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Áder: meg kell védenünk Szent István országát 

Mást jelent ma a biztonság, mint akár csak egy évtizede: ismét védenünk kell határainkat, 

meg kell védenünk azt a független, szabad és európai országot, amelyet Szent István óta 

magyarok millióinak áldozata, jelleme és munkája formált – mondta Áder János 

köztársasági elnök vasárnap, államalapító Szent István király ünnepén Budapesten, a 

Kossuth Lajos téren tartott tisztavatáson. Szavai szerint Szent István annyi jóval indította 

útjára ezt a nemzetet, hogy több mint ezer év alatt sem fogytunk ki belőle. Szent László 

pedig erős politikai egységgé formálta Magyarországot, amelyhez „minden 

megpróbáltatás, minden fenyegetettség után vissza tudtunk találni” – tette hozzá. A 

köztársasági elnök szerint ha ők nem lettek volna, “ma talán mi sem lennénk más, csak egy 

marék por a történelem országútján, amelyet minden arra kanyarodó szellő a hátára kap 

és széjjelszór”. 

 

Semjén a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán: minden magyart 
meg kell védenünk 

Semjén Zsolt szerint Magyarországnak, Izrael példája alapján, meg kell védenie minden 

magyart, bárhol él a világban. A politikus erről pénteken, a Külhoni Magyarságért Díjak 

átadásán beszélt Országházban. „Ugyanazt kell csinálnunk, mint Izraelnek, ha Izraelnek 

szabad, nekünk is szabad. Izrael állam lényege az, hogy minden zsidó, bárhol él a világban, 

biztos lehet abban, hogy van egy ország, van egy hazája, és ha valahol üldözik, akkor oda 

haza tud menni, és az az ország minden körülmények között, minden befolyásával, látható 

és nem látható befolyásával meg fogja védeni” – fogalmazott Semjén Zsolt. Szerinte 

Magyarországnak ugyanez a feladata: minden magyart meg kell védenie, bárhol él a 

világban. Díjat kapott Zupko Mária felvidéki gyógypedagógus, Vadkerti Imre felvidéki 

színész-énekes, Verebes Krnács Erika délvidéki előadóművész, Pénzes János szabadkai 

megyéspüspök, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, a 

muravidéki Cár Anna tanár, Lengyel Ferenc és Lengyel Melinda tanárok Ausztriából és a 

venezuelai magyar közösség. A miniszterelnök díjat adományozott továbbá Horváth 

Annának, Kolozsvár volt alpolgármesterének, Kató Bélának, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspökének és Tamási Zsolt Józsefnek, a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Líceum volt igazgatójának. 

 

Kövér László: Szent István öröksége egyesíti a magyarok 
nemzedékeit 

Szent István királyunk öröksége bevésődött az őt követő magyarság ösztöneibe, tudatába 

és lelkébe, ez az örökség mindig egyesíti a földrajzi térben és a történelmi időben 

szükségszerűen elkülönült magyarok nemzedékeit Vereckétől az Al-Dunáig, az Őrvidéktől 
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Csángóföldig – mondta Kövér László szombaton Zalaegerszegen. Az Országgyűlés elnöke a 

város Szent István-napi ünnepségén és az újonnan állított kettős kereszt avatásán arról 

beszélt, hogy legnagyobb királyunk „a közösségi szabadság legmagasabb eszményéből, az 

önrendelkező államból teremtett olyan valóságot, amelyben minden magyar megélhette, 

valóra válthatta a lelki szabadság legmagasabb eszményét, a keresztény hitet”. Hóman 

Bálint történészt idézve hozzátette: Szent István „az egyetemes magyar gondolatnak és a 

korszerű haladás eszméjének legnagyobb megszemélyesítőjeként került a magyar nemzet 

sok évszázados tiszteletének központjába”.  

 

Grezsa István: Magyarország minden magyarért felelősséget vállal 

A határon túl élő gyerekeknek sokat jelent, hogy Magyarországon táborozhatnak, hiszen 

„itt szabadon lehetnek magyarok, együtt lehetnek magyar diáktársaikkal” – fogalmazott a 

Kárpátaljáért felelős kormánybiztos pénteken az Országházban.  Grezsa István – mielőtt 

köszöntötte a zánkai Erzsébet-táborból hazatérő kárpátaljai gyerekeket a Parlamentben – 

újságíróknak azt mondta, ezen kívül az érintett gyerekek megtapasztalhatják azt is, hogy 

Magyarország minden magyarért felelősséget vállal, nem csak a diákokért, hanem az ő 

szüleikért, nagyszüleikért is. Pénteken 220, a zánkai táborból hazatartó kárpátaljai 

gyereket köszöntöttek az Országház főlépcsőjén, akik egy budapesti hajókázás után 

megtekinthették a Parlament belső tereit és a Szent Koronát. Grezsa István elmondta, 

hogy rajtuk kívül a program során 880 rászoruló kárpátaljai gyermeket üdültettek idén az 

Erzsébet-táborokban, és hozzájuk csatlakozott az a 440 gyermek, akik Ukrajnában és a 

Kárpátalján magyarul végzik iskolájukat.  

 

Potápi: a magyar nemzet tagjai bizakodva tekinthetnek a jövőbe 

Egyre többen érezhetjük úgy, hogy Magyarország erősödik, a magyar nemzet tagjai 

bizakodva tekinthetnek a jövőbe - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára vasárnap Bonyhádon, a város Szent István-napi ünnepségén. Potápi Árpád 

János hozzátette: Szent István király útján járva ma sincs más cél előttünk, mint az, hogy 

keresztény, keresztyén értékrendünket büszkén vállalva, "országunk függetlenségéhez a 

jövőben is ragaszkodva építjük tovább nemzetünket". Kiemelte, immár hét éve, hogy 

békétlenség és széthúzás után újra hozzákezdtek a nemzet újraegyesítésének. Hozzátette, 

hogy "számos lépést sikerült ezen az úton megtenni", még az idén leteszi az esküt az 

egymilliomodik külhoni magyar állampolgár. 
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Potápi: az erdélyi magyarok mindig készek voltak felelősséget 
vállalni az egységes magyar nemzetért 

Az erdélyi magyarok kötelességvállalását méltatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára a Kolozsvári Magyar Napok vasárnap esti záró gálája előtt mondott 

ünnepi beszédében. Potápi Árpád János az erdélyiség sajátosságait keresve megállapította: 

az erdélyi magyar közösség minden időben a magyarság többi része előtt járt a szellemi 

élet számos területén, és a kötelességvállalásban. „Amikor már majdnem minden elveszett, 

amikor kicsúszott a kezünkből az irányítás, akkor a haza áthelyeződött ide, akkor a magyar 

államiságot a Tündérkert rejtekében őrizték. Könnyebb lett volna közömbösn ek maradni, 

az erdélyi magyarok azonban mindig készek voltak arra, hogy utat mutassanak a 

sötétségben, felelősséget vállaljanak az egységes magyar nemzetért” – fogalmazott az 

államtitkár. Potápi Árpád János szerint a magyar kormány azzal a hittel támogatja az 

erdélyi magyar oktatást, kultúrát, gazdaságot, hogy ezzel annak a szellemi bázisnak az 

életben tartásához járul hozzá, amely irányt mutat minden magyar számára. Arra biztatta 

ugyanakkor a Kolozsvár főterét megtöltő hallgatóságát, vállaljanak szerepet a közös ügyek 

irányításában, és hallassák hangjukat a jövő évi magyarországi országgyűlési 

választásokon. A közönség megtapsolta az államtitkár bejelentését, hogy külhoni 

magyarságért díjjal tüntették ki Horváth Annát, Kolozsvár volt alpolgármesterét, Kató Béla 

erdélyi református püspököt és Tamási Zsoltot, a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnázium volt igazgatóját. 

 

Románia megtámadta az Európai Unió bíróságán a 
kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés bejegyzését 

Románia megtámadta az Európai Unió luxemburgi bíróságán a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés bejegyzését – jelentette be Vincze 

Loránt a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke és Porcsalmi Bálint, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető elnöke. Tájékoztatásuk 

szerint a Románia által benyújtott keresetről az elmúlt napokban adott hírt az európai 

közlöny. Július 28-i keresetében a román kormány azt kérte az európai bíróságtól, hogy 

semmisítse meg az Európai Bizottságnak a Minority SafePack elnevezésű európai polgári 

kezdeményezés bejegyzésére vonatkozó március 29-i határozatát. A román kormány 

keresetében arra hivatkozott, hogy a polgári kezdeményezés kizárólag a nemzeti és nyelvi 

kisebbségekhez tartozó személyek jogvédelmére, és nem a kulturális sokszínűség 

elősegítésére irányul. Románia azt is kifogásolta, hogy az Európai Bizottság nem hozott fel 

egyetlen érvet sem annak az alátámasztására, hogy jogosult a kezdeményezésben felsorolt 

területek szabályozására. Vincze Loránt FUEN-elnök kijelentette: „Románia a demokrácia 

perifériájára sodorja önmagát azáltal, hogy egyedüliként támadta meg az EB határozatát. 

Szembe megy ötvenmillió kisebbségi európai polgárral, az erdélyi magyarsággal, és 
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azokkal a tagállamokkal, amelyek támogatják a polgári kezdeményezést. Ezzel önmaga 

rombolja le azt az általa elterjesztett mítoszt, hogy példaértékű a romániai 

kisebbségvédelem. A polgári kezdeményezéssel kapcsolatos előző perben Románia már 

veszített, és most újra veszíteni fog” – fogalmazott a FUEN elnöke. Hozzátette: különös, 

hogy Románia nem túlságosan aktív Brüsszelben, ám egyetlen alkalmat sem szalaszt el 

arra, hogy a nemzeti kisebbségek törekvései ellen fellépjen. 

 

Emlékművet avattak Esterházy Jánosnak Várhosszúréten 

Esterházy János a szülőföld, a magyar kultúra, a keresztény hit melletti kitartás és a 

hazához való hűség példaképe – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Várhosszúréten, ahol köszöntőt 

mondott a mártír gróf halálának 60. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen. 

Szilágyi Péter a szoboravatón mondott beszédében felidézte Esterházy János életútját, a 

mártír gróf rendíthetetlen kitartását méltatta, rámutatva arra, hogy az példaértékű a mai 

generáció számára. „Ma, amikor sok magyar gyermeket szlovák iskolába íratnak szüleik az 

esetleges jobb érvényesülés igazolatlan és be sem teljesülő téveszméjét követve; ma, 

amikor sokan végleg maguk mögött hagyják felvidéki szülőföldjüket és otthonaikat, távoli, 

módosabb és kényelmesebb, de idegen országok vonzásának engedve, emlékeznünk kell 

Esterházy János tetteire” – emelte ki Szilágyi Péter. Hangsúlyozta: Esterházy János 

mindig, minden körülmények között kitartott felvidéki szülőföldje, magyar kultúrája és 

anyanyelve, keresztény hite mellett. Bár megtehette volna, nem engedett, nem menekült 

el, szülőföldjét választotta, és így lett a hazához való hűség példaképe. Hozzátette: ezt a 

példát meg kell erősítenünk magunkban, hogy saját életünket is a hazához való hűség 

szerint éljük! 

 

Lezsák Sándor: kereszténység nélkül Európa szétesik, szétmállik az 
időben 

A kereszténység nélküli Európa szétesik, szétmállik az időben – jelentette ki Lezsák 

Sándor, az Országgyűlés alelnöke szombaton a felvidéki Királyfiakarcsán, ahol az 

államalapító Szent István király ünnepe alkalmából szobrot avattak a Magyarok 

Nagyasszonyának tiszteletére. A szoboravató ünnepségen, több száz összegyűlt érdeklődő 

előtt mondott beszédében az Országgyűlés alelnöke, aki egyúttal a Magyarok 

Nagyasszonya Szoborbizottság fővédnöke is, felidézte a szobor elkészüléséhez vezető 

eseménysort, majd a kereszténység, a keresztény értékrend megtartó erejéről, az egység 

fontosságáról beszélt. Az európai népek sorsközösségében észszerű és céltudatos 

visszatérésre van szükség az alapokhoz, mert Európa kereszténység nélkül szétesik, 
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szétmállik az időben – mondta. Csáky Pál közíró, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

európai parlamenti képviselője, a szoborbizottság másik fővédnöke a rendezvényen arról 

beszélt, hogy a 21. századra a múltban úgy tekintettek az emberek, mint egy olyan korra, 

amely majd korrektebb viszonyokat hoz az egyéneknek és a közösségnek. Ehelyett – 

mutatott rá – ennek éppen az ellenkezője történik, megjelentek a félelmek személyes 

jövőnket, nemzetünk és Európa jövőjét illetően is. 

 

Menyhárt József: augusztus 20-a üzenete nem évül el 

Érsekújvárban tartotta Szent István napi ünnepségét a Magyar Közösség Pártja és a 

Csemadok Érsekújvári Alapszervezete. Menyhárt József, az MKP elnöke az ünnep kapcsán 

úgy fogalmazott: augusztus 20-a üzenete minden évben ugyanaz, ennek ellenére nem évül 

el. „A mai ünnep István bátorságáról szól, aki hitt abban, hogy egy maroknyi magyar itt, a 

Kárpát-medencében országot tud alapítani és ezt az országot a Teremtőnek, a Magyarok 

Nagyasszonyának felajánlva ez időben a hitre is bízta, tehát nem csupán megmaradtunk, 

hanem hitben is megmaradtunk ezen a tájékon. Ezt kell feleleveníteni, az eszünkbe vésni, 

és ebben a hitben bizakodni, ezt a hitet megerősíteni, ez a mai ünnepnek is az üzenete. Ez 

az az üzenet, amit mindenkinek, aki magát magyarnak vallja, a szívébe kell vésnie, és 

ennek a pótléknak, ennek az üzenetnek egy évig ki kell tartania“ – fogalmazott Menyhárt 

József. 

 

Szent István-napi ünnepség Palicson: A pótolhatatlan szülőföld 

A Vajdasági Magyar Szövetség hagyományos Szent István-napi rendezvénye szombaton 

kézműves kirakodóvásárral kezdődött a palicsi sétányon, majd ünnepi szónoklatokkal és 

ökumenikus kenyéráldással folytatódott az ünnepség. Beszédet mondott Simicskó István, 

Magyarország honvédelmi minisztere és Pásztor István, a VMSZ elnöke. Augusztus 20-a a 

magyarok közös születésnapja, a magyar állam születésének napja, keresztény hitünk 

ünnepe – mondta ünnepi beszédében Simicskó István, honvédelmi miniszter. 

Államalapító királyunkat méltatva kihangsúlyozta, Szent István felismerte, hogy a 

magyarság megmaradásának feltétele a magyar állam megteremtése és a kereszténység 

felvétele. Pásztor István beszédében elmondta: a VMSZ idei mottója, hogy a szél 

kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. A jelmondatok tömör kifejezői a pillanatnak, 

amelyek közös válaszra várnak – tette hozzá a pártelnök. Az elmúlt évek legfontosabb és 

ijesztő tapasztalata az elvándorlás – emelte ki Pásztor. A VMSZ elnöke rámutatott arra, 

hogy az elvándorlás következménye a diáklétszám fogyatkozása, illetve a pedagógusok 

munkanélkülivé válása. Éppen ezért minden vajdasági magyarra oda kell figyelni – 

mondta Pásztor.  
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Ezer kárpátaljai magyar vállalkozó írt alá gazdaságfejlesztési 
pályázati szerződést Beregszászon 

Minél több nehézséggel szembesül a kárpátaljai magyarság, vagy minél több nehézséggel 

szembesítik, az anyaország annál több segítséget és támogatást fog nyújtani neki - 

jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára hétfőn Beregszászon, ahol ezer vállalkozó írt alá támogatási szerződést a 

magyar kormány által a kárpátaljai magyarságnak idén nyújtott, közel 7,5 milliárd forint 

keretösszegű gazdaságfejlesztési program keretében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola aulájában tartott aláírási ünnepségen mondott köszöntő beszédében 

Magyar Levente hangsúlyozta: alighanem történelmi esemény tanúi vagyunk, hiszen a 

kárpátaljai magyarság életében még nem fordult elő, hogy egyidejűleg ezerötszáz 

vállalkozó kap a magyar kormánytól gazdaságfejlesztési támogatást mintegy 3,7 milliárd 

forint értékben. Ezer vállalkozóval már hétfőn aláírjuk a pályázati szerződéseket, további 

ötszázzal a következő egy-két hét során - tette hozzá.    A miniszterhelyettes emlékeztetett 

arra, hogy a magyar kormány az elmúlt év végén több mint kétmilliárd forintnyi 

támogatást folyósított az Egán Ede Kárpátaljai gazdaságfejlesztési program keretében a 

kárpátaljai magyaroknak, az összegből mintegy 14 ezren részesültek.  

 

Semjén Zsolt: legyen minden magyar országépítő 

A magyarság és a magyar nemzet akkor tud megmaradni, ha mindenki a maga helyén kis 

Szent Istvánként országépítővé válik – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

csütörtökön a szlavóniai Dályhegyen, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

(HMDK) Szent István-napi központi rendezvényén. Semjén Zsolt kiemelte: Szent István 

király úgy él a nemzet emlékezetében, mint országépítő, amilyen valójában volt. „Azok az 

egyházmegyék és azok a vármegyék, amelyeket létrehozott, a mai napig fennállnak” – 

jelentette ki, hozzátéve: a magyarság azért maradt meg, mert a Szent István-i úton járt, 

aminek az a lényege, hogy egyszerre volt hűséges a nyugati kereszténységhez és 

elkötelezett a nemzeti szuverenitás iránt. Ünnepi beszédében felidézte, hogy a térségben 

élő magyarság és horvátság milyen szenvedéseken ment keresztül az 1991-1994-es délszláv 

háborúban. Hozzátette: a most átadott új kultúrotthon ezért szimbóluma az ott élő 

magyarok megmaradni akarásának. Második szimbólumként a horvát-magyar 

sorsközösséget említette. Megköszönte a horvát kormánynak, a megyének és a járásnak a 

támogatást. „Kicsiben is láthatjuk azt a horvát-magyar sorsközösséget, amelyet nagyban 
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Szent László óta bemutatott a közös államiság és a horvát-magyar sorsközösség” – 

fogalmazott. A napi politikában lehetnek ugyan „villódzások”, de a helyzet az, hogy a 

horvátságnak és a magyarságnak példátlan az egymásra utaltsága, ami meghatározó volt a 

két nép számára – mondta. 

 

Aláírták a muravidéki gazdaságfejlesztési program szerződéseit 

Az első európai uniós tagállamként Szlovéniában, a Muravidéken írták alá hétfőn a 

Kárpát-medencei magyarság támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési program 

szerződéseit. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára a muravidéki Dobronakon hétfőn tartott aláírási ünnepségen kiemelte: a 

magyar kormány célja, hogy olyan mértékben erősödjön a muravidéki magyarság 

gazdasági ereje, amely megállítja az évtizedek óta tartó asszimilációt. A kormány a 

muravidéki gazdaságfejlesztési programra az idei költségvetésben 500 millió forintot 

biztosított, amelyből 155 családi vállalkozás nyert támogatást, de további 500 millió forint 

szerepel hasonló célra a jövő évi költségvetésben is. Úgy fogalmazott: soha korábban nem 

volt olyan helyzetben Magyarország, hogy ilyen mértékű segítséget nyújtson „az 

anyaország átlagos életszínvonalánál magasabb szinten élő nemzetrésznek”. S bár a 

Muravidéken szavai szerint valamivel könnyebb az élet, mint az átlag magyar családok 

számára, de fel sem merült, hogy az egész Kárpát-medencére kiterjedő programból ne 

jusson a szlovéniai magyarságnak. A 2018-as költségvetésben újabb félmilliárd forint 

szerepel a szlovéniai magyar gazdálkodók és vállalkozók számára, de további források 

előteremtésén is gondolkodnak, hogy a kisvállalkozók mellett a nagy létszámú 

munkahelyet teremtő beruházásokat is támogatni tudják.  
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