: az segít erősíteni a hitéletet, és így a helyi magyar 
közösségek megőrzését, ugyanakkor segíti a helyi gazdaságot, és mutatója az egyre jobb 
magyar-szlovák kapcsolatoknak is. Hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy ebben a nehéz 
időszakban, a 21. században ezek a nemzetek erősítsék egymást, és azt keressék, ami, 
összeköti őket. Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye érseki helynöke a felvidéki 
felújítások részleteiről azt mondta: többnyire az egyházi épületek külső tatarozására kerül 
majd sor, kisebb és közepes nagyságú településeken, rendszerint 15-30 millió forint közötti 
összegből. Ennél nagyobb összeget szánnak a révkomáromi Szent András-bazilika 
felújítására: az emblematikus egyházi épületet megközelítőleg 1 millió euróból újítják majd 
meg. 
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Pásztor István: Minden fontos kérdésben Orbán és Vučić 
szövetségese vagyok 

Pásztor Istvánnal, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével 
készített interjút a Politika napilap, melynek magyar fordítását a VMSZ közölte a párt 
internetes oldalán. A politikussal készült interjút teljes terjedelmében közzétették magyar 
nyelven is. A VMSZ elnöke ebben leszögezte: minden fontos kérdésben Orbán Viktor és 
Aleksandar Vucic szövetségese, „ez részben emberi, szubjektív kapcsolat, barátság, 
bizalom, és mindezek felett nemzeti, szomszédsági, regionális, európai politika. 
Patetikusan túlzónak hangzik mindez, de messze áll attól. A helyzet sajátosságát a 
kisebbségi politikus számára azzal a nagyon ritka, szinte ismeretlen ténnyel tudnám 
kifejezni, hogy bennem és munkatársaimban régóta nincs konfliktus, amikor hazánk, 
nemzetünk és anyaországunk érdekeit képviseljük”. 

 

Szijjártó: óvatos optimizmusra okot adó előrelépések történtek a 
magyar-ukrán viszonyban 

Óvatos optimizmusra okot adó előrelépések történtek a magyar-ukrán viszonyban az 
elmúlt napokban – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután 
megbeszélést folytatott Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel Magyarország pozsonyi 
nagykövetségén. Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország és Ukrajna kapcsolatai az 
elmúlt időszakban, sajnos, nem a pozitív forgatókönyvek szerint zajlottak, számos 
nézeteltérés volt és van, aminek forrásai az ukrán félnek a kárpátaljai magyarsággal 
szembeni fellépései voltak. Hozzátette: „az utóbbi napokban óvatos optimizmusra okot és 
lehetőséget adó előrelépések történtek”, s „a jelenlegi helyzetben ezeket a csekély 
előrelépéseket is meg kell becsülni”. A külügyminiszter elmondta: ukrán hivatali 
partnerével megállapodtak abban, hogy hosszabb szünet után most a lehető leghamarabb 
összehívják a két ország kisebbségi vegyesbizottságának ülését, amelyen lehetőség lesz az 
oktatáson kívüli nehéz kérdések megvitatására is. Szijjártó Péter az óvatos optimizmusra 
okot adó előrelépések közé sorolta azt is, hogy a magyar-ukrán oktatási munkacsoport 
előző napi, már második ülése után „körvonalazódni látszik egy olyan megoldás, amely 
segíthet abban, hogy a kárpátaljai magyarság a jelenlegi ukrán szabályozás mellett is 
kedvezőbb helyzetbe kerüljön az anyanyelvhasználat területén”. Hozzátette: sikerült 
előrelépni a diplomák, végzettségek és szakképesítések kölcsönös elismerését célzó, 
úgynevezett ekvivalenciaegyezmény tekintetében is, amelynek szövege már elkészült. A 
magyar diplomácia vezetője rámutatott: Dmitro Kuleba nagyon pozitívan fogadta azt a 
magyar javaslatot is, amely szerint kölcsönösen el kellene ismerni a két ország által kiadott 
– a koronavírus elleni oltások megszerzését igazoló – védettségi okmányokat, és így 
szabad utazást kellene biztosítani az oltást már megkapott személyek számára. 
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Az anyanyelvi oktatásról egyeztettek a magyar kisebbség vezetői az 
ukrán oktatási minisztériummal 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma Vira Rohova miniszterhelyettes 
vezetésével megbeszélést tartott a magyar kisebbség szervezeteinek képviselőivel május 6-
án online térben. 

A megbeszélésen az anyanyelvi oktatáshoz való jogok biztosításának feltételeiről és a 
következő, május 12-i magyar-ukrán oktatási munkacsoport üléséről volt szó. A II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a 
Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Fiókintézete közösen 
kidolgozott és előterjesztett egy olyan alaptantervet és óratervet, amely megfelel az ukrán 
követelményrendszernek és emellett segíti a magyar indentitás megőrzését. A kidolgozott 
tantervmodellek a következő osztályokat érintik: honismeret, népismeret (5-6. osztály), 
magyar történelem (7-9. osztály), ukrán nyelv és ukrán irodalom (5-9. osztály), magyar 
nyelv (5-9. osztály), integrált irodalom (5-9. osztály), művészet (5-9. osztály). A kárpátaljai 
magyar szervezetek a kidolgozott tanterv modell elfogadása mellett arra is kérték az 
oktatási és tudományos minisztérium képviselőit, hogy az ekvivalenciaszerződés fokozatok 
honosításával kapcsolatos szabályrendszerét francia mintára egyszerűsítsék. 
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