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Orbán Viktor: csak erős és öntudatos nemzetek állhatnak meg a 
birodalmi fenyegetésekkel szemben 

A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő 

ünneplést kíván minden magyar honfitársunknak Orbán Viktor miniszterelnök március 

15-e előestéjén közzétett levelében – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár csütörtök délután. „1848. március 

tizenötödike szabadságunk, nemzeti függetlenségünk és összetartozásunk szimbóluma. 

Éljünk bárhol is a világon, ezen a napon egy ütemre dobban a szívünk, kokárdát tűzünk a 

kabátunkra, s együtt ünnepeljük a márciusi ifjakat. Emlékezünk a hősökre, akik bátran 

vallották, és a szabadságharc csatamezőin is bizonyították, hogy a haza minden előtt” – 

fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: 171 évvel ezelőtt ez a négy rövid szó magyar 

emberek millióinak sorsát fordította meg, és „azóta is arra tanít minket, hogy egyedül 

akkor győzhetünk, ha büszkén vállaljuk nyelvünket, kultúránkat és nemzeti jelképeinket. 

Hiszen akárcsak 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy csak a jövőjük érdekében együtt cselekvő, 

erős és öntudatos nemzetek állhatnak meg a birodalmi fenyegetésekkel szemben.” „Ezért 

amikor a forradalomra és a szabadságharcra emlékezünk, olyan férfiakat és nőket látunk 

magunk előtt, akik azzal mutattak példát Európának, hogy számukra a hazájuk volt az 

első, és közös otthonuk szabadságáért a rájuk törő túlerővel is bátran szembe szálltak. 

Meggyőződésem, hogy az ő hősies helytállásukból ma is erőt meríthetünk. Éljen a magyar 

szabadság, éljen a haza!" – zárta a világ magyarságához intézett üzenetét Orbán Viktor. 

 

Semjén: a kitüntetettek életútja példa az egész magyarság számára 

Egy nemzet akkor képes a megmaradásra, ha tagjaiban ott él a büszkeség és a tudat, hogy 

érdemes ahhoz a nemzethez tartozni – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

a március 15-e alkalmából rendezett állami kitüntetések átadásán kedden Budapesten. 

Semjén Zsolt a külhoni, nemzetiségi és egyházi élet kiemelkedő képviselőinek járó 

elismerések átadásán úgy fogalmazott: nincs még egy nép, amelyik arányait tekintve annyi 

Nobel-díjast adott a világnak, mint a magyarság, vagy annyi szentet a katolikus egyháznak, 

mint az Árpád-háziak. Kitért arra is, hogy végigtekintve a történelmen, nincs egyetlen 

olyan kultúra sehol a világon, ahol valamilyen formában a kitüntetés, az elismerés ne 

létezne; az ember természetében van az igazságosság iránti igény, hogy a rendkívüli 

teljesítményeket méltóképpen elismerje. Semjén Zsolt szerint a kitüntetéseknek a 

magyarság szempontjából nemzetmegtartó erejük van, és amikor a magyar állam a 

nemzeti ünnepekhez kapcsolódva elismer valakit, azt a büszkeséget adja a magyarság 

minden tagjának, hogy a nemzetből ilyen nagyszerű emberek és ilyen nagyszerű 

teljesítmények fakadnak. 
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Semjén Nagyváradon: minél több erdélyi képviselje az 
összmagyarságot az Európai Parlamentben 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint az egyetemes magyarságnak is szüksége van 

arra, hogy minél több erdélyi magyar képviselje az összmagyarságot az Európai 

Parlamentben. A kereszténydemokrata politikus Nagyváradon, Szacsvay Imre szobra előtt 

beszélt erről a nemzeti ünnepen, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

központi rendezvényén. Semjén Zsolt felidézte: Nagyvárad sokat tett 1848-49-ben a 

magyar szabadságért, amiért a kései utódok köszönettel tartoznak a városnak. Úgy vélte: a 

forradalom csoda volt. Elbukott, de mégis győzött. Kijelentette: az európai parlamenti 

választások előtt "őseink és hőseink azt üzenik nekünk, hogy mindnyájunknak el kell 

menni, és politikai akaratunk kifejezésével megvédeni értékeinket és érdekeinket 

Európában". A KDNP-s politikus úgy vélte: "ma is veszélyben a haza, de nem csupán a mi 

hazánk, ma is veszélyben a szabadság, de nem csupán a mi szabadságunk, ma is 

veszélyben a jövő, de nem csupán a mi jövőnk". De míg 1848-49-ben pontosan 

azonosítható volt az ellenség, manapság csak a hatása érezhető az élet minden területén: a 

politikában, a gazdaságban, a társadalomban, a szokásokban, a magánéletben és lassan 

már a fejekben is. „Európa lelkét vesztve sutba dobta értékeit: a hitet, a nemzetet, a 

családot” – fogalmazott Semjén Zsolt. 

 

Semjén Zsolt a Szabadság-szobor előtt: Arad üzenete, hogy meg 
akarunk maradni 

Arad üzenete: meg akarunk maradni, magyar életet akarunk élni szülőföldünkön és nem 

engedünk a jogainkból – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Aradon az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett pénteki 

megemlékezésen. „Megmaradtunk az évszázadok viszontagságai után, harcokban, 

leigázásokban, három részbe szakadásban, csonkításban, mindenben, hát akkor most is 

maradjunk meg a globalizáció könyörtelen világában. Az ünnep emlékeztet, de üzen is: 

megmaradni!” – mondta. A miniszterelnök-helyettes kitért arra, hogy jól döntött a 

rendszerváltás után az első szabadon választott Országgyűlés, amikor törvénybe iktatta a 

nemzeti ünnepeket. Meg kellett ezt tennie, hiszen a sok évtizedes kommunista diktatúra el 

akarta törölni a múltat, ki akarta törölni még az emlékét is a nemzet emlékezetéből, vagy 

kisajátítva próbálta meghamisítani – mondta Semjén Zsolt. 
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Szijjártó: mint 1848-ban, ma is együtt kell megvédenünk 
szabadságunkat 

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyarságnak, akárcsak 1848-ban, ma is 

összefogva kell megvédenie szabadságát. Szijjártó Péter Marosvásárhelyen, a székely 

vértanúk emlékműve mellett beszélt erről csütörtökön, a nemzeti ünnep alkalmából tartott 

rendezvényen. A múlt felidézése nagy lehetőség annak megmutatására, hogy a magyar nép 

ma is a szabadság népe, Magyarország ma is a szabadság országa - közölte Szijjártó Péter. 

Az 1848-as forradalom nem kizárólag történelem, hanem a "szívünk, gerincünk". Az 

akkori forradalmárok a maguk jövőjét, a most élők jelenét építették, amikor a szabadságért 

harcoltak. Ma a helyzet megint úgy áll, hogy Magyarország szuverenitásáért és a magyar 

emberek döntési szabadságáért kell újra megküzdeni - jelentette ki. Úgy vélte: a mai 

magyarok is képesek arra, hogy - mint 1848-as elődeik - megváltoztassák a történelem 

menetét. A magyar közösségeket sehol nem lehet erőszakkal asszimilálni vagy hátrányban 

részesíteni. Magyarország nemzeti kormánya mindig ki fog állni a határon túli magyarok 

jogaiért - jelentette ki a miniszter. Magyarország a területén élő nemzeti kisebbségeknek 

biztosítja a lehetőséget, hogy szabadon, bármiféle retorzió nélkül megünnepelhessék 

hőseiket, nemzeti összetartozásukat - mondta Szijjártó Péter. Erdélyi látogatása során 

Szijjártó Péter elsőként vehette át a tavaly újraalapított marosvásárhelyi római katolikus 

gimnázium által adományozott Rákóczi-díjat. A gimnázium vezetése az iskola 

megmentésében és újraindításában vállalt szerepének elismeréséül tüntette ki Szijjártó 

Pétert.  

 

Szijjártó: újabb pályák, akadémiák, csarnokok fognak épülni a 
Kárpát-medencében 

Újabb pályák, akadémiák, csarnokok fognak épülni a Kárpát-medencében a határon túli 

területeken is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az 

erdélyi Nyárádszeredában, a település magyar kormánytámogatással megvalósult műfüves 

labdarúgó-pályájának ünnepélyes átadásán. Az avatóünnepségen elmondott beszédében a 

politikus rámutatott: a magyar sportnemzet, amely büszke az Aranycsapatra, olimpiai, 

világ- és Európa-bajnokaira, és a jelenre, arra, hogy Budapest Európa sportfővárosa, 

Magyarország idén pedig négy olimpiai sportág világbajnokságát rendezi meg. 

"Sportnemzetből igazi sportoló nemzetté szeretnénk válni. Ezért építünk akadémiákat. 

Azért, hogy a fiatalok a lehető legjobb körülmények közepette és a szellemi, erkölcsi 

nevelés minden egyes gyümölcsét élvezve pallérozódhassanak" - mondta Szijjártó Péter. A 

2016-os labdarúgó EB-n elért sikereket és a Kárpát-medence egészét felölelő ünneplést 

hozva fel példaként rámutatott: a sport, különösen a foci, mindig egységbe kovácsolja a 

nemzetet. Valamennyi kárpát-medencei fiatal erőt merített ezekből a sikerekből - tette 

hozzá. Arról biztosította a kárpát-medencei fiatalokat, hogy mindig számíthatnak 
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Magyarország támogatására, a kormány kötelességének tartja, hogy gondoskodjon róluk, 

akár sportról, oktatásról, vagy kultúráról van szó. 

 

Az erdélyi autonomisták szerint Bukarest jelenti az instabilitást, míg 
a Székelyföld a rendet 

Az erdélyi, székelyföldi autonómiatörekvésekre Bukarest részéről érkező válaszok 

zűrzavarában a székelység jelenti a rendet, az önrendelkezés iránti igényével a közösség 

olyan rendet akar, ami biztosítja az állampolgárok közötti tényleges szabadságot, és a 

törvényen alapszik – hangzott el a székely szabadság napi megemlékezés szervezőinek 

kolozsvári sajtótájékoztatóján. A hétfői értekezleten az EMNT, EMNP és az SZNT 

képviselői José Mari Etxebarriával, a Baszk Nemzeti Párt képviselőjével vonták meg az 

előző napi marosvásárhelyi megmozdulás mérlegét, kitérve az autonómia érdekében 

folytatott erőfeszítések állására. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke 

elmondta, tizenöt évre visszanyúló autonómiaküzdelme során a szervezet a székely 

szabadság napi demonstrációval hagyományt teremtett, ugyanakkor stabil jövőképet adott 

a székely közösség számára. Izsák szerint zűrzavar és instabilitás jellemzi azt, ahogy 

Bukarest lereagálja az autonómiatörekvést, ebben pedig a székelység jelenti a rendet, amit 

az is tükröz, ahogy évről évre megrendezi a székely vértanúkra való megemlékezést. 

 

Fölényesen nyerte az elnökválasztás első fordulóját a liberális 
Caputová 

Fölényesen nyerte meg a szlovák elnökválasztás első  fordulóját Zuzana Caputová, az 

ellenzéki liberális pártok jelöltje,  aki Maros Sefcoviccsal,  a legerősebb kormánypárt, az 

Irány- Szociáldemokrácia (SMER-SD) párt  jelöltjével került a második fordulóba. A 

hivatalos végeredmények szerint a voksolás első fordulójában Caputovának mind a nyolc 

szlovákiai megyében a  szavazatok jelentős többségét sikerült megszereznie. Az ötödik 

közvetlen szlovák államfőválasztás első körének véglegesített, hivatalos végeredményei 

szerint Zuzana Caputovára a szavazók  40,57 százaléka, a második helyen végzett Maros 

Sefcovicra pedig a választók 18,66 százaléka voksolt. A részvételi arány enyhén meghaladta 

az utolsó három ilyen voksolás átlagát, 48,74 százalékos volt. Az ország déli, magyarok 

lakta járásaiban a választási részvétel csaknem mindenütt alatta maradt az országos 

átlagnak. Mivel a jelöltek egyikének sem sikerült megszereznie az érvényes szavazatok 

több mint ötven százalékát, így március 30-án második választási  fordulót tartanak a két 

legtöbb voksot megszerzett jelölt részvételével. A választás második körében már egyszerű 

többség is elegendő a győzelem megszerzéséhez. Bugár Béla, a Most-Híd vegyes párt 

jelöltje a szavazatok 3,1 százalékát szerezte meg. Ez alig több, mint fele annak az 
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eredménynek, amit öt évvel ezelőtt Bárdos Gyula, a szlovák elnökválasztások történetének 

első magyar jelöltje szerzett. 

 

Újabb vállalkozások jöttek létre a vajdasági gazdaságfejlesztési 
programban 

Mézüzemet és sertésfarmot nyitottak meg kedden a Vajdaságban a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési programjának részeként, amelynek keretösszege a tervezett 50 milliárd 

helyett már elérte a 65 milliárd forintot. Nagy István agrárminiszter a helyszínen 

elmondta, már látható, hogy a program eredményei a jövőbe mutatnak és példaként 

szolgálnak. A gazdaságfejlesztési program megélhetést és megmaradást biztosít a 

vajdasági magyar családoknak, és ez nemzetpolitikai és gazdasági kérdés egyben – 

jelentette ki. A tárcavezető a magyarkanizsai mézüzem átadásakor kiemelte, hogy “a 

magyar-magyar kapcsolatokat az egymás iránti felelősségvállalás jellemzi, amely két 

pilléren nyugszik: a nemzetrészek egységén és azok helyi érdekérvényesítő erején”. Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke megköszönte a magyar kormány 

anyagi, erkölcsi és politikai támogatását, amely nélkül szavai szerint nem valósulhattak 

volna meg ezek a beruházások. Elmondta, hogy eddig viszonylag kevés volt a tapasztalat a 

mézfeldolgozással kapcsolatban, és olyan sem igen volt, aki integrátorként fogta össze a 

méztermelőket, méhészeket, az új cég pedig ezt az összekötő feladatot is ellátja. A program 

keretében mintegy 150 méhésznek lesz lehetősége megjelenni a világpiacon. 

 

A VaMaDiSz győzelmet jelentett be a Jogtudományi Kar elleni új 
bírósági perben 

Jogerős ítélet született a VaMaDiSz és az újvidéki Jogtudományi Kar közötti új bírósági 

perben, amelyet 2018 júniusában indított a VaMaDiSz amiatt, mert a Kar a felvételi vizsga 

alkalmával szerb nyelvtudás-ellenőrzésre kötelezte a magyar diákokat, akiknek a törvényes 

jogaikkal és az előző per jogerős ítéletével összhangban magyar nyelvű felvételi vizsgát 

kellett biztosítani. A jogerős ítélet kimondja, hogy nemzeti alapú diszkrimináció történt. 

Az ítélet megtiltja, hogy a jövőben ez újra előforduljon. Dicséretet érdemel az 

igazságszolgáltatás amiatt is, hogy mindössze 9 hónap alatt eljutott ez az ügy a jogerős 

ítéletig – írja a VaMaDiSz elnöke. Sóti Attila bízik benne, hogy végre nem marad 

következmények nélkül az, hogy már másodszor is bizonyítást nyert, hogy egy 

felsőoktatási intézmény nemzeti alapú diszkriminációt követett el a fiataljaink ellen. 
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Magyar-szerb együttműködéssel gyümölcsfeldolgozó üzem épül 
Ariljében 

A dél-szerbiai Arilje településen letették az alapkövét annak a gyümölcsfeldolgozó 

üzemnek, amely egy magyar és szerb együttműködési megállapodás eredményeként 

épülhet fel. Az alapkövet Branislav Nedimović szerb mezőgazdasági miniszter és Magyar 

Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettese közösen tették le. A 

jelenlegi tervek szerint a létesítményt még az év vége előtt be is fogják üzemelni. Az 

üzemben elsődlegesen ipari feldolgozásra szánt málnát dolgoznak majd fel. A helyiek azt 

remélik, hogy a befektetés nagy mértékben javítani fog a dél-szerbiai málnatermesztők 

jelenlegi helyzetén. A üzemet mintegy 3500 négyzetméter területen építik fel. A tervek 

szerint a létesítményben óránként 12 tonna gyümölcsöt is fel lehet majd dolgozni.  

 

Palkovics Lászlóval egyeztetett Pásztor István 

A tervek szerint kormányközi megállapodással szabályozzák majd a Királyhalom-

Ásotthalom és a Horgos-Röszke közúti határátkelőhelyek 24 órás nyitvatartását. Többek 

között erről egyeztetett csütörtökön Pásztor István, a VMSZ elnöke és Palkovics László, 

Magyarország innovációs minisztere. Pásztor István kiemelte, most már jól bevált szokás, 

hogy ha a magyar kormány bármelyik tagja Belgrádban tárgyal, azt megelőzően a 

Vajdasági Magyar Szövetség vezetőségével egyeztet. Pásztor István többek között a közelgő 

szerb-magyar közös kormányülésről egyeztetett Palkovics Lászlóval. Magyarország 

innovációs és tudományügyi minisztere pénteken Zorana Mihajlović szerb közlekedési, 

infrastrukturális és építésügyi miniszterrel is tárgyal. Belgrádban a tervek szerint a két 

ország közlekedési ügyeit tekintik át. Ennek előkészítése a VMSZ-t is erősen érinti - 

hangsúlyozta Palkovics László. Elsősorban a határátkelők kérdéséről és a vasútfejlesztésről 

tárgyal Zorana Mihajlovićtyal Magyarország innovációs minisztere. A politikus kiemelte, 

Pásztor Istvánnal a közös szerb-magyar kormányülés részleteit is megvitatták. 

 

Varga Judit: A magyarok nem tehetnek le arról, hogy egyenrangú 
félként kezeljék őket 

A magyarok soha nem tehetnek le arról, hogy egyenrangú félként kezeljék őket a világban - 

húzta alá ünnepi beszédében Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós 

kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Szabadkán. Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett vajdasági központi ünnepségen Varga 

Judit kiemelte: Magyarország tiszteli a más álláspontot képviselő államokat, nem kíván 

beleszólni abba, ki mit tesz saját hazájában, de ugyanúgy elvárja, hogy saját maga 

dönthessen azokban a kérdésekben, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak. Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy 
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európai polgárnak lenni nem jelenti ugyanazt, mint európai uniós polgárnak lenni. "Mi, 

vajdasági magyarok azon európaiak közé tartozunk, akikre ez érvényes, ugyanakkor a 

nemzethez tartozás kettős helyzetet teremt számunkra, mert ha szülőföldünk által nem is, 

de nemzeti hovatartozásunk alapján az unióhoz is tartozunk". A legnagyobb délvidéki párt 

elnöke úgy fogalmazott: "számunkra egyértelmű, hogy csakis olyan magyar politikát 

tudunk támogatni, ami nemzetben gondolkodik, jószomszédi viszonyokat ápol, 

egyenrangúságon, függetlenségen, ugyanakkor közös cselekvésen alapuló Európai Uniót 

épít, ahol egyszer nekünk is helyünk lesz. Ennek a politikának Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök a szimbóluma. A kérdések, amelyek Orbán Viktor kormányzása és 

politizálása által az európai színteret is uralják és az európai parlamenti választási 

kampány középpontjába helyezi személyét, általa pedig a magyarokat, nem miatta 

aktuálisak, de miatta léteznek a legszélesebb nyilvánosság előtt". 

 

Megbírságolták magyar útleveléért a beregszászi önkormányzat 
magyar frakciójának vezetőjét 

Közigazgatási bírsággal sújtotta a bíróság a határátlépésekor megtalált magyar útleve 

miatt Darcsi Karolinát, a beregszászi városi tanács magyar frakciójának vezetőjét, akinek a 

határon rögzített személyes adatai felkerültek a Mirotvorec (Béketeremtő) szélsőséges 

ukrán nacionalista honlapra is. Az orgánum szerint a Darcsi Karolina magyar útleveléről 

készült fénykép és személyes adatai is megjelentek a határellenőrzést követően néhány 

napon belül egyszerre egy ukrán hírportálon és a Mirotvorec portál úgynevezett  

„halállistáján”. A képviselő ügyvédje szerint ügyfele nem követett el szabálysértést, 

miközben az ukrán határőrség igen, azáltal, hogy jogellenesen kiadta a személyes adatait a 

sajtónak. A hírportál szerint a bírósági tárgyaláson Darcsi Karolina elismerte, hogy az 

ukrán mellett magyar útlevéllel is rendelkezik. Elmondta, hogy február 18-án ukrán 

útlevelével lépett ki gyalogosan Ukrajnából az Asztély-Beregsurány határátkelőhelyen, 

majd később ugyancsak gyalogosan tért vissza – írta a híroldal. Darcsi Karolina az MTI-

nek nyilatkozva az ügy kapcsán kifejtette, a március 11-i bírósági tárgyalásra tanúként 

beidézett határőr, aki útlevelének ellenőrzését végezte, elmondta, hogy a neve mellett a 

számítógépes rendszer egy bizonyos „O-indexet” jelez, amelynek a jelentése nem más, 

mint az adott személy és poggyásza kiterjedt vizsgálatának szükségessége. Hozzátette, az 

ellenőrző vizsgálat után a határőrség épületében dokumentálták és jegyzőkönyvezték a két 

útlevelét. A képviselő azt is elmondta, hogy a beregszászi járási bíróság 3400 hrivnya 

(mintegy 32 ezer forint) közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte, valamint állnia kell a 

bírósági eljárás költségét is. 
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Bocskor Andrea: nincs olyan mértékű elnyomás, amivel a 
magyarokat meg lehet törni 

Őseink 1848-ban megmutatták, hogy nincs olyan mértékű elnyomás, amivel minket, 

magyarokat meg lehet törni – hangsúlyozta Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes európai 

parlamenti képviselő Munkácson, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

központi ünnepségén, az 1849. áprilisi győztes podheringi csata emlékművénél. A politikus 

hozzátette: elődeink áldozata nemcsak a pillanatnyi politikai helyzetnek szólt, hanem örök 

mércét állított fel hazaszeretet, hősiesség és tettrekészség terén. Mint kifejtette, március 

15. arra is emlékezteti a kárpátaljai magyarokat, hogy a történelem ma is íródik. „A 

szabadság, melyért őseink harcoltak, ugyanaz a szabadság, melyet nekünk itt és most 

őriznünk és védenünk kell. Különösen ma, amikor azt kell tapasztalnunk, hogy nagy erők 

vannak mozgásban azért, hogy a nemzettudatot, az összetartozás érzését fellazítsák és 

lebomlasszák” – emlékeztetett. Az előkészületben lévő, jogfosztó ukrán nyelvtörvényre 

utalva rámutatott arra, hogy „az ukrán kormány jogszűkítő törvényekkel támadja a 

kisebbségeket, nem kevesebbet, mint az anyanyelvünket véve célkeresztbe”. Mivel a nyelv 

a nemzet lelke, ezért aki egy népet az anyanyelvén keresztül támad, az a legsebezhetőbb, 

legszemélyesebb pontján sérti – mondta. 

 

Kárpátalján kampányolt az ukrán elnök 

Kárpátaljára látogatott pénteken Petro Porosenko ukrán államfő, aki országos 

elnökválasztási kampánykörútja keretében hivatalos rendezvényeken vett részt és mondott 

beszédeket. Az ukrán elnök délelőtt repülőgéppel érkezett Ungvárra, majd onnan 

kíséretével együtt - a kárpátaljai utak katasztrofális állapota miatt - helikopterrel 

szállították a Huszt melletti Vörös mezőre, ahol a tiszavirágéletű Kárpát-Ukrajna 1939-es 

kikiáltásának 80. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi megemlékezést. Az elnök 

megköszönte a kárpátaljai katonáknak az "orosz agresszió" visszaverésében játszott 

szerepüket, különös tekintettel a munkácsi 128-as hegyivadász dandárra és a Karpatszka 

Szics Hősei elnevezésű kárpátaljai határőregységre. Az államfő 23 százalékos 

fizetésemelést helyezett kilátásba a kárpátaljai katonáknak. Petro Porosenko kora este 

elnökválasztási kampányrendezvényt tartott az Ungvár központjában található Petőfi 

téren, ahol emiatt nem tarthatta meg a helyi magyarság három évtized óta hagyományos 

március 15-i megemlékezését.  

 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége a 
kisebbségi jogok szavatolására szólította Kijevet. 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) azzal 

felhívással fordult csütörtökön Petro Porosenko ukrán elnökhöz és az ukrán kormányhoz a 
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tervezett nyelvtörvénnyel összefüggésben, hogy biztosítsa a nem ukrán nyelvű és 

nemzetiségű polgárok jogait, illetve a nyelvük és kultúrájuk megőrzését. A szervezet 

levelében azt írja, hogy valamennyi demokratikusan és európaian gondolkodó ember 

számára nagy horderejű volt Ukrajna függetlenségének létrejötte, és mindenki abban 

reménykedett, hogy feltartóztathatatlanul Európába vezet a fiatal állam útja. Ez a remény 

jogosult volt a nemzeti kisebbségek vonatkozásában is, ugyanis különösen a magyarok 

számára elképzelhetetlen az ellenségkép Ukrajnával szemben. "Most annál nagyobb 

aggodalommal tölt el minket az a tény, milyen ellenséges magatartást tanúsít (Ukrajna) 

kormánya a nemzeti kisebbségekkel szemben. Ukrajnának ugyanakkor szüksége van 

szövetségesekre, barátokra. Éppen ezért érthetetlen a jószomszédságnak a tőkéjét kockára 

tenni, nevezetesen az áldatlan nyelvtörvénnyel" - áll a Deák Ernő elnök, Bihari Szabolcs 

alelnök és Klement Kornél alelnök által aláírt levélben. 

 

Németh Zsolt: Magyarország erősödése kisugárzik környezetére is 

A magyar nép ismét hatalmas kezd lenni, lépésről lépésre szerzi vissza önállóságát, építi  

honvédelmét, fejlődik és erősödik, ami kisugárzik környezetére is - hangsúlyozta Németh 

Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke csütörtökön, a szlovéniai Lendván, a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának központi 

rendezvényén. Hozzátette: érezni lehet a Muravidéken is, hogy milyen az, ha egy erős 

anyaország áll az itt élő magyarok mögött. Magyarország gazdasági erősödését  egyre 

inkább kénytelenek elismerni a kételkedők is: az Európai Bizottság, a nemzetközi 

hitelminősítők, miután a befektetők már régen megtették ezt  éppen a befektetéseikkel - 

mondta. Úgy ítélte meg, hogy folyamatosan jobb magyarnak lenni, és 2030-ig sikerül 

olyan  konkrét célokat elérni, amelyek  térségünket is erősebbé teszik, és környezetük is 

profitál a fejlődésből. "Ennek az erősödő Magyarországnak fontos Európa. Európa a 

jövőnk, ezért óvjuk, szeretjük, védjük, mint sajátunkat" - húzta alá. Mint mondta: ma 

Európa a nemzeti érzés reneszánszát éli, ugyanakkor sokan elvitatják ezt Európa népeitől. 

"Mi ebben vitatkozunk, a nemzetekben erőforrást látunk" - tette hozzá. 

Potápi: Magyarország ma is nyíltan kiáll az európai eszmeiség és a 
függetlenség mellett 

Magyarország az 1848-as forradalomhoz hasonlóan ma is nyíltan kiáll az európai 

eszmeiség és a függetlenség mellett, álláspontja szerint Európa a független, szabad európai 

nemzetek sorsközössége – közölte az MTI-vel a Stuttgartban tartózkodó Potápi Árpád 
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János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár a 

Stuttgarti Magyar Kulturális Intézetben, a magyar főkonzulátus által az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 

megemlékezésen vett részt és mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte 1848 és 1849 

jelentőségét arra vonatkozóan, hogy ez időben egy európai forradalmi hullám söpört át a 

kontinensen, és a legtovább a magyar szabadságharc és forradalom tartotta magát. Nem 

egy területen, ahol már eltiporták a forradalmat, Magyarországra úgy tekintettek, mint a 

szabadságnak egy védőbástyájára. Németországban egy korabeli újság 1849-es írása 

szerint a német szabadság a magyarokon alapszik – mondta Potápi Árpád János. 

Kifejtette: Magyarország ma is hasonló szerepet tölt be Európában, nyíltan ki mer állni az 

az európai eszmeiség és a magyar függetlenség mellett, álláspontja szerint Európa a 

független, szabad európai nemzetek sorsközössége. Az államtitkár reményének adott 

hangot, hogy ezek a hangok nyomnak majd inkább latba a közelgő európai parlamenti 

választásokon is. 

 

Szilágyi Péter: március 15. a különbözőségeinken túlmutató egység 
jelképe 

„Március 15. a különbözőségeinken túlmutató egység jelképe” – hangoztatta Szilágyi Péter, 

a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa Los Angelesben 

a magyar közösség ünnepi rendezvényén. A megemlékezést, majd ünnepi programot 

vasárnap a Los Angeles-i Szent István templomban tartották, ahol délelőtt az államalapító 

Szent István szobrát is felavatták. Szilágyi Péter mindkét alkalommal beszédet mondott. 

Ünnepi beszédében a miniszteri biztos kiemelte az 1849 utáni magyar emigráció 

szerepvállalását az új hazában, név szerint is megidézve az amerikai polgárháború magyar 

hőseit. Mint fogalmazott: „...itt sem felejtették el a közösségért való áldozatvállalás 

parancsát, és tevékeny szerepet vállaltak a modern Amerika megteremtésében és 

felvirágoztatásában.” Kossuth Lajos szavait idézve állapította meg, hogy „a régi és mai 

amerikás magyarok Kossuthtal együtt vallják, hogy a haza örök, s nemcsak az iránt 

tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, ami lesz”. Kossuth annak idején azt 

kérte a magyaroktól, hogy minden erejükkel és tehetségükkel küzdjenek a magyar 

szabadságért – idézte Szilágyi Péter a 171 évvel ezelőtti történéseket. Majd hangsúlyozta: 

ez a kérés ma is érvényes. „Hitünk, nyelvünk, kultúránk, közösségeink megtartásával kell a 

hazáért, a nemzetért küzdenünk” – fogalmazott. 

 

Potápi Árpád: a magyarok nem szeretik, ha más mondja meg, 
miképpen éljenek 

A magyarok nem szeretik, ha más mondja meg, miképpen éljenek – fogalmazott Potápi 

Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár a kanadai Edmonton magyar közösségének 
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március 15-i ünnepségén elmondott beszédében, melyben „a márciusi ifjak haza iránti 

rendíthetetlen hűségét, a szabadság iránti olthatatlan vágyat” emelte ki. „Ezért készek 

voltak mindenáron, akár életük árán is megcselekedni, amit megkövetelt a haza” – 

fogalmazott. A politikus, felidézve a 171 évvel ezelőtti történéseket, március 15-ét a magyar 

szabadság születésnapjának nevezte. Hangsúlyozta, hogy „a szabadság népe mellett a soha 

fel nem adás népe vagyunk, és ezért lehetséges, hogy az anyaországtól több tízezer 

kilométernyire szép számban összejöhetünk, anyanyelvünkön beszélhetünk, nemzeti 

ünnepünket ünnepelhetjük”. Potápi Árpád mindkét kanadai városban hangsúlyozta, hogy 

az 1948-as hősök leszármazottainak lenni nemcsak kiváltság, hanem kötelességgel is jár, 

hiszen szabadságunk és nemzeti öntudatunk az ő erőfeszítéseiknek is köszönhető. 

 

Szili Katalin Washingtonban: napjainkban különösen fontos a 
nemzeti elkötelezettség 

Napjainkban különösen fontos a nemzeti elkötelezettség - hangsúlyozta Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott az MTI-nek Washingtonban, a magyar nagykövetségen szombat 

este tartott ünnepi megemlékezés után. Szili Katalin felidézte az 1848-as forradalom és 

szabadságharc 12 pontját. Úgy fogalmazott: "E követelések közül ma is nagyon fontos, 

hogy legyen béke, szabadság és egyetértés". Kiemelte: "2010 után sikerült 

megteremtenünk a békét magyar és magyar között". A szabadsághoz pedig hozzátartozik 

az állampolgársághoz társuló szavazati jog is, és ezzel az idén az európai választásokon az 

amerikai magyarság is élhet - tette hozzá. A miniszterelnöki biztos kifejtette: "Európa ma 

azzal küzd, vajon képes lesz-e megőrizni keresztény jellegét a jövőnek, vagy az illegális 

bevándorlás nyomán felhígulnak társadalmai". Hozzáfűzte: a kontinensen még mindig 

vannak olyan közösségek, amelyek európai egyesült államokban gondolkodnak ahelyett, 

hogy a nemzetek Európáját építenék, ahol mindenki megőrizheti saját identitását, 

szuverenitását. A szuverenitás megőrzését Szili Katalin napjaink egyik legfontosabb 

kérdésének nevezte Európában. "Mi azt szeretnénk, ha a Kárpát-medencében a jövőben is 

beszélnének magyarul, és a jövőben is tudnák, mi az a kokárda" - mondta. 
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