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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

Kedves Vendégeink! 

 

Örömmel köszöntöm Önöket 

ünnepségünkön, tisztelettel 

üdvözlöm minden kedves 

meghívott vendégünket. 

Ünnepelni és megemlékezni 

jöttünk arról a szent napról, 

amely a magyarság egyik 

legősibb ünnepe. E nap István 

királyunk szentté avatásának, a 

keresztény magyar állam 

alapításának, a magyar állam 

fennállásának emléknapja. 
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Ez a nap a történelem folyamán 

egy további, kedves tartalommal 

egészült ki: az új kenyér 

ünnepével. Így szól egy korabeli 

idézet: 

 



„A cséplés végeztével minden 

joga megvan a falu népének 

hozzá, annyi küzdelem, és annyi 

fáradozás után megpihenjen 

augusztus 20-án, Szent István 

napját munkája gyümölcsének, 

az új kenyér ünneplésének 

szentelje!” 

 

Ahhoz, hogy kenyér kerüljön 

minden nap az asztalra, 

áldozatos és kemény munkát 

kell végeznünk, s hogy ez a 

kenyér soha ne fogyjon el az 

asztalunkról, egyre többet kell 

tennünk. A fáradozás jeleként 

jóleső érzéssel fogyasszuk el az 

elénk kerülő kenyeret, de nem 

feledve, hogy ez nemcsak a mi 

munkánk, hanem összefogásunk 

eredménye, az összefogás pedig 

az államiság alapja. 
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István királyunk bölcs 

szigorúságával az évszázadok 

távlatából is arra int bennünket, 



hogy a jövőnk ígéretét ne légből 

épített várakban lássuk, hanem 

jól, biztosan megalapozott 

szavainkban és tetteinkben. 

 

Egy magyar közmondást idézve: 

sok hangyának kell a kősziklán 

járni, míg út látszik rajta. 

Elődeink, István nyomában 

járva, sok évszázadon keresztül, 

hangyaszorgalommal taposták 

ki nekünk az utat. 

Magyarország ma független, 

önálló ország, az út megvan 

tehát, a kérdés az, hogy ezen az 

úton merre haladunk tovább! A 

kérdés az, hogy tudatában 

vagyunk-e a felelősségünknek, 

és élünk-e a lehetőségeinkkel! 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Kis ország vagyunk, nagy 

tehetségű és nagy szorgalmú 

emberekkel. Bízom benne, hogy 

képesek leszünk megmutatni 



tehetségünket - a kultúrában, a 

művészetben, a tudományban -, 

szorgalmunkat a munkában, és 

nem utolsósorban: 

ügyességünket a lehetőségek 

kihasználásában.   

 

Én bízom magunkban, bízom az 

eredményeinkben, a 

sikereinkben. Abban, hogy 

reálisan tudjuk nézni és látni 

magunkat: nem kevesebbeknek 

és nem többeknek, mint akik 

vagyunk. Bízom benne, hogy el 

tudjuk kerülni a kisebbségi 

érzést és az ebből fakadó 

tehetetlenséget, valamint 

panaszkodást; és bízom abban 

is, hogy meg tudjuk haladni a 

felsőbbségérzést is a 

szomszédainkkal vagy éppen a 

nyugatiakkal szemben.  
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Európa ezer évvel ezelőtt már 

tudomást vett rólunk, a mi 



feladatunk most az, hogy 

továbbra is számoljon velünk. 

 

Kívánom, hogy Szent királyunk 

államférfiúi bölcsessége, 

önzetlensége, a nemzet iránti 

korlátlan felelőssége legyen 

velünk, ahogyan évszázadokon 

keresztül. Elődeink szellemében 

emlékezzünk, ünnepeljünk, 

tervezzünk megszívlelve Jókai 

Mór üzenetét:  

„A jövendő terhe vállaidon 

fekszik; légy erős, légy 

törhetetlen, hogy azt 

diadalmasan elviselhesd. Mi egy 

szabad hazát adunk nektek 

örökségbe s a túlvilágról is 

eljövünk számon kérni, hogy 

tartottátok fenn a magyarok 

hazáját. Isten vezéreljen minden 

pályátokon.” 
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
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