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Államalapító Szent István fundamentuma a megmaradásunkat jelenti, nekünk pedig ma is
az a küldetésünk, hogy országépítők legyünk - mondta el Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes az állami ünnep alkalmából a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak
átadásakor csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban. A politikus szerint
mindenkinek ott kell országépítőnek lennie, ahová a gondviselés állította, legyen az a
Vajdaság, Kárpátalja, a Felvidék vagy bármelyik része a világnak. Semjén Zsolt úgy
fogalmazott: a magyar nemzet mindig akkor volt sikeres, ha hűséges volt a Szent István-i
örökséghez és akkor jutott vakvágányra a történelemben, ha ettől az úttól akár jobbra, akár
balra letért. Hangsúlyozta: minden nemzetnek joga és kötelessége a megmaradás szolgálata
az egyetemes emberiség érdekében; minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték;
bármelyik eltűnik a történelemből, az egyetemes emberiség lesz pótolhatatlanul
szegényebb, ezért is "kötelességünk megőrizni a magyarságunkat, mert ezt az
értékgazdagságunkat csak mi adhatjuk" az egyetemes emberiségnek.

Magyarország

Semjén: a magyarok küldetése ma is az országépítés

A díj a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a
nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a
tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző
magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adható. A Külhoni Magyarságért
Díj elnevezése - a Magyar Állandó Értekezlet 2018. évi ülésének javaslatára - Kallós Zoltán
Külhoni Magyarságért Díjra módosult. A díjakat Semjén Zsolt és Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára adta át.

Potápi: országunk függetlenségének lényege, hogy megőrizzük
hitünket, magyarságunkat
Országunk függetlenségének lényege, hogy megőrizzük hitünket, magyarságunkat, továbbá
szeretettel és alázattal dolgozzunk közösségeinkért – hangoztatta a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Pécsen. Potápi Árpád János a Pécs és a DélDunántúl szerb megszállás alóli felszabadulásának 100. évfordulója kapcsán rendezett
megemlékezésen úgy fogalmazott: a magyarok ma is azt akarják, mint száz éve, mégpedig
azt, hogy „az ezeréves magyar állam önállóságát ma is tiszteletben tartsák, és országunkat
ne hűbéresként kezeljék”. Az államtitkár a baranyai megyeszékhely főterén tartott
beszédében hozzáfűzte: a magyarok soha többé nem akarják, hogy "az egykori, 1921-es Pécsi
Szocialista Párt mintájára ismét külföldről pénzelt szervezetek a magyarok érdekeivel
szemben gyakorolják a hatalmat", s hogy "a Linder Bélához hasonló hazaárulók
Magyarország szuverenitása és a magyarság közös érdekei ellen küzdjenek" - fogalmazott.
„A magyarok már bizonyították élni akarásukat, hiszen 150 év török hódoltság és a 101 éves
trianoni szétszakítottság ellenére sem tűntek el, ugyanakkor megőrizték élni akarásukat, ma
pedig - az elmúlt 10-11 év nemzetpolitikájának is köszönhetően - egy gyorsan fejlődő,
értékeire büszkén tekintő, egységes Kárpát-medencei magyar közösségről beszélhetünk
újra” - fogalmazott a politikus.

2

Szatmárnémetiben Magyarország és Románia miniszterelnök-helyettese, valamint
magyarországi és romániai római katolikus és görögkatolikus érsekek és püspökök
jelenlétében áldották meg a felújított római katolikus püspöki székesegyházat szombaton. A
műemlék-felújítást az Európai Unió, valamint a román és a magyar állam finanszírozta.
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese a hálaadó mise utáni köszöntőjében
Szent István életpéldájára hivatkozva azt mondta, hogy mindenki ott legyen ország- és
nemzetépítő, ahová az élet állította. Azt is felidézte, hogy a király uralkodása végén Szűz
Máriának ajánlotta a magyar koronát és az országot. „Ezzel az immanens magyar
történelemnek transzcendens távlatokat adott. Arra hívott mindannyiunkat, hogy a népünk
történetét üdvtörténetté formáljuk. Azt kívánom magyaroknak, románoknak,
katolikusoknak, reformátusoknak, ortodoxoknak, hogy megértsük és kövessük Szent István
példáját, és égi közbenjárása segítsen bennünket az üdvösség útján” – fogalmazott Semjén
Zsolt.

Erdély

Nem mondani le a szent időről: Szatmárnémetiben megáldották a
felújított katolikus székesegyházat

Erdélyi katolikus beruházásokra nyújt több mint 22 millió eurós
támogatást a magyar kormány

Dömötör Csaba: az elmúlt tíz esztendő a magyarok felívelő időszaka
volt
Az elmúlt tíz esztendő a magyarok felívelő időszaka volt – jelentette ki Dömötör Csaba, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol
beszédet mondott az állami ünnepen rendezett megemlékezésen pénteken. A Csallóköz
központjának számító városban tartott ünnepségen több százan vettek részt, köztük a
felvidéki magyar politikai és civil érdekképviselet vezetői. Dömötör Csaba az államalapító
király által ránk hagyott örökségről, a nemzeti szuverenitás és az összetartozás

Felvidék

Összesen 7,8 milliárd forintot (több mint 22 millió euró) ad erdélyi katolikus beruházásokra
a magyar kormány idén és a következő két évben – szerepel a Magyar Közlönyben
megjelent, a Hvg.hu portál által ismertetett kormányhatározatban. A hétfő este közzétett
közlönyben szereplő határozat egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges
támogatásokról rendelkezik. A magyar kormány a Kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus
Plébánia, a Gyergyószentmiklósi Szent István Római Katolikus Plébánia, a Gyulafehérvári
Papnevelő Intézet, valamint a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség beruházásaira
nyújt támogatást. A konkrét beruházások nem szerepelnek a határozatban.
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Hajnal: Ma is Szent István a mérce, ha hűségről és áldozathozatalról
beszélünk
A Magyar Nemzeti Tanács az Újvidéki Színház nagytermében tartott Szent István-napi
központi rendezvényét. Augusztus 20-a Vajdaságban 2018 óta kiemelt tartományi
jelentőségű ünnep. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében kitért
arra, hogy ez a nap azért is jeles, mivel Szent István személyiségében mi, mai magyarok is
az élet csodás egységét tapasztalhatjuk meg, továbbá a meggyőződést követő életet, a
szentség megvalósítását a mindennapokban, az Istentől jövő szeretetet, és annak
kiáramlását egy egész nemzetre. A központi ünnepségen Igor Mirović tartományi
kormányfő köszöntötte a magyar közösség tagjait. „A történelemből tudjuk, hogy a szoros
együttműködés és kapcsolatteremtés a szerbek, a magyarok és minden más itt élő nemzeti
kisebbség között az egyetlen járható út. Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy kiemeljem
azt a közös politikai tevékenységet, amelyet a magyar állammal valósítunk meg a tartomány
területén. Az előbb elmondottak kapcsán kijelenthetem, bízom benne, hogy a közös elvek
követése és az őszinteség megléte mellett a kapcsolatunk hosszú ideig fennáll majd” jelentette ki a kormányfő.

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kárpátalján
Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke magas állami kitüntetéseket adományozott kárpátaljai magyarok számára. Az
ünnepélyes keretek között történő átadásra Beregardóban, a Perényi Kultúrkúriában került
sor, a két kárpátaljai magyar külképviselet közös rendezvényén. Magyarország köztársasági

Felvidék

Az MKP, a Híd és az Összefogás egyesüléséből létrehozni szándékozott Szövetség
megalakulásának útjában az áll, hogy az MKP és a Híd nem tud megállapodni a területi
autonómia kérdésében, illetve az Összefogásnak sem tetszik, hogy a közös pártban nekik
jutó alelnöki tisztség kompetenciái megváltozzanak. A három, szlovákiai magyar választókat
megszólítani szándékozó párt tavaly augusztus 20-án írta alá az egyesülésükről szóló
szándéknyilatkozatot, amely azonban semmilyen konkrétumot nem tartalmazott arról,
milyennek kellene lennie a közös pártnak. Az azóta eltelt egy évben az MKP, a Híd és az
Összefogás több száz órányi tárgyalást és jelentős fordulatokkal tűzdelt egyeztetési
folyamatot tudhat maga mögött. Nyár végére pedig úgy tűnik, néhány megoldatlan kérdés
áll a Szövetség létrehozásának útjában. A területi autonómia az egyik pont, amiben nincs
egyezség az MKP és a Híd között.

Vajdaság

Az autonómián múlik a Szövetség?

Kárpátalja

fontosságáról, az elmúlt években elért eredményekről és a jövő hordozta kihívásokról
beszélt.
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Államalapító Szent István királyunkra emlékeztek augusztus 16-án a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA)
szervezésében megrendezett eseményen az érdeklődők megtekinthették a „Magyarnak
lenni: nagy s szent akarat” című ünnepi verses, zenés, táncos emlékező műsort a Szent
Mihály Szekere Vándorszínház előadásában. Az eseményt a Váradi Enikő és Orosz Péter
által felkészített Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes Táncok Visáról című fergeteges
produkciója nyitotta meg, melyhez a talpalávalót a Sodró zenekar biztosította.

Miniszteri biztos: a nemzet alapja a kereszténység és a függetlenség
Szent István keresztény országot alapított, független államot akart és ma is a kereszténység
és a függetlenség a nemzet szilárd fundamentuma – jelentette ki a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa augusztus 20-i beszédében pénteken a
németországi Düsseldorfban. Szilágyi Péter a düsseldorfi magyar főkonzulátus ünnepi
rendezvényén mondott köszöntőjében kiemelte: bár "sokan elhallgatják a kereszténység
alapvető voltát, mi merjük bátran kimondani, hogy Szent István keresztény országot
alapított Európában." Szent István kereszténységétől nem elválasztható a magyarok
függetlenségének kérdése - tette hozzá, kifejtve: az uralkodó nyitottsága a római katolikus
egyház iránt részben azzal függött össze, hogy "független államot akart, amely nem hódol be
egy birodalomnak sem". Hozzátette, hogy Szent István életművére, a kereszténység és a
függetlenség által alkotott erős fundamentumra építve "az Európai Unió erejébe vetett hit
mellett a nemzetek Európájának fontosságát is képviseljük".

Kárpátalja

Szent Istvánra emlékeztek Beregszászban

Diaszpóra

elnöke által odaítélt állami kitüntetéseket Szilágyi Mátyás főkonzul és Kuti László ungvári
ideiglenes ügyvivő adta át.

5

