
Március 15. a nemzeti egység ígérete, 
új kezdet szükséges, hogy megál-
lítsuk Európa hanyatlását – többek 
között erről beszélt Orbán Viktor 
magyar kormányfő Budapesten a 
március 15-i ünnepi felszólalásában.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Március 15. a nemzeti egység ígé-
rete, arra emlékeztet, hogy „a 
hétköznapi könyöklés és a hét-

köznapi szócsaták fölött legyen egy közös 
cél, egy nemzeti, amely összetart bennün-
ket” – jelentette ki Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök pénteken Budapesten, a 
Múzeumkertben rendezett márciusi 15-i 
ünnepségen. „Az oly sokféle magyart, a 
milliónyi irányba húzó vágyakat ma is 
átkarolja az a közös akarat, hogy Magyar-
országon egy szabad nemzet élhessen a 
saját független államában” – mondta a 
kormányfő.

Úgy fogalmazott: 1848 óta az idő már 
eldöntötte, mi igaz, és mi nem az, „kiszór-
ta, ami könnyűnek találtatott, és a rostán 
csak az igazság maradt fenn. Az igazság 
az, hogy a magyaroknak joguk van a saját 
hazájukhoz, joguk van a saját magyar éle-
tükhöz, ahogyan a kedvük szerint való”.  
Nem volt, nincs és nem lesz mégoly erős és 
agyafúrt birodalom sem, amely ezen vál-
toztatni tudna – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint hiába torkolltak 
a magyar szabadságharcok rendre újabb 
megszállásokba, „valójában sohasem 
győztek le bennünket”: „itt, a birodalmak 
árnyékában, a civilizációk útkereszteződé-
sében a haza megmaradásáért, a nemzet 
megtartásáért és a keresztény kultúráért 
vívott háborúkat mi végül mindig meg-
nyertük”. „Voltunk, vagyunk és leszünk. 
A magyar név megint szép lesz, méltó régi 
nagy híréhez. És így lesz újra és újra, amíg 
világ a világ. Ez a legnagyobb diadal, amit 
egy magunkfajta európai nemzet arathat 
a birodalmak felett” – mondta a minisz-
terelnök. Orbán Viktor szerint látványos 
közép-európai felemelkedésre készülünk, 
hajdanvolt nagyságunk megismétlésére. 
Kiemelte: a lengyelek nélkül ma Magyar-
ország sem lenne szabad, és Európát sem 
lehetett volna újraegyesíteni.

 A miniszterelnök közölte: Közép-Euró-
pa legnagyobb, vezető országa Lengyelor-
szág. „Amikor Brüsszelből Lengyelorszá-
got támadják, akkor egész Közép-Európát 
és bennünket, magyarokat is támadnak” – 

mutatott rá. Orbán Viktor azt is elmondta: 
azt kívánjuk Európa népeinek, hogy „hull-
jon le szemükről a hályog, hogy lássák és 
értsék; keresztény kultúra nélkül nem lesz 
szabad élet Európában, keresztény kultú-
ránk megvédése nélkül elveszítjük Euró-
pát, és Európa nem lesz többé az európa-
iaké.” Hangsúlyozta: keresztény kultúra 
nélkül nincs magyar szabadság, és nincs 
szabad Magyarország sem, és „ez így van 
függetlenül attól, hogy személyesen éppen 
hányadán állunk a Jóistennel”.

Orbán Viktor hangoztatta: „azt kíván-
juk Európa népeinek, hogy szabaduljanak 
meg a farkasvakságtól”.  Vegyék észre, 
hogy egy liberális európai birodalomban 
mindannyian elveszítjük a szabadságun-
kat! – tette hozzá.

Kijelentette: meg kell állítani Európa 
hanyatlását, „új kezdetet akarunk”. A mi-
niszterelnök kifejtette: a magyarok voltak 
azok, akik 1848-ban a legtovább harcol-
tak, és azok is, akik 1956-ban szembefor-
dultak a világ legnagyobb hadseregével, a 
szovjettel. „És azok is mi voltunk, akik az 
Európába indított migránsinváziót meg-
állítottuk Magyarország déli határainál. 
És azok is mi vagyunk, akik erős Európát, 
erős nemzetállamokat és új, erős vezetőket 
akarunk látni Európa élén, akik nem a bajt 
hozzák ide, hanem a segítséget viszik oda” 
– mondta a kormányfő.

Kijelentette: új kezdetet akarunk, hogy 
megállítsuk Európa hanyatlását, véget vet-

hessünk „az Európai Egyesült Államokról 
szóló lázálmoknak”, hogy Európa újra az 
európaiaké lehessen.

A miniszterelnök szerint Magyarorszá-
gon, ha szabadság van, minden van: „bol-
dog békeidők, biztonság, sok gyermek, 
gyarapodó ország, erős nemzet”. Kiemelte: 
„nekünk a szabadság nem cél, hanem az 
út, amin eljuthatunk a céljainkhoz”.  „S 
mi, magyarok egyszerű dolgokat akarunk, 
éppúgy, mint 1848-ban: saját hazát, jó 
szomszédot, megértő társat, szerető csalá-
dot és munkát, amelynek haszna, értelme 
és gyümölcse van” – sorolta. Orbán Viktor 
azzal zárta beszédét: „Magyarország min-
denek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött, 
hajrá Magyarország, hajrá magyarok.”

Az ünnepségen felszólalt Mateusz Mo-
rawiecki lengyel miniszterelnök is, aki sze-
rint Lengyelország és Magyarország újra 
együtt harcol a jövőjéért, és ahogy 1848– 
’49-ben, most is az igazság, a szolidaritás 
és az egyenjogúság oldalán áll. A lengyel 
kormányfő beszédében emlékeztetett: a 
két nemzet barátsága immár több mint 
ezer éve tart, a múltban több alkalommal 
is úgy küzdöttek közösen a szabadságért, 
ahogy most a jövőért szeretnének. Úgy fo-
galmazott, egy jobb Magyarországért, egy 
jobb Lengyelországért és egy jobb Európá-
ért harcolnak, mindazokért, akik hisznek 
a „hazák Európájában”, olyan jövőben, 
amely a közemberért, nem pedig a felsőbb 
rétegekért lesz. 
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„Meg kell állítani Európa hanyatlását”

 » KRÓNIKA 

Az RMDSZ szerint Európában kisebbség-
védelmi törvényre van szükség, az Egye-

sült Államokat pedig továbbra is tájékoztat-
ni kell a nemzeti kisebbségek helyzetéről 
– jelentette ki pénteken Porcsalmi Bálint, az 
RMDSZ ügyvezető elnöke azzal kapcsolat-
ban, hogy az amerikai külügyminisztérium a 
romániai magyarság helyzetére is kitért em-
beri jogi jelentésében.

A Washington által csütörtökön közzétett 
dokumentum az anyanyelvhasználattal és 
az ingatlan-visszaszolgáltatással kapcsolat-
ban tett említést a romániai magyarságról a 
Romániáról szóló jelentésében – idézi fel a 
szövetség tájékoztató hírlevelében.

A 2018-ra vonatkozó helyzetértékelés ki-
tér a magyar kisebbséget ért diszkriminatív 
intézkedésekre, és rámutat az anyanyelv-
használat területén tapasztalt hiányossá-
gokra. „Az amerikai külügyminisztérium 
is aláhúzza, amiért az RMDSZ is évek óta 
dolgozik, hogy legyenek egyértelmű tör-
vények az anyanyelvhasználat kapcsán, 
és ezeket tartsák be helyi és állami szin-
ten egyaránt. Ezért módosítottuk tavaly a 
közigazgatási törvénykönyvet – amelyet 
Klaus Johannis államfő az alkotmánybí-
róságon támadott meg –, ezért mielőbb el 
kell fogadtatnunk ismét a parlamentben” 
– mondta Porcsalmi Bálint.

Az amerikai dokumentum részletesen 
beszámol azon ingatlanok visszaszolgál-

tatási helyzetéről is, amelyeket a második 
világháború után kobzott el a román kom-
munista állam. Megállapították, hogy a 
visszaigénylési kérelmek feldolgozása las-
san működik, a restitúció folyamatát hosz-
szas késedelem jellemzi főként a nemzeti 
kisebbségek esetében. Megállapították, 
hogy tavaly szeptemberben 6617, egyhá-
zakhoz kapcsolódó függőben lévő kérvény 
volt a hatóságoknál.

„Nekünk továbbra is az a feladatunk, hogy 
külföldi partnereket keressünk: Európában 
kisebbségvédelmi törvényt fogadtassunk el, 
az Egyesült Államokban pedig folyamatosan 
tájékoztassuk a döntéshozókat a magyar kö-
zösséget ért diszkriminációról, jogtiprások-
ról” – mondta az ügyvezető elnök. 

RMDSZ: uniós kisebbségvédelmi törvényre van szükség

Nemzeti ünnep. Orbán Viktor szerint meg kell őrizni a keresztény kultúrát

 » RÖVIDEN

Weber: ami a Fideszt illeti, 
minden lehetőség nyitva áll
Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja 
meg azon tagpártjai kezdeményezését, 
amelyek a Fidesz kizárását kérték, de 
egyelőre minden lehetőség nyitva áll – 
közölte Manfred Weber, az EPP frak-
cióvezetője és csúcsjelöltje az európai 
parlamenti választásokon, aki szomba-
ton Bukarestben, a pártcsalád helyi és 
regionális vezetőinek értekezletén vett 
részt. A német politikus szerint „nem 
volt könnyű” az utóbbi időszak az EPP-
ben, amikor több tagpárt is formálisan 
kezdeményezte a Fidesz elleni fellépést. 
Felidézte, hogy kedden Budapesten 
egyeztetett Orbán Viktorral. „A fő üzene-
tem az, hogy az EPP a közös értékek és 
meggyőződések szövetsége, és magyar-
országi barátainknak arra a kérdésre kell 
válaszolniuk, hogy tiszteletben tartják-e 
ezeket az elveket vagy sem” – mondta az 
EPP frakcióvezetője. Weber szerint egye-
lőre semmi sem dőlt el, tárgyalásokat 
folytat az EPP minden pártjával. 

Kórházba szállították Dragneát
Hátfájdalmai miatt kórházba kellett 
szállítani Liviu Dragneát, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnökét. A politikus 
szombaton a párt Ilfov megyei szerve-
zetének belső választásán szólalt fel, 
majd nem sokkal később hátfájdalmai 
miatt kórházba kellett szállítani. Tegnap 
kiderült: kettős gerincsérve van. Az 
orvosok néhány napig kórházban tartják, 
és döntenek arról, szükséges-e a műtéti 
beavatkozás. Dragneát épp ma hallgatták 
volna ki a Teleorman megyei gyermek-
védelmi igazgatóságnál leleplezett fi ktív 
alkalmazások ügyében. 

Újabb utcai összecsapások 
Franciaországban
A francia belügyminisztérium össze-
sítése szerint országszerte 32 ezren, a 
szervezők Facebook-oldalán közzétett 
adatok szerint viszont 230 ezren tiltakoz-
tak szombaton, a francia kormány- és 
elitellenes sárgamellényes tüntetők 
megmozdulása ismét erőszakba torkol-
lott Párizsban. Az elmúlt hetek békés 
hétvégi tüntetései után ezen a napon a 
tüntetők 18. alkalommal vonultak utcára. 
Emmanuel Macron államfő szombat este 
megszakította a Pireneusokban megkez-
dett hétvégi pihenését, ahova síelni ment 
a családjával, és csatlakozott a belügy-
minisztériumban összehívott válságstáb-
hoz.  A Champs-Elysées sugárúton már 
délelőtt 11 órakor összecsapások törtek ki 
a felvonulók egy része és a közéjük keve-
redett feketeruhás anarchista csoportok, 
az úgynevezett black blocs és a rendőrök 
között. A sárgamellényesek barikádokat 
emeltek az utak közepén, amelyeket fel 
is gyújtottak, a csendőrök pedig azonnal 
könnygázzal és vízágyúval oszlatták a 
tömeget.

Caputová nyert első körben, 
Sefcovics is a második fordulóban
Fölényesen nyerte meg a szlovák elnök-
választás első  fordulóját Zuzana Capu-
tová, az ellenzéki liberális pártok jelöltje,  
aki Maros Sefcoviccsal,  a legerősebb 
kormánypárt, az Irány- Szociáldemok-
rácia (SMER-SD) párt  jelöltjével került 
a második fordulóba – erősítette meg a 
Statisztikai Hivatal (SÚSR). A végeredmé-
nyek szerint a voksolás első fordulójában 
Caputovának mind a nyolc szlovákiai me-
gyében a  szavazatok jelentős többségét 
sikerült megszereznie. Zuzana Caputovára 
a szavazók  40,57 százaléka, a második 
helyen végzett Maros Sefcovicra pedig a 
választók 18,66 százaléka voksolt.




