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A magyarság közelít céljai megvalósításához 

Régen voltunk ilyen közel ahhoz, hogy a magyarság céljait megvalósítsuk, a magyar 

szabadságot kiteljesítsük határokon belül és kívül – fogalmazott Orbán Viktor 

miniszterelnök az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából 

írt ünnepi üdvözletében. A kormányfő kifejtette: az elmúlt években elindították a nemzetet 

a határokon átívelő egyesítés útján. „Így leszünk többen, így leszünk erősebbek” – emelte 

ki, hozzátéve: ezt az erőt éppoly bátran és elszántan, éppoly okosan és leleményesen kell 

használni, ahogy eleink tették. A nemzet újraegyesítésének értelme éppen az – folytatta a 

miniszterelnök –, hogy mindenki, aki magyarnak vallja magát, részt vehessen a magyar 

nemzet és Magyarország építésében. A határon túl élők részt vehetnek Magyarország 

erősítésében, az erős anyaország pedig többet tud tenni értük ott, ahol élnek – közölte. A 

kormányfő kiemelte: ez az a nap, amikor az egész világ hallja a magyar szabadság hangját. 

Ez a hang azt mondja, hogy a szabadság azoké, akik elég bátrak, hogy kivívják. „Mi, 

magyarok kivívtuk. Sokat küzdött a magyarság az elmúlt évszázadokban, hogy ez ma így 

lehessen” – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki arra hívott fel: használjuk ki a lehetőséget, 

amit közösen teremtettünk. „Legyünk méltó utódai a 48-as magyar hősöknek” – írta a 

kormányfő, ehhez erőt, hitet és bátorságot kívánva minden magyarnak a magyar 

szabadság ünnepén. 

 

Semjén Zsolt Kézdivásárhelyen ünnepelt 

Lóháton érkezett péntek délelőtt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Kézdivásárhelyen 

az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóját ünneplő felső-

háromszékiek közé. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Tamás Sándorral, 

Kovászna Megye Tanácsának elnökével, Olosz Gergely szenátorral és Fejér László Ödön 

képviselővel együtt a főtéren felvonuló huszár-hagyományőrzőkhöz csatlakozott. A 

kézdivásárhelyi szervezők azt mondták: a lovas felvonulás hagyomány, de első ízben fordul 

elő, hogy politikusok is lóháton érkeznek az ünnepségre. Ünnepi beszédében Semjén Zsolt 

rámutatott, azért jött Székelyföldre, hogy Magyarország köszöntését, megbecsülését és 

szeretetét tolmácsolja. Felidézte: a magyar parlamenten lobogó székely zászló alól indult a 

kézdivásárhelyi ünnepségre, és útján azt tapasztalta, mind a magyarországi falvak, 

városok, mind pedig a székelyföldi polgármesteri hivatalokon ott lobogtak a székely 

zászlók. „Nagyon fontos tudatosítanunk magunkban és megértessük román barátainkkal 

is, hogy amit mi akarunk, kérünk, követelünk nem valamilyen soha nem látott extremitás, 

hanem az a legtermészetesebb jog az Európai Unióban. Mert a nemzeteknek, a 

nemzetiségeknek a jogai, azok emberi jogok a közösség szintjén. Amikor mi 

szabadságunkhoz, nemzeti önazonosságunkhoz ragaszkodunk, akkor emberi jogainkhoz 

ragaszkodunk” - hangsúlyozta Semjén Zsolt. Kézdivásárhely főterén, amely a forradalom 

legendás ágyúöntő tüzértisztjének, Gábor Áronnak a nevét viseli, több ezren gyűltek össze 
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a magyar nemzeti ünnepen. Az ünnepség végén Bokor Tibor, Kézdivásárhely 

polgármestere, az önkormányzat nevében székely zászlót vont fel a szabadságharcos 

szobra mögött álló zászlórúdra Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelenlétében. „Ez 

egy válasz a jelképeink elleni hadjáratra, hisz nap mint nap perelnünk kell a prefektusi 

hivatallal azért, mert közintézményeinken ott lobog a székely zászló. Azt szeretnénk, hogy 

ez a zászló örökre itt lobogjon a Gábor Áron téren” - mondta Bokor Tibor, Kézdivásárhely 

polgármestere. A város főterén álló másik zászlórúdra a Székely Nemzeti Tanács képviselői 

vontak fel egy másik székely lobogót. A kézdivásárhelyi ünnepségen felolvasták Orbán 

Viktor miniszterelnök ünnepi üzenetét és azt a március 10-én a román kormányhoz 

intézett beadványt, amelyben a székely szabadság napja elnevezésű marosvásárhelyi 

demonstráció résztvevői területi autonómiát követeltek a Székelyföldnek. 

 

Ünnepi üzenetben köszöntötte a romániai magyarokat Victor Ponta 

Üzenetben fejezte ki jókívánságait a március 15-ét ünneplő romániai magyaroknak 

Románia miniszterelnöke. Victor Ponta emlékeztetett arra, hogy az 1848-as 

forradalomban az erdélyi románok és magyarok nem álltak a barikád egyazon oldalán, de 

a forradalmak elfojtása után ma is érvényes közös következtetésre jutottak: „a két nemzet 

ügyét nem a kardnak, a háborúnak, hanem a békés együttélésnek kell eldöntenie” - áll a 

miniszterelnök március 15-i üdvözletében. Kitért arra, hogy a románok és a magyarok 

egyaránt az Európai Unió tagjai, közös európai jövő elébe néznek, nyelvük, kultúrájuk és 

hagyományaik pedig a közös európai jövő alkotóelemei. „A két kormánynak kötelessége 

azon munkálkodni, hogy Románia és Magyarország közös európai úton haladjon, közös 

regionális fejlesztési politikát dolgozzon ki, és tárgyalnunk kell a gazdaságról, a 

munkahelyekről és a két ország szociális helyzetének javításáról” - fogalmazott Victor 

Ponta. A miniszterelnök sajnálatosnak tartotta, hogy ritkán esik szó a magyarok és 

románok békés egymás mellett éléséről, a közös családokról, a közösen felnevelt 

gyermekekről. Úgy vélte, a régió magyar és román polgárai ugyanazokkal a gondokkal 

küzdenek. „Mindannyiunk kötelessége jövőnket, gyerekeink jövőjét együtt építeni” - áll a 

miniszterelnök üzenetében. A kormányfő biztosította a romániai magyarokat arról, hogy 

mindvégig „a toleranciát, az önmérsékletet, a kiegyensúlyozott és konstruktív érveket 

értékelő, becsületes” tárgyalópartnerük marad. „Azt akarom, hogy országunk 

állampolgárai nemzeti hovatartozásuktól függetlenül jólétben éljenek és úgy érezzék: e 

kormány képviseli őket” - fogalmazott a miniszterelnök. Abbéli reményét is kifejezte, hogy 

a román-magyar együttműködés „az eddigiekhez hasonlóan jól, az európai értékek 

szellemében és minden állampolgár érdekei szerint alakul”. Romániában 1997 óta évről 

évre üdvözli a miniszterelnök nemzeti ünnepükön az ország magyar nemzetiségű 

polgárait. Az üzenet szövegét általában az ünneplés valamennyi helyszínén felolvassák a 

kormány helyi képviselői vagy a rendezvények szervezői. 
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Kelemen Hunor a mai kor szabadságharcáról beszélt a 
Nyergestetőn 

A mai kor és a mai nemzedék szabadságharcáról beszélt az RMDSZ elnöke a székelyföldi 

Nyergestetőn tartott március 15-i megemlékezésen. Kelemen Hunor a mai szabadságharc 

részének tekintette azt a kérést, hogy az alkotmánymódosítás során kapjon hivatalos 

státust a magyar nyelv Erdélyben, ott, ahol a magyar közösség él. Kérésként fogalmazta 

meg ugyanakkor, hogy ne akarják megfosztani az erdélyi magyarságot nemzeti és 

közösségi szimbólumaitól, a székely zászlótól és a magyar zászlótól. „Semmilyen tiltás, 

parancs nem fog rajtunk” - jelentette ki az RMDSZ elnöke. A mai szabadságharc részének 

tekintette azt a kérést is, hogy a hatalom se a Székelyföldet, se a Partiumot ne akarja 

szétdarabolni a regionális átszervezés során. „Ezt nem fogadjuk el, és minden erőnkkel 

megakadályozzuk” - nyomatékosította Kelemen Hunor. „A rólunk szóló és bennünket 

illető döntéseket mi magunk akarjuk meghozni. (...) Ez az autonómia” - tette hozzá. Az 

RMDSZ elnöke szerint a Kárpát-medence egyik népe sem lehet szabad addig, amíg ebben 

a régióban a magyar közösségek nem vívják ki a szabadságukat. Hozzátette, a magyarság 

nem azért akar szabad lenni, hogy elvegye mások szabadságát. Kelemen Hunor arra is 

kitért beszédében, hogy a magyaroknak nem egymással kell harcolniuk a szabadságért. 

„Nincs egymással vitánk a szabadságunkat illetően” - fogalmazta meg. Hozzátette: 

„azokkal kell harcba szállnunk, akik a mi jogainkat korlátozni akarják, akik szét akarnak 

darabolni bennünket”. A Nyergestetőn tartott megemlékezésen az RMDSZ elnöke mellett 

Kató Béla református püspök és Tamás József római katolikus segédpüspök, valamint 

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke is beszédet mondott. A metsző 

jeges szélben elmondott beszédeket csaknem félezer ember hallgatta végig. Koszorúzott az 

emlékhelyen Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke is. 

 

Tőkés László: ne engedjük, hogy egymás ellen fordítsanak! 

Tőkés László európai parlamenti képviselő szerint nem szabad megengedni, hogy most is 

egymás ellen fordítsák a románokat és a magyarokat, mint az 1848-as magyar forradalom 

idején. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke az EMNT-nek és az Erdélyi 

Magyar Néppártnak (EMNP) a Magyar Polgári Párt (MPP) helyi szervezetével közösen 

tartott központi rendezvényén mondott ünnepi beszédet a bánffyhunyadi művelődési 

házban. Tőkés László úgy véli, ma is az „oszd meg és uralkodj” elve alapján próbálják 

egymás ellen uszítani a románokat és a magyarokat. „Bölcsebbeknek kell lennünk, mint 

165 éve. Ne engedjük, hogy egymás ellen felhasználják a románokat és a magyarokat” - 

tette hozzá. Arra emlékeztetett, hogy 1989. december 16-án románok énekelték temesvári 

ablaka alatt azt a dalt, amely azóta Románia himnusza lett. Megjegyezte, hogy a dal sok 

tekintetben hasonlít Petőfi Nemzeti dalához, abban is szerepel például a „most vagy soha” 

megfogalmazás. Tőkés László megemlítette, hogy akárcsak 1989-ben, most is igaz, hogy 

„Istennek kell inkább engedni, mint a hatalomnak”. „Békés küzdelemben kell részt 

vállalnunk” - tette hozzá az EMNT elnöke, megemlítvén, hogy vasárnap Marosvásárhelyen 
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többen kérték Székelyföld autonómiáját, mint ahányan 1848. március 15-én Pesten a 

múzeumkertben meghallgatták a márciusi ifjak szónoklatait. Úgy vélte, ma az a feladat, 

hogy a közösség vigye el „a 12 pontját” Bukarestbe és Brüsszelbe. A bánffyhunyadi 

rendezvényen a nemzet pártok fölötti egységének a szükségességéről beszélt Toró T. Tibor, 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. Szerinte voltaképpen 1848-ban is az volt, ma 

is az a központi kérdés, milyen a közösség viszonya a központi hatalomhoz. „Ma is a 

kurucok egyet gondolnak, a labancok mást cselekednek” - jelentette ki Toró. Az EMNP 

elnöke úgy vélte, a vasárnapi marosvásárhelyi autonómiatüntetés a közösség saját 

elöljáróinak is megüzente: „csak együtt tudunk repülni”. A rendezvényen Füzes Oszkár, 

Magyarország bukaresti nagykövete Tőkés Lászlót említette példának arra, hogy a magyar 

szabadság nem vesz el a románok szabadságából. Mint megjegyezte, Tőkés 1989-ben „úgy 

harcolt a magyarok szabadságáért, hogy mellékesen kivívta Románia szabadságát is”. 

 

Martonyi-Lajčák találkozó: javuló magyar-szlovák kapcsolatok 

Példa nélküli intenzitású a kapcsolattartás szintje a szlovák és a magyar fél között az 

utóbbi időszakban, ami azt mutatja, hogy a kétoldalú kapcsolatok új minőséget kaptak – 

nyilatkozták szerdai találkozójukat követően Martonyi János magyar és Miroslav Lajčák 

szlovák külügyminiszterek. Martonyi János pozsonyi látogatása során szlovák partnerével 

a két ország bilaterális kapcsolatainak kiemelt projektjeit tekintette át, majd egyeztettek a 

közép-európai regionális szervezetek és fórumok célkitűzéseiről, valamint aktuális európai 

témákról is, ugyanakkor a találkozón olyan lezáratlan érzékeny témák is terítékre kerültek 

mint a kettős állampolgárság kérdése. Új minőséget kaptak a szlovák-magyar kapcsolatok, 

amit a két fél találkozóinak rendszeressége is mutat - hangoztatta az eszmecserét követően 

Martonyi János. Rámutatott: várhatóan már július elején sor kerül egy magyar-szlovák 

miniszterelnöki találkozóra, ezen több fontos miniszter is részt vesz majd. A szlovák-

magyar kapcsolatok intenzívebbé válása kapcsán hozzátette: ma a találkozók légköre és 

hangulata más a korábbihoz képest, de ez nem jelenti azt, hogy azokon ne esne szó 

érzékeny témákról. Vannak vitás kérdések, vannak kényes kérdések, de ezeket szakmai 

szinten kell rendezni - szögezte le. Miroslav Lajčák megerősítette, hogy nincs olyan téma, 

amit a két ország képviselői kerülnének. „A múlttal ellentétben a kapcsolatok teljes 

spektrumára összpontosítunk. Beszélünk a bennünket összekötő kérdésekről, de nem 

futunk el azok elől sem, amelyekben nem értünk egyet” – hangsúlyozta a szlovák 

külügyminiszter hozzátéve: a szlovák-magyar kapcsolatoknak megbízható keretet ad az 

országok közötti alapszerződés, illetve a 12 vegyes bizottság. Martonyi elmondta: a kettős 

állampolgárság ügyében a két miniszter személyes megbízottakat jelölt ki. Ezeknek az a 

feladatuk, hogy szakmai szinten próbáljanak megoldást találni a fennálló gondokra. 

Elmondta: a megbízottak következő találkozója március 19-én esedékes. Hozzátette: a 

legutóbbi ilyen egyeztetés konstruktív volt, s bár nem könnyű politikai megegyezést 

találni, kölcsönös az akarat, hogy megoldást találjanak a problémára. A találkozón a közös 
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infrastrukturális beruházások kapcsán szó esett az Ipolyon építendő újabb hidakkal 

kapcsolatos kilátásokról is. Ezzel összefüggésben Martonyi abbéli reményének adott 

hangot, hogy a tervekben szereplő két újabb híd építése már 2014-ben megkezdődhet. A 

találkozót követően Martonyi János és Miroslav Lajčák közösen adta át az idei Jó 

szomszédságért és megértésért díjakat. A 2008-ban alapított közös elismerést minden 

évben azok a személyek vagy intézmények kapják, akik és amelyek a legtöbbet tettek 

szlovákok és magyarok kölcsönös megismerésének és megértésének érdekében. Idén 

Renáta Deáková szlovákiai származású, Budapesten élő műfordító, valamint az esztergomi 

székhelyű Szent Adalbert alapítvány kapta meg a díjat. 

 

Kövér: Esterházy János az öntudatos magyar jogvédő politika 
példaképe 

A felvidéki mártírsorsú politikus, Esterházy János nemcsak a magyarokat ért 

jogfosztottság jelképe, hanem a magyar nemzeti összetartozást célzó, másokat sohasem 

sértő, öntudatos magyar jogvédő politika példaképe is. Ezt Kövér László mondta az 

Országházban azon az ünnepségen, ahol az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának terme felvette a felvidéki magyar politikus nevét, és ez alkalomból a 

teremben leleplezték emléktábláját is. Az Országgyűlés elnöke kiemelte: Esterházy János 

mélyen keresztény, öntudatosan európai és felelősen magyar politikus volt. Három olyan 

érték, emberi minőség ez, amelyek a kommunista és a fasiszta diktatúrák korában 

egyenként is halálos bűnnek számítottak - mutatott rá, hozzátéve: Esterházy Jánost ezért 

gyűlölte egyaránt a szlovák és a magyar nemzetiszocialista rendszer, börtönözte be a KGB, 

ítélte a szovjet bíróság szibériai kényszermunkára, és ezért ítélte később halálra a 

kommunista szlovák népbíróság. Felidézte, hogy utóbb a halálos ítéletet életfogytiglani 

börtönre változtatták, majd miután válogatott kínzásokkal 1957-ben testét végleg 

megtörték, megtagadták földi maradványainak kiadását. Az 1947-es szlovák kommunista 

népbírósági ítélet ma is hatályban van - emelte ki az Országgyűlés elnöke, megjegyezve: 

Esterházy János a szlovák jogrend szerint ma is háborús bűnösnek minősül. Esterházy 

Jánosnak, aki a legnehezebb időkben is védte és mentette üldözött embertársait, 

lengyeleket, zsidókat, cseheket, ez a sors jutott - mutatott rá. Kiemelte: a felelős magyar 

utókor sorsa pedig az, hogy megvédje Esterházy János emlékét és szellemiségét. A 

Házelnök megköszönte a Magyar Közösség Pártjának, elnökének, Berényi Józsefnek, hogy 

vállalják Esterházy igazát és küzdenek érte, és Köves Slomó rabbinak, valamint az 

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek, hogy támogatják a felvidéki magyar 

politikus igazának nemzetközi elismertetését. Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke azt mondta: rehabilitálni kell nemcsak Esterházy Jánost, hanem a 

felvidéki magyarságot is, hiszen a szlovák jogrendből a kollektív bűnösséget sosem törölték 

el, és a mintegy félmilliós felvidéki magyarság ma is ennek a terhe alatt él. Hozzátette: 

nagy dolog az emléktábla avatása, de nemcsak itt kellene emléktáblának lennie, hanem a 

szlovák törvényhozásban is. Esterházy János ülhetett volna a magyar parlamentben is, de 

nem ezt választotta, hanem Csehszlovákiát, majd a szlovák államot, még ha ez volt a 
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keményebb, a nehezebb út is. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy Magyarországon az 

elismerés, a rehabilitáció újabb fokára tudnak lépni, és az Országházban lesz emlékszobája 

és emléktáblája Esterházy Jánosnak. Megjegyezte: a rehabilitáció ugyan várat magára 

Szlovákiában, de ez nem azt jelenti, hogy feladnák azt, vagy elfelednék. 

 

Surján: a nemzet közös akaratát csak ideiglenesen lehet eltiporni 

A közös múlt emléke hálóként tartott meg mindannyiunkat a nemzet részeként – mondta 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a hagyományosan megrendezésre 

kerülő központi ünnepségen, amelyen jelen volt Surján László, az Európai Parlament 

alelnöke, Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete, Korsós Tamás szabadkai 

főkonzul és Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. „Az ünnep felemel. 

Ennek a nagy közös ünnepnek az első tanítása, hogy a reményt soha ne veszítsük el” – 

hangsúlyozta beszédében Surján László, hozzátéve a nemzet közös akaratát csak ideiglenes 

lehet eltiporni. „1848-ban közös akaratként a béke, szabadság és egyetértés fogalmazódott 

meg a nemzet kiáltványában. Kell-e beszélni a békéről azoknak, akik itt élnek, átélték a 

délszláv háborúkat? Akik itt élnek, azoknak még ott a fülében a bombák robbanása, de 

szabadságból is összehasonlíthatatlanul több van, mint mondjuk két évtizeddel ezelőtt. Az 

egyetértés terén azonban sajnos rosszul állunk. Sokkal több egyetértésre kell jutnunk 

egymással Magyarországon is, de a határon inneni és túli magyarok között is, sőt, a Duna 

mentén élő magyarok és nem magyarok között is” – fogalmazott az Európai Parlament 

alelnöke. Ezen az ünnepen nemcsak egymagunkban ünneplünk, hanem üzenni szeretnénk 

a többi itt élő nemzetnek is: növelni szeretnénk az egyetértést – tette hozzá Surján. Mire 

tanít minket történelmi tudatunk 1848-1849-es fejezete – tette fel a kérdést a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke. Mindenki válasza igaz lehet – mondta Pásztor István –, de vajon 

hogyan olvadtak egybe, egy zászló alá azok, akik olyan sokfélék, annyira különbözők, 

nemritkán egymással szemben állók voltak? „Csodálatos, hogy a közös szándék, a 

szabadságvágy, a nemzet felemelkedésének reménye felülírta a létező, néha egymásnak 

feszülő különbségeket” – 2013-ban a VMSZ központi ünnepségén ez az üzenet így hangzik: 

a köztünk levő különbségeket meg kell tanulnunk megértéssel, megengedéssel kezelni. 

 

Magyar a magyarral összetart – ünnepi fogadást adott Korsós 
Tamás főkonzul 

Ünnepi fogadást adott csütörtök este Szabadkán Magyarország főkonzulja. A Népkörben 

megtartott rendezvényen Korsós Tamás főkonzul ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, 

hogy identitásunk, nyelvünk, származásunk formál közösséggé minket, magyarokat. 

Magyar a magyarral összetartozik – ez lehet a legfontosabb üzenete az 1848-as magyar 

forradalom és szabadságharc idei 165. évfordulójának. Erősödik a magyar identitás – 

mondta Korsós –, és ez visszahat a magyarságpolitika eredményességére is. Vajdaság 
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térképén szinte nem maradna szabad hely, ha megjelölnénk azokat a pontokat, ahol a 

Szabadka Főkonzulátus kihelyezett napokat tartott, ennek eredménye, hogy az eddig 

átadott 400 ezer állampolgársági kérelemből minden tizedik a Szabadkai Főkonzulátuson 

keresztül került átadásra. Két év alatt közel 36 ezren tették le itt az állampolgársági esküt. 

Az érdeklődés továbbra sem csökken – tette hozzá a főkonzul. Korsós Tamás felolvasta 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ünnepi üzenetét, miszerint a nemzet 

újraegyesítésének értelme éppen az, hogy mindenki, aki magyarnak vallja magát, részt 

vehessen a magyar nemzet és Magyarország építésében. Régen voltunk olyan közel ahhoz, 

hogy a magyarság céljait magvalósítsuk, a magyar szabadságot kiteljesítsük határokon 

belül és kívül. Régen voltunk ilyen egységesek – tolmácsolta a miniszterelnök üzenetét a 

házigazda. A rendezvényen Korsás Tamás főkonzul átnyújtotta a Magyarország 

köztársasági elnöke által adományozott kitüntetéseket is, a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést Balassa Julianna nyugalmazott tanárnak, Silling István 

nyugalmazott egyetemi tanárnak és Nagy József tiszai főesperesnek, valamint a Magyar 

Érdemrend Tisztikeresztjét Uzon Miklós nyugállományú ügyvédnek. 

 

Temerini és csúrogi látogatáson volt Ékes Ilona 

Vajdaságban járt Ékes Ilona magyarországi országgyűlési képviselő, az Országgyűlés 

Nemzeti összetartozás bizottságának, valamint az Emberi jogi, kisebbségi, civil és 

vallásügyi bizottságának tagja. Útja során találkozott a „temerini hetek”-ként ismert 

magyar fiatalokat képviselő ügyvédekkel, illetve az egyik előzetes letartóztatásban lévő 

fiatal szüleivel. Megállapította, hogy aggályos és elfogadhatatlan, hogy a büntetőeljárás 

alapjául szolgáló verekedés szerb nemzetiségű résztvevői szabadlábon, míg a magyar 

nemzetiségűek több mint öt hónapja vizsgálati fogságban vannak. Különösen értehetetlen, 

hogy a verekedés helyszínén jelen nem lévő magyar fiatalembert is fogva tartják – áll a 

képviselő látogatása kapcsán kiadott sajtónyilatkozatában. Ékes Ilona fejet hajtott az 

1944/45-ös magyar áldozatok csúrogi emlékhelyénél, ahol szomorúan és csalódottan 

tapasztalta, hogy a helyzet nem változott. Az egykori tömegsír helyét szeméttenger borítja 

és nyoma sincs a tervezett emlékhely kialakításának, jegyzi meg a közlemény. 

 

Magyarországi diákokat támadtak meg Ungváron 

Szombaton helyi ukránok magyar diákokat támadtak meg Ungváron, az Ung folyó 

hídjánál. Ugyanezen a napon egy másik súlyos magyarellenes incidensre is sor került a 

városban. Varju Zoltán, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum kollégiumi 

igazgatója az esetről elmondta, egyre több a magyarellenes megnyilvánulás Kárpátalján. A 

Nemzetpolitkáért Felelős Államtitkárság megdöbbenéssel értesült arról, hogy Kárpátalján 

a Határtalanul! program keretében tanulmányi kirándulásra érkező csoportokat 

inzultáltak - mondta Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár az MTI-nek. Mint mondta, a K
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nemzeti ünnepre odalátogató magyarokról letépték a kokárdát. Az egyik csoport 

gyerekekből állt, ők nagyon megijedtek, de sérülés nem történt - tette hozzá. Répás 

Zsuzsanna reményének adott hangot, hogy az ungvárihoz hasonló esetek a jövőben nem 

fordulnak elő, és a békés egymás mellett élés, egymás tisztelete nem változik. A határon 

túli valóságnak része sajnos, hogy az ott élő magyarokat nemzetiségük miatt valamilyen 

sérelem éri, és elkerülhetetlen, hogy ez esetleg azokat is érintse, akik odalátogatnak. Ezek 

az esetek azonban nem jellemzőek, ezek kivételek - mutatott rá. A helyettes államtitkár 

jelezte: a vizsgálat még nem zárult le az ügyben, a főkonzulátussal, illetve a bántalmazást 

elszenvedőkkel folyamatosan kapcsolatban állnak. 

 

A 48-as szabadságharcra emlékeztek Csúzán 

Március 10-én Csúzán tartotta a március 15-e tiszteletére rendezett központi ünnepségét a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK).Varga György csúzai 

református lelkész imája után Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár avatta föl Ács Gedeonnak a magyar kormány anyagi segítségével felújított 

síremlékét. Beszédében elmondta, hogy amiképpen Ács Gedeon száműzetésből való 

visszatérése is új erőt és hitbeli támogatást adott a helyi közösségnek, úgy a felújított 

síremléknek is a megújulást kell jelképeznie. „Legyen ez az emlékhely annak szimbóluma, 

hogy a legdrámaibb módon megfogyatkozott közösség előtt is nyitva áll a megújulás 

lehetősége, és a legkisebb faluban is lelhetünk reményre és hitre. Végezetül sose feledjük, 

hogy a legkisebb közösség is lehet az összmagyarság előtt példa, és minden körülmények 

között számíthat Magyarország támogatására“- zárta avatóbeszédét Répás Zsuzsanna. 

Visszatérve a művelődési házba, Pasza Árpád tiszteletbeli elnök szavai után 

megkoszorúzták az objektum emeleti részén található Kossuth-domborművet, majd a 

kultúrotthon nagytermében folytatódott az ünnepi műsor. Jakab Sándor, a HMDK elnöke 

üdvözölte az egybegyűlteket, majd a központi ünnepség vendégeit köszöntötte. Jakab 

Sándor beszédében arra hívta föl a figyelmet, hogy a neves helyi származású 48-as 

hősökön kívül még számos példamutató tanítóról és lelkészről meg lehetne emlékezni. 

Répás Zsuzsanna a szabadságharc nemzetőreihez hasonlította a határon túli magyarokat, 

akiknek most az asszimilációval és az önfeladás hadaival kell megküzdeniük. „Nem 

lőfegyverekkel és nem is agresszióval, hanem önmagunk és magyar örökségünk 

vállalásával. Miközben érdekeinket védjük, tudnunk kell, hogy most a horvátokkal 

ugyanazon az oldalon menetelünk, most egy a cél, most egymás oldalán kell 

kardoskodnunk, mert közösek európai érdekeink“ – hangsúlyozta, és azt is elmondta, hogy 

ehhez a harchoz hitünket, megtartó kultúránkat, gyönyörű anyanyelvünket és gyarapodó 

közösségeinkbe vetett töretlen reményünket használhatjuk fegyverül, és hogy a cél most is 

a megmaradás. Kiemelte a magyar nyelvű oktatás fontosságát, melyet a magyar kormány 

minden tőle telhető eszközökkel támogat, valamint hogy az egységesített honosítás 

H
o
rv
á
to
rs
zá
g

 
K
á
rp
á
ta
lj
a

 



 

 

 

 

 

 
10 

intézményének bevezetésével is arra törekszik, hogy minden külhoni magyar egyenrangú 

tagja lehessen az összmagyar közösségnek. 

 


