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Semjén: A magyar nemzet büszke lehet arra, hogy túlélte Trianont 
2014. június 4. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hvg.hu, nol.hu, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, hirek.sk 

A magyar nemzet büszke lehet arra, hogy túlélte Trianont - hangsúlyozta Semjén Zsolt a 

Nemzeti Összetartozás Napján, a Magyarság Házában. A nemzetpolitikáért felelős tárca 

nélküli miniszter ünnepi beszédében azt mondta, június 4-e a gyásznak, az emlékezésnek, 

a tanulságok levonásának és a büszkeségnek a napja. Semjén Zsolt beszédében felidézte az 

Országgyűlés négy évvel ezelőtti döntését a honosításról, ami lehetővé tette a nemzet 

közjogi egyesítését. Ez az egyetlen lehetséges válasz Trianonra - mondta, hozzátéve: 

széttéphették az országhatárokat, üldözhettek és üldözhetnek minket, de a nemzet 

nyelvében, kultúrájában, történelmében mindig is egységes volt. 

 

Az erős ország tud jó nemzetpolitikát folytatni 
2014. június 4. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk 

Magyarország akkor tud jó nemzetpolitikát folyatni, ha egy erős, az érdekeiért kiálló ország 

képét mutatja, amire fel lehet nézni és amire büszkének lehet lenni - mondta Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerdán, a fővárosi Magyarság 

Házában. A helyettes államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet Trianon következményei 

a 20. és 21. században: kisebbségi kérdések Európában című tanácskozásán, a Nemzeti 

Összetartozás Napjának hivatalos állami kísérőrendezvényén azt mondta, Magyarországra 

akkor tudnak támaszkodni a külhoni magyarok, ha Magyarországon olyan kormány van, 

amely minden kérdésben határozottan képviseli a saját érdekeit, mert akkor lehet arra 

számítani, hogy képviselni fogja a szomszédos országokban élő nemzetrészek érdekeit is. 

 

Az államfő munkaebédre invitálta a nemzetiségi szószólókat 
2014. június 4. – MTI, hirado.hu 

Áder János köztársasági elnök levélben invitálta munkaebédre a nemzetiségi szószólókat a 

Sándor-palotába június 17-ére. A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján a Nemzeti 

Összetartozás Napján közzétett dokumentumban Áder János úgy fogalmazott: az erős 

nemzetek a 21. század közös Európájának is nélkülözhetetlen erőforrást jelentenek, a mai 

magyaroknak ezért fontos törekvésük, hogy erős nemzetként vehessenek részt Európa 

sorsának alakításában. „A határokon túl élő honfitársak magyar állampolgárrá válásának 

lehetősége kiemelt szerepet játszik e törekvésünkben”, miként a nemzeti kisebbségek 

parlamenti képviselete is fontos korszakhatárt jelez a nemzet egységének 

megteremtésében. 

 

Németh Zsolt: támogatjuk Kárpátalját 
2014. június 4. – MTI, hirado.hu 

Támogatjuk a kárpátaljai magyar közösséget - hangoztatta Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

Budapesten, Budafok-Tétényben tartott megemlékezésen. Kiemelte: támogatják, hogy a 
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kárpátaljai magyarok élhessenek a kettős állampolgárság lehetőségével, önálló magyar 

tankerületet hozhassanak létre, használhassák anyanyelvüket a hivatalokban és lehessen 

képviselőjük a kijevi parlamentben. 

 

Nemzeti Összetartozás Napja: gálaműsor a Magyarság Házában 
2014. június 4. – MTI, hirado.hu 

Mindig emlékezni és gondolni kell az 1920. június 4-én történtekre - mondta 

köszöntőjében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az Éltető hagyomány - 

Kárpát-medencei örökségünk című gálaműsor kezdetén szerdán a budapesti Magyarság 

Házában. „Ha mindez nincs benne a gondolatainkban, a törekvéseinkben, a köznevelésben 

és a nemzetstratégiában, akkor nem lesz ott a szívekben, a fejekben és az életünkben sem” 

- fogalmazott a miniszter. 

 

Potápi: Magyarország annál erősebb, minél erősebb a nemzeti összetartás 
2014. június 4. – MTI, hirado.hu 

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke szerint Magyarország annál 

erősebb, minél erősebb a nemzeti összetartás. Potápi Árpád szerint a nemzeti 

összetartozás ereje egyre nő, és ez az erő nem csak ezen a napon, hanem az év minden 

napján számos helyzeten át segíti a magyarságot. Egyre többen hisznek abban, hogy a 

magyarság, a szomszédos nemzetek és Európa megerősödéséhez is a kölcsönös 

megértésre, a kölcsönös tiszteletre és összefogásra van szükség - fogalmazott, rámutatva: a 

nemzeti emlékezés a magyarság jövője iránti felelősség felismerése mellett mindig 

lehetőséget ad arra is, hogy a nemzet megújuljon. 

 

Összetartozunk kisfilm a Nemzeti Összetartozás Napjára 
2014. június 4. – Nemzeti Regiszter 

A Nemzeti Összetartozás Napján való emlékezés minden magát magyarnak valló ember 

erkölcsi kötelessége. Az emlékezés mellett kiemelten fontos azonban az összetartozásra is 

felhívni a figyelmet. Az Anyaországban élő tízmillió magyar mellett, közel ötmillió 

honfitársunk él a diaszpórában, akiket jelenleg – a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága jóvoltából – a Kőrösi Csoma Sándor 

Program ösztöndíjasai segítenek összefogni. 

 

Duray Miklós megemlékezése a Nemzeti Összetartozás Napján 
2014. június 4. – Felvidék Ma 

„Az a történelmi esemény, amit senki más a világon, csupán mi magyarok nevezünk 

trianoni tragédiának, közvetlenül a Nagy Háborúhoz kötődik, aminek száz évvel ezelőtti 

kezdetére most emlékezik a világ. Csakhogy a trianoni tragédia csupán annyiban része az I. 

Világháborúnak, amennyiben a menthetetlen betegnek az utolsó rándulásaitól 

bekövetkezett nyakszirtcsont törése jelenti halála végső okát.  A Trianoni döntést sem 

1916-ban vagy 1918-ban kezdték előkészíteni, hanem voltak közvetlen és időben távoli 
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előzményei. A magyar nemzet sorsa az 16. század elején a tragikus mohácsi csatavesztés és 

János király halála közötti időszakban lett megpecsételve. Tudatosítanunk kell: nem a 

magyar az egyetlen nemzet a világon és a Föld népeinek sorában, amelyet szétszaggattak.” 

– mondta Duray Miklós a Veresegyházán tartott megemlékezésen 

 

LMP: szükség van a határon túli erős, életképes magyar közösségekre 
2014. június 4. – MTI, hirado.hu 

A párt véleménye szerint a nemzetpolitikai célok eléréséhez szükség van erős, a 

demokrácia elveit tiszteletben tartó Magyarországra, ahogy szükség van a határon túli 

erős, életképes magyar közösségekre, első körben Székelyföld területi autonómiájára - áll 

az LMP három politikusának a nemzeti összetartozás napjára kiadott közleményében. 

 

Együtt-PM: a trianoni döntés minden magyar ember tragédiája 
2014. június 4. – MTI, hirado.hu 

Az Együtt-PM szerint a trianoni döntés igazságtalan volt, az minden magyar ember 

tragédiája. Az Együtt-PM szerint itt lenne az ideje, hogy létrejöjjön egy nemzeti minimum 

ebben a kérdésben, mert "sajnos ma sincs még meg a közös nevező". Korszakváltás kell a 

huszadik század nagy, nemzeti tragédiáinak kezelésében: rendezni kell végre közös 

dolgainkat a trianoni békeszerződés, a kommunista diktatúra és a magyar holokauszt 

kapcsán is - teszik hozzá. 

 

Toró: összefogással visszaszerezhető Marosvásárhely önkormányzata  
2014. június 4. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Marosvásárhelyen vett részt a Nemzeti összetartozás 

napja alkalmából rendezett ünnepségen, amelyet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Maros megyei szervezete tartott szerda délután a Bolyai téri unitárius templom udvarán. 

Toró T. Tibor úgy vélte, elkezdődött valami akkor, amikor a magyar Országgyűlés a 

Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a trianoni évfordulót. Ez a nap ugyanis 

alkalmat ad arra, hogy a közösség a múltba révedés helyett a jövőjéről beszéljen. Az EMNP 

elnöke szerint a "frontvárosnak számító" Marosvásárhelyen az összetartozás napjának 

arról kell szólnia, hogy a magyarság összefogásával visszaszerezhető a város vezetése.  

 

Titus Corlățean üdvözölte a Trianoni évfordulót 
2014. június 4. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu 

Titus Corlățean külügyminiszter nyilatkozatban üdvözölte szerdán a Trianoni 

békeszerződés 94. évfordulóját. "Ez a szerződés egyebek mellett az 1918 december elsején 

megvalósult Nagy Egyesülés nemzetközi elismerését is jelentette (...) A trianoni szerződés 

nemcsak Erdélynek az anyaországhoz való visszatérését szentesítette, hanem az itt 

többségben élő románok polgári és politikai jogait is elismerte" - hangsúlyozta a román 

külügyminiszter a szaktárca honlapján közzétett kommünikében. A dokumentum szerint 
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elfogadhatatlan, hogy ma bárki át akarja írni a történelmet, vagy revizionista álláspontokat 

hangoztasson, különösen az ukrán válság körülményei között.  

 

Megemlékezés a gyásznapon 
2014. június 4. – szekelyhon.ro 

A temetőben került sor Gyergyószentmiklóson a trianoni diktátum 94. évfordulóján a 

megemlékezésre. Június 4-e négy éve a Nemzeti Összetartozás Napja is, a gyász és a 

remény kettőssége jellemezte az elhangzott beszédeket, a rendezvény hangulatát is. A 

megemlékezés felvezetéseként elhangzott: „Június 4. a magyar történelem legszomorúbb 

eseményének napja, de ugyanakkor a nemzeti összetartozás napja is. A mi székely 

felfogásunk szerint e kettő képes együvé tartozni, nem zárják ki egymást. Lelkünkben 

örökké gyásznap marad ez a nap, de a magyarság életerejét jelezve 94 év múltán is, a 

tragédia túlélésének bizonyosságaként joggal nevezhetjük a nemzeti összetartozás 

napjának.” 

 

„Részei vagyunk a magyar nemzetnek” 
2014. június 4. – szekelyhon.ro, Krónika 

A trianoni békediktátumra emlékeztek Csíkszeredában június 4-én, a Nemzeti 

Összetartozás Napján az Erdélyi Magyar Ifjak csíkszéki szervezete és a Minta 

szervezésében. A rendezvényt az esős időjárás miatt az 1956-os tér helyett a református 

templomban tartották meg.  

 

A Nemzeti Összetartozás Napját ünnepelték Kolozsváron 
2014. június 4. – transindex.ro 

Ünnepi megemlékezésre került sor a Szent Mihály plébánia és a Kolozs Megyei Ifjúsági 

Fórum szervezésében a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A megemlékezésen, 

melynek a plébánia díszterme adott otthont az erdélyi történelmi egyházak képviselői, 

politikai és ifjúsági vezetők vettek részt, valamint Magyarország kolozsvári főkonzulja. 

Jelen volt Vákár István a Kolozs Megyei Tanács elnöke, Horváth Anna Kolozsvár 

alpolgármestere, valamint a városi és megyei önkormányzat magyar tanácsosai is. 

 

Összetartozás nemzeti és helyi szinteken 
2014. június 4. – szekelyhon.ro, Krónika 

A trianoni emléknapon, szerdán délután ismét megtartották a Nemzeti Összetartozás 

Napját Székelyudvarhelyen. A Millenniumi Emlékműnél ellentmondó beszédek sora 

hangzott el, melyek üzenete azonban egybecsengett: Trianon ma is élő seb az erdélyi 

magyarság, a székelyudvarhelyiek nemzettudatában. A Magyar Országgyűlés 2010-es 

döntése alapján a Nemzeti Összetartozás Napját ünnepeljük június 4-én, az évről évre 

megtartott eseménysorozathoz egyre többen csatlakoznak, mondta el Nagy Pál, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki elnöke. 
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„Mindig magunkért, soha mások ellen” 
2014. június 4. – szekelyhon.ro 

Sok igazságtalanságot, sorscsapást kellett a magyarságnak megélnie, de elég a 

siránkozásból, mert azzal nem sokra megyünk. Összefogással, nemzetben gondolkodással 

és gyermekneveléssel építhetjük jövőnket – ezt üzenték június 4-én Marosvásárhelyen.  

 

A magyarok gyásznapjára emlékeztek Sepsiszentgyörgyön 
2014. június 4. – szekelyhon.ro 

Közel háromszázan vettek részt a sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban azon a 

megemlékezésen, amelyet a trianoni békediktátum évfordulójára szerveztek. Az eseményre 

a három romániai magyar politikai alakulat közül csak az RMDSZ nem küldött képviselőt.  

 

Trianonnak vesznie kell! 
2014. június 4. – szekelyhon.ro 

Kézdivásárhelyen felvonulást és rövid megemlékezést tartottak a szomorú emlékű trianoni 

diktátum évfordulója alkalmából. A szónokok a magyar történelem egyik legfájóbb 

momentumának nevezték az anyaország 1920. június 4-én történt megcsonkítását. 

 

Emléktáblát avattak gróf Esterházy Jánosnak Léván 
2014. június 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Felvidék-szerte több településen, köztük Léván, Révkomáromban és Dunaszerdahelyen 

tartottak megemlékezéseket a nemzeti összetartozás napja alkalmából szerdán. A lévai 

rendezvényen gróf Esterházy Jánosnak avattak emléktáblát. Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszédében azt mondta: június negyedike a 

magyarság kiállásának napja, azé a felelősségvállalásé, amellyel minden Kárpát-

medencében élő magyar kölcsönösen tartozik egymásnak. A mártír gróf személyéről szólva 

rámutatott: Esterházy János maga volt a szilárd kiállás és a töretlen hit jelképe, hiszen a 

csehek és szlovákok között egyedüli magyarként ült a prágai és pozsonyi országgyűlésben, 

és amikor kellett, szembe ment az embertelenséggel, tudatosan cselekedett a magyar 

nemzetért.  

 

Szigeti László: foglalkozni kell a külhoni magyarok jogállásának javításával 
2014. június 4. – MTI, hirek.sk 

Foglalkozni kell az önrendelkezési jog, az önkormányzatiság, az autonómia valamilyen 

formájának elismerésével kapcsolatban a határon túli magyarok jogállásának javításával, 

és emiatt is meg kell emlékezni a nemzeti összetartozás ünnepéről - mondta Szigeti László, 

az MKP országos tanácsának elnöke. 
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Gubík László: Mi, magyarok összetartozunk, és csak együtt van jövőnk!  
2014. június 4. – hirek.sk 

A Nemzeti Összetartozás Napján, június negyedikén a trianoni eseményekre emlékezünk, 

viselve annak fájó következményét: a Kárpát-medencei magyarság szétszakítottságát. 

Mondta a magyar állampolgárságát nyíltan vállaló Gubík László, majd kitért a Riadólánc 

elnevezésű kezdeményezés nemzeti összetartozásunkat erősítő tevékenységére, ami a 

Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinetjének kezdeményezésére jött létre. Az elnevezés első 

része, azaz a „riadó“ azt jelenti, hogy olyan történéseknél riadóztassa a Kárpát-medencei 

magyar ifjúságot, amelyek során sérelem éri valamelyik nemzetrészt. Kiemelte, hogy 

nagyon fontos számára Lévaiként, hogy a város Esterházy-emléktáblát avathatott a 

Nemzeti Összetartozás Napján. 

 

Pásztor István: Mindaz, amit e közösség az elmúlt kilenc évtizedben letett a 
nemzet asztalára, feljogosít az ünneplésre 
2014. június 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Vajdaságban a nemzeti összetartozás napján, a trianoni évforduló alkalmából ünnepi 

szentmisét tartottak Királyhalma településen, ahol 2012-ben elültették a közös múltat és 

közös gyökereket szimbolizáló almafát. Három év elteltével helyes választásnak értékelte 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke, hogy a 

nemzet almafáját a királyhalmi Jézus Szentséges Szíve plébániatemplom kertjében 

ültették el, ahol Koncz István plébános vigyázó szemei kísérik növekedését és a királyhalmi 

almatermelők metszik és permetezik a fát – hangzott el a VMSZ szervezésében megtartott 

ünnepi rendezvényen. „Remélem, hogy a közös almafa ugyanúgy terebélyesedni fog, mint 

mi magunk közösségként” – mondta Pásztor. 

 

A saját felemelkedésünk az igazi cél - Megemlékezés Topolyán a VMDP 
szervezésében 
2014. június 4. – Vajdaság Ma 

A nemzeti összetartozás napján, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján 

Topolyán megemlékezést tartottak a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) 

szervezésében. Az eseményen Matuska Márton, a párt vezetőségi tagja tartott beszédet. 

Matuska szerint a magyarság eljutott a sorsfordulóig. „Egyesül a nemzet a határok 

változtatása nélkül, pedig akár még egy évtizeddel ezelőtt is választásokat lehetett nyerni a 

kettős állampolgárság elleni hazug propagandával. Nagy bátorság-e, ha kimondjuk: Jó 

úton haladunk, de össze kell fognunk a megmentést hozó célokért. Most a magyar 

autonómia az.” 
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http://www.hirek.sk/itthon/20140604111733/Gubik-Laszlo-Mi-magyarok-osszetartozunk-es-csak-egyutt-van-jovonk.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17261/Pasztor-Istvan-Mindaz--amit-e-kozosseg-az-elmult-kilenc-evtizedben-letett-a-nemzet-asztalara--feljogosit-az-unneplesre.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17261/Pasztor-Istvan-Mindaz--amit-e-kozosseg-az-elmult-kilenc-evtizedben-letett-a-nemzet-asztalara--feljogosit-az-unneplesre.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17259/A-sajat-felemelkedesunk-az-igazi-cel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17259/A-sajat-felemelkedesunk-az-igazi-cel.html
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Csak a győztesek érvei számítottak 
2014. június 4. – Vajdaság Ma 

Első ízben szerveztek megemlékezést a magyarság számára fölöttébb gyászos trianoni 

eseményekre Bezdánban. A múltidézés a Szent Simon és Júdás Tádé apostolok 

templomban zajlott. Főtisztelendő Zélity Mihály plébános és főtisztelendő Sztrikovits 

János dersi prépost, nyugalmazott újvidéki lelkész szentmisét mutatott be, majd Neveda 

Ferenc, az esemény főszervezője felelevenítette a történelmi eseményeket. Egyebek közt 

emlékezetett rá, hogy az idén száz éve az első világháború kitörésének. 

 

Ima a nemzetért 
2014. június 5. – Kárpátalja 

2010-ben a Magyar Országgyűlés törvénybe iktatta, hogy június 4. a magyar összetartozás 

napja. Erről június elsején, vasárnap ünnepi istentiszteleten emlékezett meg az ungvári 

járási Szürte és a környező települések magyarsága. Majd a református templom kertjében 

leleplezték a helyi közösség által kigondolt, megtervezett és a szürtei Jankovics Zsolt által 

megalkotott nemzeti összetartozás emlékművét, amely az Ima a nemzetért nevet kapta. 

 

Nemzeti Összetartozás Napja a Göntérházi KÁI-ban 
2014. június 4. – RTV Slovenija Hidak 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola adott 

otthont az iskolák közti találkozónak, amelynek keretében két magyarországi általános 

iskolát láttak vendégül. 

 

Együtt, közösen 
2014. június 4. – Népújság 

Június 4-ét, a trianoni békeszerződés aláírásának napját négy éve a Nemzeti Összetartozás 

Napjaként ünnepeljük a Kárpát-medencében. Idén a muravidéki magyarság az 

anyaországi magyarsággal együtt emlékezett a határvonalon. A Lenti Honismereti 

Egyesület által nemzeti és gyászszalaggal körbekötött 469-es határkőnél a himnusz 

eléneklésével indult a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett megemlékezés. 

 

Világszerte megemlékezések zajlottak 
2014. június 4. – MTI, hirado.hu 

A magyar közösségek a Kárpát-medencétől Ausztráliáig, a világ minden táján 

megemlékeznek a Nemzeti Összetartozás Napjáról. A részvevők szerint a trianoni 

évforduló üzenete az, hogy bármi is történt az elmúlt 100 évben, a magyar nemzetet 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17257/Csak-a-gyoztesek-ervei-szamitottak.html
http://karpataljalap.net/2014/06/05/ima-nemzetert
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8748
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8827-egyuett-koezoesen
http://www.hirado.hu/2014/06/04/vilagszerte-megemlekezesek-zajlottak/?source=hirkereso
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senkinek sem sikerült eltipornia. A magyarországiakkal egyszerre kondultak meg a 

Kárpát-medence magyarok lakta településein a templomok harangjai fél ötkor, hogy 

emlékeztessen a trianoni döntés időpontjára. 

 

Magyar néptáncos villámcsődület a New York-i Times Square-en 
2014. június 5. – MTI, Magyar Hírlap, InfoRádió 

Washington, 2014. június 5., csütörtök (MTI) - Több tucatnyi magyarországi és amerikai 

magyar néptáncos, valamint hozzájuk csatlakozott támogatók villámcsődülettel 

emlékeztek meg helyi idő szerint szerda este a nemzeti összetartozás napjáról New York 

szívében, a Times Square-en. A kívülállókkal együtt jó kétszáz embert vonzó rendezvényen 

a Hencida Népművészeti Egyesület tagjaihoz csatlakoztak egyebek között az amerikai 

Délibáb és Csűrdöngölő táncosai és zenészei. Kálmán László Los Angeles-i magyar 

főkonzul az MTI-nek telefonon elmondta, hogy a nemzeti összetartozás napjáról kedden a 

dél-kaliforniai nagyváros Egyesült Magyar Házában, szerdán pedig a magyar 

külképviseleten emlékeztek meg. Mindkét alkalommal tartottak ünnepélyes 

állampolgársági eskütételt is. 
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http://www.hirado.hu/2014/06/05/nemzeti-osszetartozas-napja-magyar-neptancos-villamcsodulet/?source=hirkereso
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 
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www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 
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