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Semjén: mindannyian az egyetemes magyarság örökösei és 
hordozói vagyunk 

Mindannyian az egyetemes magyarság örökösei és hordozói vagyunk – jelentette ki 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak 

átadóján. Semjén Zsolt kiemelte: az elismerés azt fejezi ki, hogy „egyetlen nemzet, egyetlen 

magyarság tagjai vagyunk”, amely akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze 

megmarad. Ezért minden nemzetrész felelős önmagáért, a többi nemzetrészért és az 

egyetemes magyarságért is – tette hozzá. A Kallós Zoltán Kossuth-díjas erdélyi 

néprajzkutatóról elnevezett díj reprezentálja az egyetemes magyarságot, minden 

nemzetrész megjelenik a díjazottak körében – mondta Semjén Zsolt. Kiemelte: Kallós 

Zoltán nemcsak szerette a magyarságot, hanem „szerelmes volt a magyarságba”, élete 

minden pillanatát áthatotta a nemzet iránti szerelem. Semjén Zsolt szerint azért is fontos 

Kallós Zoltán munkásságra, mert nem a „világ végére” ment el, hanem itt, a „mi 

világunkban” gyűjtött olyan értékeket, amelyekről eszünkbe sem jutott volna, hogy azok. 

Idén Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere; az ötven éve alakult Kassai Thália 

Színház; Katona Mihály, Korond polgármestere; a huszonöt éves Kárpátaljai Megyei 

Magyar Drámai Színház; a 2010 óta működő Kincses Kolozsvár Egyesület; a Kossuth 

Rádió Kárpát-medencei tudósítóinak az elszakított nemzetrészek és a diaszpóra 

magyarsága életéről szóló Határok nélkül című műsora; a Pannon Televíziót, a Pannon 

Rádiót, a Szabadkai Magyar Rádiót és a pannonrtv.com honlapot működtető Pannónia 

Alapítvány; Puricelliné Szabó Éva, az Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége volt 

elnöke; Tóth László felvidéki író, költő, műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő és kiadó; 

valamint az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszéke részesült az elismerésben. A díjakat Semjén Zsolt és Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára adta át. 

 

Semjén: a Szent István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot 

A Szent István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot – jelentette ki Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe 

alkalmából tartott díjátadón az Országházban. Semjén Zsolt hangsúlyozta: akkor folytatjuk 

Szent István országépítő nagy művét, ha mindenki megteszi a saját helyén azt, ami az ő 

küldetése. „Ha mindenki a saját helyén kis Szent Istvánként országépítővé válik, akkor 

tudjuk folytatni Szent István király országépítő művét” – fogalmazott. A politikus 

hozzátette: egy kis létszámú nemzet számára csak akkor van megmaradás, ha minden 

tagjában benne él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni. Nincs 

még egy nemzet, amelynek uralkodóháza annyi szentet adott volna a katolikus egyháznak, 

mint az Árpád-ház, vagy arányait tekintve annyi Nobel-díjas tudósa lenne, mint a 

magyarságnak – mondta Semjén Zsolt. 
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Csángó Fesztivál Budapesten 

A csángó kultúrát bemutató kiállítás megnyitójával vette kezdetét az Ybl Budai Kreatív 

Házban a Csángó Fesztivál, amely tíz napon át várja az érdeklődőket. Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke a fesztivál megnyitóján hangsúlyozta: a Moldvában élők megőrizték 

múltunk kincseit, Árpád-kori szavainkat, a nyelvhez tartozó gondolkodásmódot, 

énekeinket, balladáinkat és mondáinkat, amelyek nemzetünk legősibb ágait jelenítik meg 

napjainkban is. Az Országgyűlés elnöke szerint a csángó magyarok történelmi példát 

adnak mindenki számára többek között hitből, felelősségvállalásból és kemény munkából. 

„A kapocs, amely a Kárpátokon át összefűzött bennünket, sokszor meggyengült a századok 

folyamán, és sokszor tudatosan szaggatták ezeket az összefűző szálakat” – hangsúlyozta, 

hozzátéve: kritikusan kell tekintenünk magunkra is, hogy megtettünk-e mindent a csángó 

magyarokért. Kövér László kiemelte, hogy a történelem viszontagságai ellenére 

megszületett egy elszánt és elkötelezett kör, amely a legnehezebb időkben is járta Moldvát, 

és „tette, amit kellett és lehetett”, mivel megértették, hogy a magyarság élete nem lehet 

teljes a csángók nélkül.  

 

Potápi: Szent István keresztény, európai néppé kovácsolta a 
magyarságot 

Szent István befejezte azt a honfoglalással elkezdődött, százéves folyamatot, amellyel 

keresztény, európai néppé kovácsolta a magyarságot – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a Tolna megyei Nagymányokon. Potápi 

Árpád János a római katolikus Szent Mihály-templomban a Szent István-napi misét 

követő beszédében hozzátette: az 1083. augusztus 20-án szentté avatott államalapító 

királyunkról azóta minden évben megemlékezik a magyarság. Ez az ünnep beleivódott a 

magyarság lelkébe, ezt az is bizonyítja, hogy a kommunista időszakban sem merték 

betiltani, hanem megpróbálták az alkotmány ünnepére átkeresztelni – jegyezte meg. Kitért 

arra, a 30 éve zajlott rendszerváltozásnak köszönhető, hogy Magyarország demokratikus 

jogállammá alakult át. Azt mondta, a demokratikus jogállam biztosította számunkra azt, 

hogy megtapasztaljuk a nemzeti összetartozás érzését. „Ma bárhol éljünk magyarok a 

világban, büszkén gondolhatunk Magyarországra, nemzeti hőseinkre, elődeinkre, és 

méltán lehetünk büszkék a kis Magyarországnak az elmúlt száz esztendőben elért 

történelmi sikereire” – jelentette ki. Azt mondta, 2020-ban, a nemzeti összetartozás 

évében nemcsak azokra az eseményekre emlékezünk, amelyek 1919-ben és 1920-ban 

történtek az országban, nemcsak arra, hogy az országot szétdarabolták, lakosságának 60-

70 százalékát, köztük hárommillió magyart elcsatoltak, hanem az eltelt száz év gazdasági, 

kulturális és sportsikereire is. 
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Gulyás Gergely: lehetőséget kaptunk, hogy újjáépítsük 
szövetségeinket 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az elmúlt 30 évben a magyarság 

lehetőséget kapott, hogy a kölcsönös tisztelet és a közös érdekek mentén újjáépítse 

szövetségeit. Gulyás Gergely erről Kolozsváron beszélt a nemzeti ünnep alkalmából 

szervezett gálaműsor előtt, kedden. Úgy vélte: a közép-európai összefogás már ma is 

láthatóan képes befolyásolni az európai döntéshozatalt. "Sokaknak ez nem tetszik, és az 

évszázados konfliktusok fenntartásában, és a szembenállás kiélezésében érdekeltek" - 

mondta. Az erdélyi magyarságot érő folyamatos provokációkról szólva kijelentette: 

azoknak nem lesz nyertese, de magyarok és románok együtt válhatnak veszteseivé. Gulyás 

Gergely úgy vélte: Szent István műve egy olyan otthon teremtése volt, amelyet az egymást 

követő nemzedékek örökségként adhatnak tovább. Kőházhoz hasonlította ezt az otthont, 

"amelyhez minden nemzedék hozzáépítette a magáét, amelyből időnként leválasztottak 

egy-egy-szobát, időnként tűz pusztította, vagy éppen szégyenszemre mi adtuk fel". A Szent 

István által több mint ezer esztendővel ezelőtt letett alapok mindig elég erősek voltak 

ahhoz, hogy a házat újjá és tovább lehessen építeni - mondta meg a miniszter. Úgy vélte: 

augusztus 20. a magyarság számára a valóra vált remény napja. Azt jelzi, hogy "a több 

mint ezer éve alapított magyar állam elhozott bennünket a 21. századba, és ez akkor is igaz, 

ha számunkra a leghátrányosabb, hogy a nemzetek határai eltérnek az országhatároktól" - 

jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszter ezt követően átadta a Kallós Zoltán Külhoni 

Magyarságért Díjat a Kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár 

egyesületnek. A díjat az egyesület elnöke, Gergely Balázs vette át. 

 

Potápi a Kolozsvári Magyar Napok megnyitóján: ezen a héten a 
kincses város az egész nemzet kulturális fővárosa 

A Kolozsvári Magyar Napok (KMN) hetében Kolozsvár nemcsak az erdélyi magyarság, 

hanem az egész magyar nemzet kulturális fővárásává válik – jelentette ki Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap este 

Kolozsváron, a magyar napok nyitógáláján. Az államtitkár a Kolozsvári Magyar Opera 

nagytermében az MTI szerint felidézte: az idei magyar napokra 30 évvel a magyarországi 

rendszerváltozás kezdetei után kerül sor. Megemlítette, hogy az 1989-es várakozásokhoz 

képest az akkor elindult változások üteme lassú volt Erdélyben: 21 évet kellett várni az első 

Kolozsvári Magyar Napok megszervezéséig, 29 évet ahhoz, hogy Kolozsvár bejárataihoz 

kikerüljenek a többnyelvű helységnévtáblák. „Ki tudja, hány évet kell még várnunk, hogy 

Erdély autonómiája, vagy Székelyföld autonómiája megvalósuljon?” – tette fel a kérdést. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Kolozsvári Magyar Napok kisugárzását azzal 

próbálta érzékeltetni, hogy sokan az idő múlását a magyar napoktól a következő évi 

magyar napokig mérik, a rendezvénysorozathoz igazítják éves programjukat. Megjegyezte: 
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felnőtt ugyan egy generáció Kolozsváron és Erdélyben, amely számára már természetes, 

hogy egy hétig magyar kulturális rendezvények töltik be Kolozsvár tereit. Az éberség a mi 

tájainkon nem fényűzésből része az életünknek. Ez nem volt mindig így, és semmi 

garanciánk nincs, hogy így marad” – jelentette ki.  

 

A székelyföldi románok kormányhivatalt, pénzt és parlamenti 
képviseletet kérnek 

Ügyeikkel foglalkozó kormányhivatal felállítását, programjaik állami finanszírozását és 

parlamenti képviseletet kérnek a székelyföldi románok szervezetei - közölte szerdán az 

Agerpres hírügynökség. A 27. alkalommal megszervezett Marosfői Nyári Egyetem szerdai 

napján foglalkozott a számbeli kisebbségben élő, veszélyeztetettnek tekintett székelyföldi 

román közösségek helyzetével. A nyári egyetemen Marian Stiopu, a Kovászna, Hargita és 

Maros megyei Románok Civil Fórumának elnöke többek között arra kérte a kormányt, a 

parlamentet és az elnöki hivatalt, hogy „tegyenek sürgős és határozott lépéseket annak a 

megakadályozása érdekében, hogy Magyarország végérvényesen kiterjessze 

társszuverenitását Székelyföldre”, és normalizálják az etnikumközi kapcsolatokat Hargita, 

Kovászna és Maros megyében. Marian Stiopu szerint a létrehozandó kormányhivatalnak 

az lenne a feladata, hogy védje a románok jogait és kulturális identitását, és akadályozza 

meg a románok etnikai alapú hátrányos megkülönböztetését a térségben. A székelyföldi 

román szervezetek fóruma azt is kérte, hogy a parlamenti pártok fogadjanak el egy olyan 

paktumot, „amelyben ünnepélyesen kijelentik, hogy soha nem fogadják el az etnikai alapú 

területi autonómiát Romániában”. Felszólította Románia kormányát, parlamentjét és 

elnöki hivatalát, hogy határozottan utasítsák el a budapesti kormány „abnormális” 

beavatkozását Románia belügyeibe. 

 

Egyelőre nincs alku a közös indulásról az MKP és a Híd között 

Augusztus 19-én a Híd és az MKP folytatták a tárgyalásokat a közös indulásról a jövő évi 

parlamenti választásokon. A találkozón 19 pontból 17-ben sikerült megegyezniük, a 

további kettőről a közeljövőben még tárgyalnak. Őry Péter, az MKP országos tanácsának 

elnöke elmondta, a két kérdéses pont a legfontosabbak közé tartozik, mindkét esetben 

személyi kérdésekről van szó. A tárgyaló felek nem tudtak megegyezni arról, hogy milyen 

arányban szerepeljenek a pártok jelöltjei a listán, valamint arról sem, hogy ki legyen a 

listavezető. Ravasz Ábel, a Híd alelnöke leszögezte, nem hagyja, hogy más pártok, legyen 

szó akár az MKP-ról, akár másról, határozzák meg, ki szerepelhet a Híd listáján. Mint 

mondta, ez a párt autonóm joga, fontosnak tartja, hogy a pártok elfogadják egymás 

értékrendjét. A tárgyaláson szóba kerültek az aktuális politikai kérdések is, amelyek még a 
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további tárgyalásokon is felbukkanhatnak, azt azonban mindketten megerősítették, hogy 

augusztus végéig szeretnének megegyezni a jövő évi parlamenti választáson való indulás 

módjáról. Közben Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke kizárta, hogy pártja 

együttműködjön Bugár Bélával. Simon ezzel a Kuciak-gyilkosságban gyanúsított Marián 

Kočner és Alena Zsuzsová közötti üzenetváltásokra reagált, melyekben Bugárról is szó van. 

Az üzenetek arra mutatnak rá, hogy Bugár a kormánykoalíció megmentéséről 

tárgyalhatott azzal a személlyel, aki a vád szerint megrendelte egy ellenzéki újságíró 

meggyilkolását. Simon meggyőződése, hogy a Most-Híd a tavalyi kormányválság idején 

azoknak az érdekeivel összhangban járt el, akik a „szétszedett államot” akarták menteni. 

 

A magyarok mindig megfizették az árát, ha elfeledkeztek a nemzet 
elsőségéről 

A magyarok mindig megfizették annak árát, amikor elfeledkeztek István király 

döntéseinek erkölcsi megfontolásairól, arról, hogy első helyen a magyarok vannak; nem 

mások ellenében, nem Európán kívül, nem gőggel és elfordulással, de önbecsüléssel és 

kellő eréllyel ahhoz, hogy érdekeiket érvényesítsék – hangsúlyozta augusztus 20-i ünnepi 

beszédében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szombaton 

Palicson. Hozzátette: az érdekérvényesítéshez a magyaroknak ugyanannyi joguk van, mint 

bármely más népnek, nem kevesebb és nem több, ugyanis a jog nem kilóra és nem a 

nemzeteket kitevő emberek számában mér. Rámutatott: Szent István király ünnepe a 

döntés ünnepe, hiszen István királynak úgy kellett a magyar nemzet szempontjából 

létfontosságú döntést hoznia, hogy nem tudta, helyesen cselekszik-e, és döntésével a 

magyar nép megmaradását alapozza-e meg – húzta alá. „El kellett döntenie, hogy a 

Kárpát-medencében hazára talált magyarok miként maradhassanak meg magyarnak, 

miként lehessen államuk, milyennek kell lennie az államnak ahhoz, hogy Európában, más 

népek ölelésében és szorításában fennmaradhasson” – tette hozzá. Pásztor István 

rámutatott, hogy ma a magyarok már ismét közösen hoznak döntéseket. „Nem jelent 

elzártságot a nemzettől az, hogy nem élünk egyazon országban. A döntéseink közösek: 

vállaljuk és akarjuk, hogy Magyarországot olyan kormány vezesse, amely az országot 

magyarnak akarja megtartani, függetlennek és kereszténynek” – húzta alá. 
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Szilágyi Péter: nemzeti értékeinket magyarságunk ápolásával 
óvhatjuk meg 

Nemzeti értékeinket úgy óvhatjuk meg, ha mindannyian ápoljuk magyarságunkat 

legkisebb közösségeinkben is, amihez a magyar kormány minden segítséget megad a 

Kárpát-medencében és diaszpórában élő magyarság számára egyaránt – jelentette ki 

Szilágyi Péter miniszteri biztos a Beregszászhoz közeli Tiszacsomán tartott augusztus 20-i 

ünnepségen. A Szent István-napi búcsún, annak fővédnökeként mondott beszédében 

Szilágyi Péter hangsúlyozta, „Szent István keresztény királyunkként államot szervezett, 

megalkotta az első törvényeket, és olyan erős alapot tett le, melyet az őt követő királyok, 

fejedelmek is példaként követtek, óvtak, melyek az évszázadok során sem koptak meg, és 

számunkra 2019-ben is az origót jelentik”. Ha ő akkor nem hoz egy következetes döntést, 

ma nem hangozhatna magyar szó a Kárpát-medencében. Rámutatott, „ma hasonló veszély 

fenyeget bennünket, mint ezer évvel ezelőtt: idegen népek térhódításától kell védenünk 

európai-keresztény értékeinket, anyanyelvünket, kultúránkat és országhatárainkat is”. 

Fontos, hogy már a legkisebb kortól mindennapivá váljon a magyarságtudat megélése, a 

nyelv és kultúra elsajátítása, ezért az oktatáspolitika kiemelt helyen szerepel a 

nemzetpolitikai programokban. E célt követve a magyar családok, magyar gyermekek 

támogatását tűzte zászlajára legfontosabb feladatként a nemzetpolitikai államtitkárság az 

elmúlt időszakban, hiszen a jövő záloga mindig a magyar ifjúság lesz – mondta. 

 

Rákóczi utolsó országgyűlésének emléket állító domborművet 
avatott Grezsa István 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem utolsó országgyűlésének emléket állító domborművet avatott 

fel Grezsa István miniszteri biztos a Rákóczi-emlékév keretében szombaton az 1711. 

február 11-18. közötti egykori diéta helyszínén, Salánk községben. Az avatási ünnepségen 

II. Rákóczi Ferenc életútját felidéző és a fejedelem történelmi jelentőségét méltató 

beszédében Grezsa István hangsúlyozta: kevés olyan történelmi személyiség van, mint a 

fejedelem, akit joggal vallhatnak magukénak a magyarokon kívül a kárpátaljai ruszinok, 

ukránok, szlovákok és románok. „Rákóczi emléke évszázadok óta világít és évszázadokra 

előre világítani fog, és a kárpátaljaiak büszkék lehetnek arra, hogy nagyon sok település 

őrzi az emlékét egy-egy szoborral, fával vagy akár legendával” – tette hozzá. A miniszteri 

biztos kiemelte: II. Rákóczi Ferenc példája jól mutatja, hogyan lehet úgy együtt élni 

különböző népekkel, hogy egy percre nem adjuk fel az elveinket, egy percre nem mondunk 

le a szabadság iránti vágyunkról.  

 
 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 


