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Egy családként a cselekvő nemzet évében 

Magyarország elemi érdeke, hogy közösségeink a környező országokban is sikeresek 
lehessenek, nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Potápi Árpád János államtitkár. Potápi Árpád 
János kiemelte: A baloldal sohasem nemzetben gondolkodott. Számukra a magyar nemzet 
magyarul beszélő emberek halmazát jelenti. Mi ezzel szemben azt valljuk, hogy minden 
magyar számít, éljen bárhol a világon. Hozzátette: Az elmúlt évtizedben bizonyságot tettünk 
arról, hogy cselekvő együttműködés köti össze nemzetünk közösségét: a magyar 
intézményrendszert megerősítettük, a kisgyermekes családoktól az idősekig mindenkiről 
gondoskodunk. Megadtuk a magyar állampolgárságot a külhoni magyaroknak, 
megtízszereztük a nemzetpolitikai célú összkormányzati források összegét. Úgy 
fogalmazott: „a választás tétje óriási, nemcsak a Magyarországon élőknek, de a 
külhoniaknak is. Ezért ezúton is arra kérem a határon túli magyarokat, hogy ha szeretnék, 
hogy a jelenlegi nemzetépítő munka folytatódjon, regisztráljanak, és éljenek a szavazati 
jogukkal.” 

 

Kihirdették a Minden szava arany videós pályázat eredményeit 

Kihirdették pénteken a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által 
decemberben meghirdetett Minden szava arany című videós pályázat eredményeit. Egy 
erdélyi és két magyarországi alkotás nyerte a fődíjat. Az eredményhirdetés kapcsán 
közösségi oldalán közzétett videójában Potápi Árpád János államtitkár úgy fogalmazott: 
„Erős nemzetünk támaszai és talpkövei közösségeink idősei, mert a magyarsághoz való 
ragaszkodásuk, szívósságuk, kitartásuk, munkájuk miatt lehetünk ma itt, cselekvő 
nemzetünk tagjaiként.” Az államtitkár kiemelte: „Nagy örömünkre sok fiatal döntött úgy, 
hogy a decemberi ünnepi időszakban velük beszélgessen arról: hogyan kell, és hogyan 
érdemes élni?” Kiemelte: „Szívből gratulálok a nyerteseknek, és mindazoknak, akik időseink 
iránymutatását meghallgatják és befogadják! Isten éltesse időseinket sokáig jó erőben, 
egészségben!” 

 

Kolozsváron az unitárius egyház püspökévé szentelték Kovács 
Istvánt, Orbán Viktor levélben gratulált 

Kolozsváron szombaton délután az unitárius egyház püspökévé szentelték a júniusban 
megválasztott Kovács Istvánt. Az erdélyi alapítású protestáns egyház 32. püspöke a 
felszentelését követő prédikációjában kijelentette: aki felméri küldetése nagyságát, 
óhatatlanul méltatlannak érzi magát a feladatra. Hozzátette: a vívódásra az imádságból jön 
a válasz. Isten nem az alkalmasakat hívja el a feladatra, hanem az elhívottakat teszi 
alkalmassá a feladathoz. Orbán Viktor levélben gratulált. “Az egész magyarság számára 
felemelő pillanat volt, amikor kilenc évvel ezelőtt a Trianonban két részre szakított magyar 
unitárius közösség újra kimondta egységét, bizonyságot téve arról, hogy amit ellenséges 
hatalmak, torz ideológiák és emberi gyarlóság elválasztott egymástól, azt a közös hit és a 
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határokon átívelő nemzeti összetartozásunk parancsa kilenc évtized után is képes újra 
egyesíteni” – írta a kormányfő. Az eseményre küldött videoüzenetében Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke azt mondta: “Az igazi erőt az jelenti, és egyben táplálja, ha mindenki 
számára biztosítjuk a méltóságának, hitének és önazonosságának védelmét, ha mindenki 
számára biztosítjuk szülőföldje otthonosságát.” 

 

Soltész Miklós iskolafelújítási támogatások adománylevelét adta át 
Székelyföldön 

Iskolafelújítási támogatások adománylevelét adta át csütörtökön Székelyföldön Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. 
Amint az államtitkár az MTI-vel közölte: Gyergyószentmiklóson a Fogarassy Mihály 
Műszaki Szakközépiskola katolikus egyházi tulajdonban levő épületének felújítását 245 
millió forinttal támogatja a magyar kormány, Székelyudvarhelyen pedig a Tamási Áron 
Gimnázium épületeinek a felújításához nyújt 720 millió forintos támogatást. Az 
adománylevelet mindkét helyszínen az épületek tulajdonosának, a római katolikus 
egyháznak a képviselője, Kerekes László segédpüspök vette át. Soltész Miklós a 
székelyudvarhelyi ceremónia után az MTI-nek elmondta: a gyergyószentmiklósi 
iskolafelújítást már korábban is támogatták 67 millió forinttal. Abból a pinceszintet és a 
tetőt újították meg. A mostani támogatásból folytatják a tetővel kapcsolatos munkálatokat, 
megújítják az épület utcai homlokzatát, és kicserélik a nyílászárókat. 

 

A magyar kormány támogatásával sikerült kicserélni a Szent 
Ágoston-templom ablakait 

A csíkszeredai Szent Ágoston templom és plébánia épülete külső átalakuláson esett át az ősz 
folyamán. A bonyolult és veszélyesnek bizonyuló ablak-, illetve üvegcserék időszerűek 
voltak, a finanszírozás pedig a magyar állam hathatós közreműködésével valósulhatott meg. 
A hálaadó szentmisén részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára is pénteken, a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban, 
amelynek végén a magyar állam által támogatott beruházást is átvették. A politikus a 
megvalósítás kapcsán az összefogást, illetve a nyelv és a kultúra megőrzését emelte ki. 
„Amikor Magyarország kormánya templomok, óvodák, iskolák, egyházi közösségi 
helyiségek felújítását támogatja, akkor egy szempontot vesz figyelembe: egy a nemzet. 
Tudjuk, hogy a küzdelem a megmaradásért nagy áldozatot és energiát kíván. Mi ezt a 
törekvést szeretnénk erősíteni a lelkiség által. De szükség van azokra is, akik itt maradnak 
és továbbadják a szülőföld szeretetét – emelte ki az államtitkár. 
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Csáky Csongor: a szülőföldi magyar iskolák a magyar közösségek 
fennmaradásának zálogai 

A szülőföldi magyar iskolák a magyar jövőt, a magyar közösségek fennmaradásának zálogát 
jelentik – jelentette ki Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke a felvidéki Nagysallón 
azon a sajtótájékoztatón, ahol bejelentették a szervezet új iskolabuszprogramjának 
elindítását csütörtökön. A nagyrészt magyar szórványvidéken, illetve a nyelvhatáron lévő 
településeken idén szeptembertől beinduló iskolabuszprogram célja, hogy segítsék az 
alapiskolák biztonságos elérését a kisiskolások részére, és ezáltal megkönnyítsék az 
iskolaválasztást a felvidéki magyar szülők számára. 

 

Čaputová: A népszámlálás eredményeit a nemzeti kisebbségek 
javára kell értelmezni  

Zuzana Čaputová köztársasági elnök kedden kommentálta a népszámlálás eredményeit. 
Leszögezte, azt szeretné, ha a törvények a nemzeti kisebbségek számára lehető legkedvezőbb 
mutatókat vennék figyelembe. Čaputová ezzel nyilván arra céloz, hogy a második 
nemzetiség feltűntetése kapcsán még mindig nem tisztázott, vajon azzal együtt vagy az 
nélkül, csak az első nemzetiséget figyelembe véve húzzák-e meg a 15%-os nemzetiségi 
küszöböt, amely a vizuális kétnyelvűség és a kisebbségi nyelvhasználati törvény 
szempontjából is kulcsfontosságú. „Ami a kisebbségi jogokat illeti, a két nemzetiségi 
kategória összegéből kellene kiindulni, amelyeket a Statisztikai Hivatal módszertana 
egyenértékűnek ismert el. Az aggodalmak eloszlatása érdekében szükségesnek tartom azt is, 
hogy a lehető leghamarabb stabilizálódjon a vonatkozó jogi normák egységes értelmezése, 
és ezt kommunikáljuk a nemzeti kisebbségek képviselői felé" - jelentette ki az elnök asszony.  

 

Iskolabuszprogramot indít a Rákóczi Szövetség 15 felvidéki 
településen  

A Rákóczi Szövetség, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szövetség párt közös 
sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Nagysallón a magyar alapiskolába járást 2022. 
szeptemberétől segítő iskolabuszokról. A sajtótájékoztatót Csáky Csongor, a Rákóczi 
Szövetség elnöke, Forró Krisztián, a Szövetség párt elnöke, Lőrincz Katalin, a Lévai Juhász 
Gyula alapiskola igazgatónője és Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke nyitották meg. Külön 
örömhírnek nevezte azt is, hogy több mint 3600 új magyar elsőst írattak be a következő 
iskolaévre. Ez három százalékkal nagyobb arány, mint az előző évben. Elmondása szerint 
2010 óta tud a határon túli közösség kapaszkodni az anyaországba, hiszen Magyarország 
soha nem hagyja őket cserben. Köszönetet mondott Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség 
korábbi elnökének, aki óriási munkával segítette a határon túli közösségek munkáját.  
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Semjén: az egyetemes magyarság csonkítatlanul csakis akkor tud 
megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad 

Az egyetemes magyarság csonkítatlanul csakis akkor tud megmaradni, ha minden 
nemzetrésze megmarad, ha nem csak az anyaországi magyarság marad meg, hanem az 
erdélyi magyarság, a felvidéki magyarság, a vajdasági magyarság, a kárpátaljai magyarság, 
sőt a diaszpóra magyarsága is - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a 
KDNP elnöke csütörtökön Palicson, a magyar kultúra napjának délvidéki központi 
ünnepségén, ahol átadták neki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) 
Aranyplakettjét. A VMMSZ a díj odaítélésekor hangsúlyozta: Semjén Zsolt 
„közösségszeretete, a keresztény alapokon tovább épülő és építkező magyarságért vállalt 
állhatatos szolgálata nélkül nem élnénk, nem élhetnénk ma azt a magyar világot, amely a 
cselekvő mindennapokban és mindennapoknak ad erőt, ad hitet s szívet”. Semjén Zsolt 
beszédében rámutatott, hogy „a magyar megmaradás szempontjából fontos a magyar 
kultúrának, a magyar történelemtudatnak, a magyar nyelvnek a megmaradása, hiszen a 
magyar az kultúrnemzet, de a magyar nemzet nem csak kultúrnemzet, hanem a szónak egy 
nagyon széles értelmében, közjogi értelemben politikai nemzet is”. 

 

Több mint 900 kifizetett pályázat segíti a szülőföldön maradást  

A gazdasági nehézségek ellenére nem telt tétlenséggel az elmúlt év az „Egán Ede” Kárpátaljai 
Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány háza táján. Több mint 900 vissza 
nem térítendő támogatásnak örülhettek idén a sikeres pályázók. Mentorprogram indult 
vállalkozóknak, segítették a gazdákat földjeik tulajdonjogának tisztázásában. A részletekről 
és a jövőbeli tervekről Berki Mariannát, az alapítvány vezetőjét kérdezte hétfőn a Kárpátalja 
hírportál.  

 

Szijjártó kevésbé bizakodó azt illetően, hogy 2022 jobb év lesz a 
magyar–ukrán kapcsolatok szempontjából  

Bármilyen gesztust tettünk eddig, pozitív visszaigazolást gyakorlatilag nem kaptunk cserébe 
– hangsúlyozta szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar 
Nemzetnek adott interjúban a magyar–ukrán kapcsolatokkal kapcsolatban. Mondok egy 
példát: az ukránok kértek egy telefonbeszélgetést Orbán Viktor miniszterelnök úrral tavaly 
év végén. Volodimir Zelenszkij elnök minden jót elmondott neki Magyarországról, nagyon 
pozitívan festette le a kétoldalú kapcsolatok jövőjét, majd kis túlzással rögtön a 
telefonbeszélgetés után beterjesztett egy törvényjavaslatot az ukrán parlamentben, ami 
arról szól, hogy kettős állampolgárok nem láthatnak el közhivatalt – idézte fel a történteket 
Szijjártó Péter.  
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Beregszászban tanácskozott a KMKSZ Választmánya  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) átriumában ülésezett január 
29-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Választmánya. A tanácskozáson 
megvitatták az aktuálpolitikai helyzetet, döntés született a KMKSZ közgyűléseinek 
menetrendjéről, valamint nyilatkozatot fogadtak el egy árnyékjelentés készítéséről. A 
fórumhoz online csatlakozott Brenzovics László KMKSZ-elnök, valamint Bocskor Andrea 
európai parlamenti képviselő is. 

 

Megünnepelték a magyar kultúra napját 

Kölcsey Ferenc 199 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én tisztázta le nemzeti imánk, a Himnusz 
kéziratát, erre emlékezve ünnepeljük e téli napon a magyar kultúra napját. A Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) központi ünnepségét ezúttal a pécsi székhelyű 
Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal, valamint a Pécs-Baranyai Kulturális 
Szövetséggel közösen tartotta, méghozzá kopácsi magyar egyesületünk pazar székházában. 
Ez az ünnep arra szolgál, hogy felhívja figyelmünket kulturális hagyományainkra, 
gyökereinkre, összetartozásunkra, és erősítse nemzeti öntudatunkat. 

 

Újabb támogatások a kétnyelvű oktatásba  

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) székházában tartott 
keddi sajtótájékoztatón Horváth Ferenc elnök szólt a kétnyelvű iskolák, illetve óvodák 
fejlesztésére irányuló újabb anyaországi támogatásokról, míg Balaskó Enikő, az MMÖNK 
szakmunkatársa ismertette a hetési népviselet felvételét a Magyar Értéktárba. Horváth 
Ferenc elnök először összegezte az elmúlt időszak anyaországi támogatásaiból már 
megvalósítás alatt álló projekteket, így szólt az 1. Sz. Lendvai KÁI Gyertyánosi Fiókiskolája 
melletti tornaterem építésének tavalyi időkapszulás elindítását, illetve a középiskola 
bővítésére érkezett eszközökről. Hangsúlyozta, a magyarországi támogatások mellett a 
szlovén kormány is biztosított eszközöket a Lendvai KÁI éppen zajló bővítésére, illetve a 
Pártosfalvi KÁI szinte teljeskörű felújítására. 
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