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Semjén Zsolt: a magyarság akkor marad meg, ha minden nemzetrész 
megmarad 
2014. augusztus 20. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu, hirek.sk 

A magyarság akkor marad meg, ha minden nemzetrész megmarad - hangoztatta a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kedd este a Vendégségben 

Magyarországon elnevezésű ünnepi rendezvényen, a budapesti Clark Ádám téren. Semjén 

Zsolt itthoni és határon kívülről érkezett magyar fiatalokhoz fordulva arról beszélt, hogy az 

egyetemes magyarság csonkulna meg, ha valamelyik nemzetrész elveszne. Közölte, a 

magyar állam kötelessége és feladata, hogy a közös kultúrát, a közös nyelvet, a történelmi 

sorsközösségünket segítsen megélni. A miniszterelnök-helyettes az állam természetes 

kötelességének nevezte a magyar nemzet közjogi egyesítését. Erre utalva bejelentette, 

eddig már több mint 600 ezer határon túli magyar tett esküt. Azt is mondta, várakozásai 

szerint a mostani parlamenti ciklus végére egymillió lesz az esküt tett új magyar 

állampolgárok száma. 

 

Fazekas: A Kárpát-medence kenyere az összetartozás jelképe 
2014. augusztus 20. – MTI, hirado.hu 

A kétszáz egykilós krumplis kenyeret a székely Diószegi László vezetésével öt határon túli 

város pékmestere dagasztotta és gyúrta egybe kedden a Szolnoki Művésztelepen. A 

földművelésügyi miniszter szerint a Kárpát-medence kenyere a magyarság összetartozását 

is jelképezi. Fazekas Sándor fontosnak nevezte, hogy ez a kenyér összekössön bennünket 

és sok hasonló alkalomra teremtsen lehetőséget, amikor végiggondolhatjuk azokat a 

szálakat, amelyek Szent István korától elvezetnek bennünket a jelenig, és erőt adnak a 

megmaradáshoz, a hétköznapokhoz. 

 

Kelemen Hunor: a székelységnek a kereszténység és a magyar kultúra 
megtartó erő 
2014. augusztus 20. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma 

A kereszténység és a magyar kultúra tartotta meg évszázadokon keresztül a székelységet a 

Keleti-Kárpátok lábánál, és erre alapozhatja jövőjét is - mondta Kelemen Hunor, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szerdán a Hargita megyei 

Ajnádon, a templomépítés ötszázadik évfordulója alkalmából rendezett Szent István-napi 

ünnepségen. Kifejtette: a székelyek számára a sok évszázados atyai örökség - a 

kereszténység, a magyar nyelv és kultúra - olyan erős gyökeret jelent, amely a jövőben is 

biztonságot ad. Rámutatott: ha ezt az atyai örökséget a közösség az elmúlt ezer évben meg 

tudta őrizni, akkor bátran tervezhet jövőt szülőföldjén a következő évtizedekben, 

évszázadokban is. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/a-magyarsag-akkor-marad-meg-ha-minden-nemzetresz-megmarad
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/a-magyarsag-akkor-marad-meg-ha-minden-nemzetresz-megmarad
http://www.hirado.hu/2014/08/20/fazekas-a-karpat-medence-kenyere-az-osszetartozas-jelkepe/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/08/20/kelemen-hunor-a-szekelysegnek-a-keresztenyseg-es-a-magyar-kultura-megtarto-ero/
http://www.hirado.hu/2014/08/20/kelemen-hunor-a-szekelysegnek-a-keresztenyseg-es-a-magyar-kultura-megtarto-ero/
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Erdély-szerte megemlékeztek nemzetmentő államalapítónkról 
2014. augusztus 20. – Krónika 

Számos erdélyi és partiumi városban rendezvényeket szerveztek a magyar államalapítás 

tiszteletére. Kolozsvár főte-rén ünnepélyes keretek közt szentelték fel és szelték meg a 

Kárpát-medence kenyerét, Csíkszeredában pedig a székely zászló ünnepélyes felvonásával 

tisztelegtek. A Szent István-napokhoz kapcsolódó erdélyi rendezvények egyházi 

csúcspontját jelentette a tegnap megtartott búcsús szent-mise a Hargita megyei Ajnádon, 

melynek keretében a helyi katolikus templom megépítésének 500. évfordulóját ünnepelte 

meg a közösség. Magyarországon az állami lobogó felvonásával, tiszt-avatással, Szent 

Jobb-körmenettel, kulturális és gasztronómiai rendezvényekkel ünnepeltek. Áder János 

köztársasági elnök ünnepi beszédében arról beszélt: az elmúlt ezer év nemzedékeinek 

sorsa azt taníthatta, hogy nekünk, magyaroknak az igazságunkat, az érdekeinket 

magunknak kell képviselnünk. Semjén Zsolt kormányfőhelyettes szerint a magyarság 

akkor marad meg, ha minden nemzetrész megmarad. 

 

Megkezdődött a 16. Szent István-napi Néptánctalálkozó  
2014. augusztus 20. - Koós Imola – maszol.ro, transindex.ro 

Nyolc ország 15, kisebbségi kultúrát képviselő együttese vesz részt az idei, immár 

tizenhatodik Szent István-napi Néptánctalálkozón. Az európai kisebbségi és regionális 

kultúrák találkozója keretében szerdán délután megáldják a Magyarok kenyerét, majd 

Kolozsvár Főterén kerül sor este 7-től a hivatalos nyitógálára. 

 

Tordaszentlászlón a Magyarok, Szolnokon a Kárpát-medence kenyere sült 
2014. augusztus 20. – Szabadság, Erdély Ma, hirado.hu, Duna TV 

Szent István napján, az ünnep jelképe mellett az összetartás, együvé tartozás szimbolikus 

jelentésével is bír a Magyarok kenyere, valamint a Kárpát-medence kenyere, amelyet ma 

ünnepélyes keretek között felszentelnek, megszelnek és szétosztanak Kolozsváron is. A 

Magyarok kenyerét Pécsről érkezett, de a Kárpát-medencéből összegyűjtött búzából őrölt 

lisztből sütötték ki tegnap Tordaszentlászlón, a Kárpát-medence 200 kilós kenyerét pedig 

Szolnokon sütötték és ajánlották fel a Kolozsvári Magyar Napokra. 

 

Kivívható az autonómia – Pozsgay Imre Baróton 
2014. augusztus 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács erdővidéki szervezete, a Székely Nemzeti Tanács 

bardoc-miklósvárszéki szervezete és a Székely Társalgó Egyesület Szent István-napi 

ünnepséget tartott tegnap délután a baróti református templomban. A felszólalók közt volt 

a Kádár-korszak, majd a rendszerváltás utáni időszak egyik jelentős politikusa, Pozsgay 

Imre is. Kijelentette, hogy: hisz a székelység önrendelkezésének kivívásában. Szerinte, az 

Európai Uniónak értékelnie kellene, hogy a magyarok nem a baszkok, dél-tiroliak vagy az 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nemzetmento-allamalapito
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írek nyomdokain indultak el, s kezdték el önrendelkezési harcukat, hanem tárgyalásos 

módszerrel kívánnak alkotmányos keretet teremteni jogos követeléseiknek. 

 

Szabadon, a Színház téren ünnepelt a marosvásárhelyi magyarság 
2014. augusztus 21. – Erdély Ma  

Marosvásárhelyen szerdán a magyarság a Színház téren emlékezett meg államalapító 

Szent István királyunk napjáról. Az ünnepséget az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros 

megyei szervezete szervezte. Ünnepi beszédében Cseh Gábor, az EMNT Maros megyei 

elnöke elmondta: a szentistváni akarat egyben tartotta a Kárpát-medencében a 

magyarságot, és ragaszkodnunk kell értékeinkhez, szimbólumainkhoz és mindahhoz, ami 

a mienk, most is, amikor értékrombolás zajlik, és amikor Marosvásárhely „viharsaroknak” 

számít. 

 

Igaz embernek lenni – Az államalapítóra emlékeztek Sepsiszentgyörgyön 
2014. augusztus 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Újból meg kellene tanulnunk, mit jelent a becsület, az áldozatvállalás, a kitartás, az adott 

szó, mert csak az ilyen keresztény értékek által tudunk megmaradni igaz embernek – 

hangsúlyozta Szabó Lajos plébános-kanonok a tegnapi, Szent István emlékezetére tartott 

szentmisén a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban. Klárik László szenátor arra 

emlékeztette a jelenlévőket, hogy az elmúlt ezer év alatt Európában népek születtek és 

népek tűntek el a történelem süllyesztőjében, nagy birodalmak bomlottak fel, nemzetek 

veszítették el nyelvüket, kultúrájukat, de a maroknyi magyarság helytállt, bár sokszor 

szembe kellett úszni az árral, meg kellett védeni azt a nemzeti öntudatot, amit Szent István 

hagyott ránk. 

 

Kenyérszentelés az érsekújvári Szent István ünnepen 
2014. augusztus 20. – Felvidék Ma 

Szent István ünnepének előestéjén kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi estet tartott a 

Csemadok Érsekújvári Alapszervezete. Az ünnepi beszédet Gubík László, a Via Nova ICS 

elnöke mondta. „Szent István látta a helyes utat. De látjuk-e mi is, ma, a 21. században? 

Felismerjük-e a jövőnk zálogát biztosító intézményrendszer megteremtésének 

szükségességét? Tudatosítjuk-e nyelvünk hivatalos érintkezésben történő használatának 

természetes igényét? Értjük-e, hogy nevünk anyanyelvi használata és megtermelt áruink 

magyar nyelven történő kínálása természetes és jogos önkifejezésünk eszköze?” – tette fel 

a kérdéseket beszédében Gubík. 
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Csáky Pál Szent István "spirituális üzenetéről" és önbecsülésünkről szólt 
Komáromban 
2014. augusztus 20. – Felvidék Ma 

Szent István be tudta kapcsolni népét egy európai gondolatkörbe és ezzel olyan alapokra 

helyezte a nemzetét, hogy az túlélje az évszázadok megpróbáltatásait – fogalmazott Csáky 

Pál, a Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti képviselője Komáromban. Csáky 

ünnepi beszédében kijelentette: Szent István üzenetét ki kell hoznunk Magyarország 

közigazgatási határain túlra, hiszen az ő szellemi-politikai üzenete a miénk is, és 

üzenetének megtartó erejére nekünk, határon túli magyaroknak is szükségünk van. 

 

A Magyar Nemzeti Tanács elnökének Szent István-napi köszöntője 
2014. augusztus 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

„ Nemzettársaim! Szent István ezer esztendeje szilárd keresztény alapokon államot épített 

Európa közepén, idegen népek gyűrűjében. Az államalapítás nem volt népszerű, sem 

könnyű, súlyos áldozatokkal és könnyekkel járt, de ezek az alapok immár ezer esztendeje 

állják a hullámverést, dacolnak a viharokkal és a romlással. Mi, vajdasági magyarok a XXI. 

század elején autonómiát építünk Szerbiában, Magyarország határain kívül, de az ezeréves 

Szent István-i királyság területén. Hamarosan kiírásra kerülnek a nemzeti tanácsi 

választások, amelyeken mi, magyarok, demokratikusan és közvetlenül választhatjuk meg 

autonómiatestületünket, a Magyar Nemzeti Tanácsot. Az MNT újonnan megválasztott 

képviselői lesznek azok, akik az elkövetkező négy esztendőben folytathatják autonómiánk 

építését és ezzel hozzájárulnak a szülőföldön való megmaradásunkhoz és 

gyarapodásunkhoz. Mindehhez erős hitre, összefogásra és cselekvésre lesz szükség október 

26- án, és azt követően is.” 

 

Pásztor: „Hogy ne csak helyben, hanem honban is érezzük önmagunkat” 
2014. augusztus 20. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István augusztus 20-a alkalmából 

megfogalmazott gondolataiban arról beszélt, mit kell annak érdekében tennünk, hogy ne 

csak helyben, hanem honban is érezzük önmagunkat. A VMSZ az idén ezt a 

vezérgondolatot választotta a nemzeti ünnephez. „Szent Istvánra emlékezve arról kell, 

hogy gondolkodjunk, hogy az a döntés, azoknak a döntéseknek a sora, amelyek akkor 

megszülettek a helyhez és a honhoz vonatkoztatva, milyen mértékben határozták meg a 

nemzet megmaradásának az esélyeit. S ez a vezérgondolat nem csak a múlt 

vonatkozásában, a múltról való gondolkodás szempontjából fontos, hanem a jövő 

tekintetében is. Milyenek az esélyeink itt, hogy ne csak helyben, hanem honban is érezzük 

önmagunkat. Mit kell ennek érdekében tennünk? Mit tehetünk ennek érdekében? Kivel 

milyen viszonyrendszert tudunk építeni, kire tudunk támaszkodni, ki lehet a partnerünk, 

kitől kell hogy megvédjük, mitől kell hogy megvédjük önmagunkat – azt gondolom, erről 
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http://pannonrtv.com/web/?p=148753


 

 

 

 

 

 
6 

kell hogy szóljon, erről szól az idei augusztus 20-a” – hangsúlyozta Pásztor István, a VMSZ 

elnöke. 

 

Szent István napja Szenttamáson 
2014. augusztus 20. – Vajdaság Ma 

Augusztus 19-én államalapító Szent István királyunkra emlékezett a szenttamási 

magyarság is. Szenttamáson a teljesen felújított kálvárián annak megáldása (2001. 

augusztus 19-e) óta az itteni polgárok szabadtéri szentmisén emlékeznek az 

államalapítóra. Az ünnepi istentiszteleten ezúttal is több mint 100 polgár vett részt. 

Szarvas Péter helyi plébános mellett jelen volt még Juhász György kúlai esperes atya, ft. 

Szabadi Károly verbászi, Brasnyó Ferenc kishegyesi plébános, továbbá Müller Károly 

verbászi diakónus. A szentbeszédben Müller Károly Szent István munkásságát elemezve 

külön kitért arra, hogy az első magyar király nagy egyéniség, minden megnyilvánulásában 

konstruktív és reális, keresztény szellemű, reformer uralkodó volt. 

 

Látványos rendezvény Zomborban Szent István napja alkalmából 
2014. augusztus 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Magyar Nap elnevezéssel rendezték meg Zomborban a nyugat-bácskaiak közös Szent 

István napi ünnepségüket. Az esemény az elmúlt évtizedek hagyományához híven a 

zombori Szent István templomban bemutatott szentmisével kezdődött, amelyet a nemrég 

bulgáriai lelkészi szolgálatra költözött, ám ez alkalomból hazalátogató ft. Viszmeg Miklós – 

Bernardin karmelita atya mutatott be paptársai közreműködésével. Az idei új kenyér-

szentelésre a Városháza erkélyén került sor. A templomi szertartásról a főutcán át 

menettánccal vonultak a részvevők a helyszínre. A doroszlói, gombosi, kupuszinai, 

nemesmiliticsi, bácsgyulafalvi táncosok és zenészek mellett e látványos bemutatón részt 

vett a bajai Bácska Banda és a testvérváros táncegyüttese. A felvonulás egyik célja az volt, 

hogy a körülöttünk élőknek bemutassuk nemzeti kultúránk e megnyilvánulását, s erre épp 

államalapító királyunk emléknapján kerüljön sor.  

 

Szent Istvánt ünnepelték 
2014. augusztus 21. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Az első szentté avatott magyar király, Szent István napja alkalmából szerdán ünnepséget 

szervezett Moholon Ada község önkormányzata, a Szarvas Gábor Könyvtár és a helyi 

Novak Radonić Általános Iskola. A rendezvény a Szent György katolikus templomban 

kezdődött el, ahol Mester Dániel moholi plébános mutatott be ünnepi misét. Majd a 

magyar főkonzulátus, a községi önkormányzat, a pártok és a helybeliek részvételével 

koszorúzási ünnepséget tartottak a templomkertben lévő Szent István-szobornál. A 

rendezvényt a moholi iskola diákjainak, Szécsényi Emíliának és Bartuc Évának, valamint 

Mészáros Zitának, az adai Műszaki Iskola diákjának a szavalata tette ünnepélyesebbé. Az 

államalapító magyar király szobránál dr. Plank Zoltán, Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának konzulja mondott ünnepi beszédet. 
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Szent István-napi megemlékezés Szürtében 
2014. augusztus 21. – Kárpátalja 

A KMKSZ Szürtei Alapszervezete augusztus 17-én, vasárnap a helyi római katolikus 

templom udvarán tartott megemlékezést a magyar történelem egyik legnagyobb alakjáról, 

Szent Istvánról. A rendezvényt, melyet jelenlétével megtisztelt Farkasné Bőcs Judit, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Puskár Árpád, Szürte polgármestere, Pohareczky 

Róbert szürtei római katolikus plébános, nemzeti imánk eléneklése után Braun Éva, a 

KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke nyitotta meg. 

 

Szent István-napi ünnepség Aknaszlatinán 
2014. augusztus 21. – Kárpátalja 

Aknaszlatinán a római katolikus templombúcsú napján került sor a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi Szent István-napi rendezvényére. Az ünnepi 

szentmisét követően került sor a KMKSZ Szent István-napi szabadtéri rendezvényén Tóth 

István beregszászi magyar főkonzul és Brenzovics László, a KMKSZ elnöke mondtak 

ünnepi beszédet. 

 

Lezsák: Szent István megőrizte a magyar hagyományokat 
2014. augusztus 20. – MTI 

Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke Lendván, a muravidéki magyarság augusztus 20-i 

központi ünnepségén arról beszélt, hogy Szent István elérte apja, Géza fejedelem stratégiai 

célját, „és úgy csatolta Magyarországot a nyugati, latin rítusú kereszténység táborához, 

hogy amit csak lehetett, megőrzött a korábbi hagyományokból. Mint mondta: Szent István 

idejében még egy országban élt a magyar nemzet, míg „az 1920-ban szétszabdalt 

magyarság lelki és közösségi egyesülését immár a magyar alaptörvény garantálja”. 
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http://karpataljalap.net/2014/08/21/szent-istvan-napi-megemlekezes-szurteben
http://karpataljalap.net/2014/08/21/szent-istvan-napi-unnepseg-aknaszlatinan
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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 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

