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Orbán Viktor ünnepi köszöntője a külhoni magyaroknak 

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőt írt határon túli magyar honfitársainkhoz március 

15-e alkalmából, melyet a Kárpát-medence számos településén, a helyi ünnepségeken 

felolvasnak. „169 évvel ezelőtt ez a nap ébresztett rá bennünket arra, hogy azon az 

ösvényen, amely az egész nemzet felemeléséhez vezet, csak egy szívvel és egy akarattal 

juthatunk előre. Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy 1848. március 15-én vértelen 

forradalommal vívtuk ki szabadságunkat, de még ennél is nagyobb fegyverténynek tartjuk, 

hogy amikor meg kellett védenünk frissen szerzett jogainkat, egy emberként álltunk 

talpra” – fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő köszöntőjében azt írja: hét esztendővel 

ezelőtt ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy újraalkossuk és megszilárdítsuk a magyar 

nemzet egységének fundamentumát. „Az elmúlt években olyan erős és stabil anyaországot 

építettünk, amely segíteni tudja a Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való 

boldogulását. Rajtunk áll, hogy élve a kapott eséllyel, összefogásunkkal és kitartásunkkal 

valóra váltjuk-e '48-as hőseink álmait, büszkén hirdetve: „a magyar név megint szép lesz, 

méltó régi nagy híréhez. Legyen tehát béke, szabadság és egyetértés!” – zárta sorait Orbán 

Viktor. 

 

A külhoni magyarság megmaradása attól függ, sikerül-e előrelépni 
az autonómia területén  

A külhoni magyarság megmaradása attól függ, hogy az autonómia területén sikerül-e 

előrelépni vagy sem, a magyar érdekérvényesítés pedig egyenesen arányos a külhoni 

magyar pártok választási sikerével - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes hétfőn Budapesten. A kormányfő helyettese a Kisebbségi jogok, 

érdekképviselet, autonómia című kiadvány aktuális köteteinek bemutatóján a tudomány, a 

közigazgatás és a politika szövetségét hangsúlyozta. Ha ezek közül a bármelyik is hiányzik, 

meggyengül a külhoni magyarok érdekérvényesítő képessége - magyarázta. Semjén Zsolt a 

külhoni magyar pártok választási eredményeit elemző kötetről kiemelte: a magyar 

érdekérvényesítés a külhoni magyar pártok sikerétől függ. Akkor lehet védeni a magyar 

érdekeket, ha a magyar pártok ott vannak az önkormányzatokban és lehetőleg ott vannak 

az adott ország parlamentjében, vagy kormányzati szerepet vállalnak. Magyarországról azt 

támogatják, hogy az adott nemzetrész minél egységesebben jelenjen meg - mutatott rá, és 

úgy fogalmazott: ha egység van, eredmény is van. Ez különösen a parlamenti 

választásokon fontos - folytatta Semjén Zsolt, aki szerint nem engedhető meg, hogy olyan 

konstrukciók induljanak, amelyeknek nincs reális esélyük a parlamentbe való bekerülésre, 

csak néhány szavazatot elvisznek. Összegzése szerint a magyar karakter, a magyar 

közösség érdekképviselete mellett az is fontos, hogy a külhoni magyar pártoknak a 

többségi nemzet felé is legyen világos és vállalható mondanivalójuk. Semjén Zsolt 

példaként a Vajdasági Magyar Szövetséget hozta. A miniszterelnök-helyettes a 
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Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Századvég Alapítvány rendezvényén a nemzetközi 

témákról szóló kötet kapcsán hangsúlyozta: a nemzetközi jogon és precedensen alapul 

minden követelésük. Az autonómia témáját körüljáró kötetről szólva kijelentette: a 

külhoni magyarság megmaradása attól függ, hogy az autonómia területén előre tudnak-e 

lépni. Az autonómia egyfelől cél, másfelől jövőkép, az autonómiaköveteléseket soha nem 

szabad feladni - rögzítette. Megerősítette: minden közösségnek a saját koncepcióját kell 

elkészítenie, nincs egységes elv, és nem Budapestről kívánják megmondani, mi a jó az 

adott magyar közösségnek. A kimunkáláshoz ugyanakkor minden segítséget megadnak - 

jelezte. Az is fontos, hogy az adott ország közössége "szokja" az autonómia gondolatát - 

vélte, hozzátéve: először "őrjöngés, kiborulás, támadás, utána hümmögés, elutasítás, a 

végén párbeszéd" van. Hozzátette: a magyarság soha nem kért olyat, amire az unióban ne 

lenne precedens, és amit ne tudnának alátámasztani. Ha elfogadják, hogy létezik olyan jog, 

ami más nemzeteknek, nemzetrészeknek jár, de nekünk nem, akkor azt fogadnánk el, 

alávalóbbak vagyunk más nemzeteknél - jelentette ki Semjén Zsolt. 

 

„Az autoriter politika gyomját el kell távolítani a szabadság 
kertjéből” 

Kelemen Hunor szerint „az autoriter politika gyomját, élősködőit el kell távolítani a 

szabadság kertjéből”. Az RMDSZ elnöke Nagyszalontán, Kossuth Lajos szobra előtt 

mondott beszédet a nemzeti ünnepen. Úgy vélte: a szabadság Romániában nem 

sziklaszilárd építmény, hanem inkább folyamatos gondozást igénylő kert. „Nem egyszer 

kell megépíteni, hanem évről évre, újra és újra. Vannak göcsörtös öreg fái, azokat metszeni 

kell. És újakat telepíteni is szükséges” – állapította meg. Kijelentette: Romániában ma 

„kemény harcot vív a látható állam a láthatatlan állammal, a választott politikusok az 

erőszakszervezetek titkos koalíciójával”, és míg a látható hatalmat, a politikusokat le lehet 

váltani, az erőszakszervek titkos koalíciója nem váltható le parlamenti választásokon. 

Kelemen Hunor úgy vélte, ma Románia válaszút előtt áll. „Választania kell a jogállam, a 

parlamentáris demokrácia és a láthatatlan, de autoriter hatalom között. Választania kell a 

jogkövető és az emberi jogok tiszteletére épülő, illetve a demagóg, populista retorika 

mögött meghúzódó jogtiprás között. Választania kell a szabadságjogok vagy azok perverz 

korlátozása között” – részletezte a politikus. Úgy vélte, a romániai magyaroknak nem 

érzelmi alapon kell választ adniuk arra, hogy mit akarnak, és nem egyik vagy másik 

politikai tábornak tetsző álláspontra kell helyezkedniük. „Az autoriter politika gyomját, 

élősködőit el kell távolítani a szabadság kertjéből. Különben előbb a gyepet, aztán a fákat is 

megtámadják és elpusztítanak mindent” – vélekedett a szónok. Hozzátette: a hatalmi 

ágakat szét kell választani, és az alapvető emberi és szabadságjogokra kell építeni. 

„Beszélhetünk-e ma Romániában jogállamiságról, ha az oktatási törvénynek a 
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Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar nyelvű oktatásra vonatkozó 

paragrafusait öt év után sem léptették érvénybe, és ezért senkit sem vonnak felelősségre? 

Milyen jogállam az, ahol csupán ügyészi eljárással, végleges bírósági döntés nélkül a 

megszűnés határáig lehet eltolni egy iskola működését? Ahol a marosvásárhelyi római 

katolikus líceum jövőjét veszélyeztetik? (.) Milyen jogállam az, ahol az ügyész a szülők és a 

gyermekek vallási hovatartozásáról érdeklődik és megtiltja, hogy a nyilvánosság előtt 

beszéljenek a vallatás részleteiről. Valós-e a jogállam, ha a Románia által ratifikált, 

kisebbségekre vonatkozó egyezményeket nem tartják be? Ha az alkotmánybíróság 

döntései csupán papírra vetett betűk maradnak?” – sorolta a sérelmeket. Kelemen Hunor 

megállapította: Romániában ma nem beszélhetünk jogállamról, egyre távolabb vagyunk 

attól, amiért 1989-ben utcára mentünk, amiért 1848 forradalmárai fellázadtak. „Ez lassan 

a posztmodern rabság, a posztmodern feudalizmus” – fogalmazott az RMDSZ elnöke. 

Román barátainak üzente: a magyar szabadság az ő szabadságukból semmit sem vesz el. 

„A mi szabadságunkkal, hogy magyarként megmaradva éljünk őseink földjén, 

szülőföldünkön, nem csorbul az ő szabadságuk. Nem bűn az, ha valaki szereti saját 

nemzetét, s tudnia kell úgy szeretni azt, hogy ne a másik rovására tegye” – jelentette ki 

Kelemen Hunor. 

 

Vásárhelyi iskolaügy: Budapest elítéli a DNA „túlkapásait” 

A nemzetpolitikai államtitkárság elítéli a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

„túlkapásait” és a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum 

„ellehetetlenítésére irányuló törekvéseket” – közölte az államtitkárság. A közleményben 

úgy fogalmaztak: egy jogállamban megengedhetetlen, hogy ügyészek vallási 

hovatartozásukról faggassanak embereket, vagy kérdőre vonják őket azért, mert egy adott 

felekezeti iskolába íratták gyermekeiket. „Elfogadhatatlan az is, hogy egy ügyészségi 

vizsgálat megindítása nyomán megkérdőjeleződjön egy felekezeti iskola puszta léte” – 

tették hozzá. Az államtitkárság egyetért azokkal az erdélyi magyar politikusokkal, akik 

szerint a marosvásárhelyi katolikus líceum ügye szervesen illeszkedik abba a folyamatba, 

amely arra irányul, hogy a magyar közösségeket alapvető jogaikban korlátozzák. A 

közlemény ezek között említi, „a magyarság számára nagy horderejű, máig megoldatlan 

ügyeket, mint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar 

karának kérdését vagy a történelmi egyházakat megillető igen fontos ingatlanok – Székely 

Mikó Kollégium, a gyulafehérvári Batthyáneum – visszaszolgáltatását”. „Közismert, hogy a 

MOGYE szenátusa – élén a rektorral –, az erre vonatkozó törvényes kötelezettség ellenére, 

immár évek óta nem hajlandó dönteni az egyetem önálló magyar karának létrehozásáról. 

Ellenük mégsem indult ügyészségi vizsgálat, őket nem zaklatja a DNA. Mindeközben, noha 

az egykori katolikus leánygimnázium épülete visszakerült az egyház tulajdonába, mégis 

folyamatos külső akadályokba ütközik a líceum működése” – írták. A nemzetpolitikai 

államtitkárság jelezte: a magyar kormány kiáll a megfélemlített, ártatlanul meghurcolt 
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szülők és diákok mellett, szolidaritásáról és erkölcsi támogatásáról biztosítja azokat, akik 

mindezek ellenére is vállalják, hogy kiállnak jogaikért és mindent elkövetnek azért, hogy a 

katolikus líceum tovább működhessen. „Abszurd, hogy a XXI. században, az Európai Unió 

területén egyáltalán kérdésessé válhat, hogy egy keresztény egyház a saját ingatlanában 

felekezeti iskolát tarthasson fent. Mindez összeegyeztethetetlen az Európai Unió jog- és 

értékrendjével” – írta a budapesti államtitkárság. 

 

Az erdélyi magyarság 12 követelésének RMDSZ-es listája 

Az RMDSZ március 15-ére a honlapján tette közzé az erdélyi magyarság 12 legfontosabb 

aktuális követelésének listáját. A szövetség már a 2017-es kívánságlista fejlécébe beleírta, 

amit a legfontosabbnak tart: legyen béke, szabadság és egyetértés! A kiáltványban azt 

írják, az erdélyi magyarság új alkotmányt kíván, amely államalkotó tényezőként ismeri el a 

romániai, az erdélyi magyar közösséget. Ugyanakkor jogállamot is kíván: a hatalmi ágak 

szétválasztását, a törvények betartását. A harmadik pont egy etnikumközi szerződés 

szükségességéről szól, amely tartósan biztosítja a békés román-magyar együttélést. A 

negyedik pontban azt kéri, hogy az alkotmány mondja ki: Románia többnyelvű, több 

kultúrájú ország. Az RMDSZ által megfogalmazott aktuális erdélyi magyar követeléslista 

ötödik pontja a személyi és közösségi jogok intézményének széleskörű biztosítását kéri, a 

hatodik pedig arra vonatkozik, hogy legyen a magyar a második hivatalos nyelv Erdélyben, 

és a magyarok szabadon használhassák közösségi szimbólumaikat, jelképeiket. A szövetség 

ugyanakkor több tiszteletet kér a helyi közösségeknek, nagyobb hatásköröket az 

önkormányzatoknak. A nyolcadik pontban a kommunizmus idején elkobzott javak 

visszaszolgáltatásának gyorsítását és befejezését kéri. A kilencedik a minőségi anyanyelvi 

oktatás biztosítására vonatkozik minden magyar gyermek számára a bölcsődétől az 

egyetemig. A kiáltvány 10. pontja az erdélyi autópályák befejezését, az utak és vasúti 

pályák korszerűsítését kéri. A 11. pont jóléti államot, és tisztes megélhetést kér minden 

korosztálynak. A 12. pont rögzíti azt a követelést, hogy legyen március 15. hivatalos ünnep 

Romániában. Amint a követeléslista végén a szövetség közölte: „A szabadságharc üzenete 

örök értékű. A 12 pontban megfogalmazott célok évről-évre alkalmazkodnak a jelenhez. 

Hiszen ma is küzdenünk kell jogainkért, szabadságunkért. A végső cél nem változik, az 

akadályok és eszközök igen. Ezekhez kell alkalmazkodnunk”. 

 

A haza és a haladás szab utat a magyarságnak 

A Vajdasági Magyar Szövetség meghívására Vajdaságban ünnepelt Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, aki beszédében a 

szuverenitást és a gazdasági megerősödést nevezte a legfontosabb nemzeti törekvéseknek, 
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amelyek lehetővé teszik a külhoni magyarság támogatását és a nemzet egységének 

megteremtetését. Semjén Zsolt rámutatott arra, hogy a március 15-i ünnepségek értelme, 

hogy hitet és erőt merítsünk annak tudatában, hogy érdemes ahhoz a nemzethez 

tartoznunk, amely nagyszerű dolgokat cselekedett a történelem során, másfelől levonjuk 

mindebből a tanulságot. Mint fogalmazott, a magyarság mindig két dologért küzdött: az 

egyik a nemzeti szuverenitás kivívása és megőrzése, a másik pedig az egységes társadalmi 

és politikai állapotok megteremtése. A jelenben azzal kell szembenézni, hogy az ország 

szuverenitását Brüsszelből vonják kétségbe – mondta Semjén, aki szerint az ország 

szuverenitása azt jelenti, hogy a magyar nemzet, a magyar emberek döntik el, hogy kikkel 

akarnak együtt élni. A szuverenitás megőrzése mellett a másik törekvés az ország 

megerősítése, amely a GDP növekedésében, a különböző társadalmi csoportok soha nem 

látott fizetésemelésében, a rezsicsökkentésben, az alacsony deficitben és az infláció teljes 

leállásában, a munkanélküliség felszámolásában mutatkozik meg. A miniszterelnök-

helyettes kiemelte: az egyetemes magyar nemzet akkor tud megmaradni, ha minden egyes 

nemzetrésze megmarad, amihez erős és szuverén Magyarországra van szükség, valamint 

az adott nemzetrészek önszervező erejére. Magyarország csak akkor tudja támogatni a 

külhoni magyarságot, ha a Délvidékhez hasonlóan meg tudja szervezni saját nemzeti 

autonómiáját és országos képviseletét. Semjén Zsolt szerint ma is a haza és a haladás szab 

utat a magyarságnak, beleértve a délvidéki magyarságot is. A kulturális autonómia 

elmélyítése és a gazdasági fejlődés teszi lehetővé a szülőföldön való megmaradást – 

hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. A délvidéki autonómia példaértékű az egész 

Kárpát-medencei magyarság számára. A többségi nemzetben is tudatosítani kell, hogy a 

magyar nemzet – így a délvidéki magyarság is – soha nem kért, nem követelt olyat, amire 

ne tudnánk példát mondani az Európai Unión belül. A miniszterelnök-helyettes a 

nemzetrészek elszakíthatatlanságáról és a szerb-magyar történelmi és jelenkori egymásra 

utaltságáról szólt Szabadkán megtartott ünnepi beszédében. Pásztor István nemzeti 

identitásunk alapkövének nevezte március 15-ét, amely a jelen kihívásiban és döntéseiben 

is kifejezésre jut. Március 15-e ott kezdődött, ahol Széchenyi gondolkodott és ott győzött, 

ahol Deák Ferenc, a haza bölcse töprengett – vont párhuzamot ész és szív döntései között a 

VMSZ elnöke ünnepi beszédében. A pártelnök beszédében rámutatott az 1848-as 

forradalom történelemformáló erejére: „Erős, szilárd, európai, független, identitással és 

történelemmel, fejlődési szakaszokkal és elnyomott időszakokkal szabdalt, de nemzeti 

történelem. A magyar nemzet történelme és története” – mondta Pásztor István. 

Hozzátéve: Március 15-e a nemzet szívének ünnepe, ami nélkül nincs semmi sem. „Ha 

nem dobog bátor, igaz, a hazáért, a magyarságért, a polgárosodásért, a függetlenségért, az 

önrendelkezésért harcolni kész szív, akkor nincs mit megmenteni.” Hogyan tudjuk 

menteni, megmenteni identitásunkat, hogyan tudunk fejlődni, hogyan tudunk annak az 

Európának a részeként létezni, amely már 1848 kapcsán is azt mondta, ha együtt is érez a 

magyarokkal, ha erkölcsileg támogatja is esetleg, léte, sorsa különösebben nem 

foglalkoztatja – határozta meg a múlt és a jelenkor legégetőbb kérdéseit Pásztor István. „A 

történelemben nincsenek kérdések és nincsenek alternatívák. Döntések vannak és 
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következmények” – hangsúlyozta Pásztor megidézve a kiegyezés, a katonai sikerek, 

kudarcok és a forradalom alakjait, akiket az összefogás, a mérlegelés és a bátorság – ész és 

szív – tettek hősökké. A kérdés ma, 2017-ben, 169 évvel azután az esős szerdai március 15-

e után és 150 évvel a Kiegyezés után az, hogy mire helyezzük a hangsúlyt, nem csak a 

nótában, nem csak az ünnep hevében, hanem a nemzetről, a közösségről, a magyarságról 

gondolkodva. A szívünkre hallgatunk vagy az eszünkre? ‒ tette fel a kérdést beszédében 

Pásztor István. A pártelnök szerint csak egyetlen válaszunk lehet: a szabadság és a haza 

akkor élhet, ha a nemzet nem adja fel céljait, ha szívósan, ha kell évtizedeken át, mint tette 

Deák Ferenc, küzd, nem adja fel. „A döntések, amiket meghozunk, nem alapulhatnak 

pillanatnyi szeszélyen, egyéni szimpátián, nem alapulhatnak mindig a szívünk tetszése 

szerint, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy közösen és jó döntést hozzunk. Jónak és 

közösnek pedig csak az számít, amivel megtartjuk erőnket, haladni tudunk, és fel nem 

adunk semmit abból, amiért a márciusi ifjak, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

hősei az életüket adták, amire az életüket áldozták” ‒ zárta beszédét a párt elnöke a Jadran 

színpadon. 

 

Brenzovics: Bebizonyosodott, hogy a kárpátaljai magyarság képes 
kiállni szerzett jogaiért 

Hivatalosan átadta a kárpátaljai magyar szervezetek által a kisebbségek nyelvhasználati 

jogainak korlátozására irányuló ukrán nyelvtörvénytervezetek ellen összegyűjtött közel 65 

ezer aláírást tartalmazó íveket Brenzovics László, a KMKSZ és Zubánics László, az UMDSZ 

elnöke Hennagyij Moszkalnak, Kárpátalja kormányzójának Ungváron. Az íveket a 

kárpátaljai magyar szervezetek vezetőinek és az aláírásgyűjtési akciót támogató történelmi 

egyházak képviselőinek jelenlétében adták át a Kárpátalja megyei közigazgatási hivatal 

épületében, nagy ukrán médiaérdeklődés mellett. Brenzovics László felolvasta a KMKSZ és 

az UMDSZ közös nyilatkozatát, amelyben a két szervezet tiltakozik a kárpátaljai 

magyarság és a többi nemzetiség nyelvhasználati és anyanyelvű oktatási jogainak 

korlátozásával fenyegető törvénytervezetek ellen. A magyar szervezetek arra kérték a 

megye kormányzóját, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a törvénytervezetek 

elfogadása ellen. Válaszában Hennagyij Moszkal kijelentette: mind ő, mind a Kárpátalja 

megyei államhatalom érzékeli és osztja a magyarok aggodalmát, s kész elősegíteni, hogy a 

kérésük meghallgatásra találjon a legfelsőbb állami szinten. Hozzátette: jogosnak tartja a 

kárpátaljai magyarok aggódását és az érdekeik védelmében tett lépéseit. Hangsúlyozta, 

teljes mértékben egyetért a magyar szervezetek azon véleményével, hogy az ukrán 

parlament elé terjesztett mindhárom nyelvtörvénytervezet ellentmond az ukrán 

törvényeknek, sérti az alkotmányt és a Kijev által vállalt nemzetközi kötelezettségeket. 

Kiemelte: le kell szögezni, hogy nem korlátozhatók az ukrán állampolgárok 
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nyelvhasználati és anyanyelvű oktatáshoz fűződő jogai. Hennagyij Moszkal arról 

biztosította a kárpátaljai magyarság képviselőit, hogy minden tőle telhetőt meg fog tenni 

annak érdekében, hogy az ukrán parlament jelenlegi formájában ne fogadja el a 

„dilettánsok, jogi szöveget soha nem olvasott” egyének által „összefércelt” 

törvénytervezetek egyikét sem. Mint mondta, hétfőn találkozik Petro Porosenko elnökkel, 

akinek fel fogja vetni a nyelvtörvények kérdését, átadja a magyar szervezetek nyilatkozatát 

és az általa vezetett hivatal által az ügyben készített dokumentumot, javasolni fogja az 

államfőnek a nyelvtörvénytervezetek társadalmi és szakértői vitára bocsátását, valamint 

megküldését a Velencei Bizottságnak véleményezés céljából. 

 

Jankovics Róbert a miniszterelnök-helyettessel tárgyalt 

Hivatalában fogadta Jankovics Róbert parlamenti képviselőnket Davor Ivo Stier horvát 

kormányfőhelyettes és külügyminiszter. A bő egyórás megbeszélésen többek között a 

horvátországi magyarságot érintő problémákról tárgyaltak. Jankovics Róbert parlamenti 

képviselő a találkozót követően elmondta, hogy Stier miniszterelnök-helyettessel a 

választások utáni kormányalakítási tárgyalások során sikerült jó kapcsolatot kialakítani. 

„Miniszter úr rendkívül jól ismeri a horvátországi nemzeti kisebbségek helyzetét, 

problémáit, így alapos és részletekbe menő beszélgetést folytathattunk. Itt ismételten arra 

hívtam föl a figyelmet, hogy közösségünknek haladéktalanul anyagi forrásokat kellene 

biztosítani. Erre határozott ígéretet kaptam. Megbeszéltük azt is, hogy e téren a 

kormányközi magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság nemrég lezajlott ülésén 

megfogalmazott ajánlások lesznek a kiindulási pontok. Biztos vagyok benne, hogy 

közösségünk részére gyorsan látható eredmények születnek majd. Ez a beszélgetés is azt 

bizonyítja, hogy komolyan gondolja a nemzeti kisebbségek problémáinak a megoldását a 

Plenković-kormány” – nyilatkozta Jankovics Róbert. 

 

Zágrábban koszorúzott Szilágyi Péter 

A horvátországi magyar civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok képviselői 

Zágrábban közösen megkoszorúzták Petőfi Sándor emléktábláját. Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: 1848-ban 

a szabadságért és a jövőért fogtak össze Közép-Európa népei a Habsburg császárral 

szemben, mert rendet és békét kívántak. Habár küzdelmük akkor elbukott, 

áldozathozataluk néhány évtizeddel később célba ért és megkezdődhetett Magyarország és 

Horvátország felemelkedése, az ezeréves horvát-magyar összefogás újra lendületet 

kaphatott. Milan Bandic, Zágráb polgármestere is köszöntött minden magyart a nemzeti 

ünnep alkalmából. 
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Gulyás Gergely: a nemzet ünnepe minden magyaré 

Függetlenül attól, hogy az anyaországban, az elszakított területeken vagy éppen a 

diaszpóra világmagyarságának tagjaként részesei a határokon átívelő nemzeti 

közösségnek, a nemzet ünnepe minden magyaré – hangsúlyozta Gulyás Gergely, az 

Országgyűlés alelnöke Lendván, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

Tanácsának központi, március 15-i ünnepségén mondott beszédében. Kiemelte: büszkeség 

töltheti el a magyarságot, amiért az egyetemes magyar nemzet olyan kisebbségben élő 

közösségeivel is együtt ünnepelheti március 15-ét, mint a muravidéki magyarok, akik a 

XX. század minden viszontagsága ellenére is meg tudták őrizni önazonosságukat. 1848. 

március 15-e mindent átható erővel mutatta meg a magyarok szabadságvágyának, nemzeti 

önazonosságának és függetlenségre törekvésének erejét, nemcsak annak a kornak, hanem 

az utókor számára is példát mutatva – mondta Gulyás Gergely. Gulyás jelezte, hogy az 

anyaország ma már alkotmányba vésve felelősséget visel a határon túli magyar nemzeti 

közösségekért. Kicsi, de fontos lépésnek mondta a lendvai főkonzulátus tavalyi 

megnyitását. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

Tanácsának elnöke arról beszélt: meggyőződése, hogy a muravidéki magyarok számára 

van jövőkép, de a szavak helyett a tettek mezejére kell lépni. Az elnök méltatta, hogy 

Magyarország vezetői végre azt éreztetik a muravidéki magyarokkal, tényleg fontosak 

számukra. Kiemelte mindazonáltal, hogy a térség fejlesztésében a szlovén kormány 

segítségére is szükség van. Arra kérte a magyar kisebbséget, hogy őrizze továbbra is 

nyelvét és kultúráját, a szlovéneket pedig toleranciára és együttműködésre biztatta, mert 

véleménye szerint csak közösen tudnak a térség érdekében cselekedni. 
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