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Ünnepi üzenetben köszöntötte a romániai magyarokat Ponta 
2014. március 14. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

A magyar és román nép sorsközösségére utalva köszöntötte pénteken Victor Ponta 

miniszterelnök a romániai magyarokat a magyar nemzeti ünnep alkalmából. A Maszol.ro 

hírportál által közzétett üzenetben a román kormányfő boldogságot kíván ünnepnapjuk 

alkalmából az országban élő magyaroknak, arról biztosítva a közösség tagjait, hogy „a 

román állam intézményei etnikai hovatartozástól függetlenül mindenkoron támogatják a 

román állam polgárait". 

 

Semjén Zsolt lóháton vonult be Kézdivásárhely főterére 
2014. március 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, székelyhon.ro, 

Magyar Hírlap, Népszabadság 

Huszár hagyományőrzők élén, lóháton érkezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

szombaton Kézdivásárhely főterére, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 

kitörésének 166. évfordulóját ünneplő felső-háromszékiek közé. A kereszténydemokrata 

politikus beszédében azt hangsúlyozta, a magyarság autonómiaigénye nem irányul senki 

ellen, és az Európai Unióban másutt megszokott, természetes valóság. A magyar kormány 

tagja mellett Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is lóháton vonult körbe a 

téren, ahol a magyar nemzeti ünnepen hatalmas tömeg, sok ezer ember követte 

figyelemmel a magyarországi és székelyföldi hagyományőrző lovas csapatok, valamint a 

környékbeli falvak szekeres felvonulását. 

 

Tőkés: Mostani szabadságharcunk az autonómiaharc 
2014. március 15. – Erdély Ma, maszol.ro, Kossuth Rádió, Krónika 

Tőkés László szerint az erdélyi magyarság mostani szabadságharca az autonómiaharc. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke Nagyváradon, Szacsvay Imre szobránál 

mondott beszédet a nemzeti ünnepen. Tőkés László megemlítette, hogy a 2014-es évet a 

partiumi autonómia évévé nyilvánította az EMNT, de nem szabad megelégedni csak a 

Székelyföld vagy csak a Partium autonómiájával, Erdély autonómiájáért is síkra kell 

szállni. 

 

Németh Zsolt Magyarország támogatásáról biztosította az autonómiáért 
küzdő székelyeket 
2014. március 15. –Erdély Ma, MTI, Krónika, Magyar Hírlap 

Magyarország támogatásáról biztosította Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára az autonómiáért küzdő székelyeket szombaton a sepsiszentgyörgyi március 

15-i ünnepségen elmondott beszédében.A politikus az 1848-as forradalom ma is időszerű 

programpontjait taglalva felidézte: a forradalom megvalósította a magyarság nemzeti 

önrendelkezését a birodalmon belül, megvalósította a magyar autonómiát. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=160732&cim=unnepi_uzenetben_koszontotte_a_romaniai_magyarokat_ponta
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/semjen-zsolt-lohaton-vonult-be-kezdivasarhely-foterere
http://erdely.ma/multidezo.php?id=160788&cim=marcius_15_tokes_mostani_szabadsagharcunk_az_autonomiaharc_audio
http://erdely.ma/multidezo.php?id=160803&cim=marcius_15_nemeth_zsolt_magyarorszag_tamogatasarol_biztositotta_az_autonomiaert_kuzdo_szekelyeket
http://erdely.ma/multidezo.php?id=160803&cim=marcius_15_nemeth_zsolt_magyarorszag_tamogatasarol_biztositotta_az_autonomiaert_kuzdo_szekelyeket
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Nemzeti egyetértést sürgetett Németh Zsolt az EMNP háromszéki 
ünnepségén 
2014. március 15. –Erdély Ma, MTI, Krónika 

A nemzeti egyetértés kialakítását nevezte a következő évek legfontosabb feladatának 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton az erdélyi 

Maksán, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) központi ünnepségén. A márciusi forradalom 

12 pontját bevezető, az új magyar alaptörvény részévé vált „Legyen béke, szabadság és 

egyetértés" jelmondatra utalva az államtitkár a szabadságharc ma is időszerű eszméiről 

beszélt. Azt mondta: a nemzeti egyetértés megteremtése felé az április 6-i választás 

jelenthet fontos lépést, amikor az Országgyűlés igazi nemzetgyűléssé válik. 

 

Mi jutott eszébe a román lapok publicistáinak március 15-éről? 
2014. március 15. – transindex.ro, maszol.ro 

A krími tatárok, Ukrajna, a szélsőjobb, Băsescu és a magyarok - a geopolitikai viszonyok 

sem maradtak ki az ünnep alkalmából megjelent román publicisztikákból. Értelmileg 

visszamaradottnak kell lenni ahhoz, hogy ne tartsd tiszteletben egy nép nemzeti ünnepét. 

Főleg akkor nehéz elképzelni, hogy ne örüljön ennek a csodálatos napnak, amely a 

szabadságról szól, ha a te nemzeted éveken keresztül szenvedett az elnyomás miatt, és 

várta a felszabadítást, az egyenlő jogok elnyerését. Amint azt Iuliu Maniu is mondta, 

megbocsáthatatlan, hogy elnyomottból elnyomóvá válj – így indítja március 15-i írását 

Florian Bichir, az Evenimentul Zilei publicistája. 

 

Új Jobboldallal paprikázott ünnep Kolozsváron 
2014. március 15. – transindex.ro, Maszol.ro, Krónika 

Az évek alatt megszokott lebonyolítás szerint zajlott a március 15-i megemlékezés 

Kolozsváron. A Protestáns Teológia Intézettől indult az ifjak felvonulása, majd a Szent 

Mihály-templomban tartottak ökumenikus istentiszteletet, végül pedig a Biasini Szállónál 

szónokoltak a politikusok, s koszorúztak a forradalom emlékére. Az ünnepséget egyszer 

próbálta néhány Új Jobboldalos megzavarni, eredménytelenül - minden a szokásos volt. 

 

Huszárok lovagoltak be a marosvásárhelyi ünnepre 
2014. március 15. – Erdély Ma, maszol.ro, székelyhon.ro, Krónika 

Bár állítólag önkormányzati szabályozás tiltja a lóháton való közlekedést 

Marosvásárhelyen, ezt megszegve a helyi rendőrfőnök engedélyezte tíz lovashuszár 

bevonulását az RMDSZ által a Postaréten szervezett március 15-i ünnepségre. Brassai 

Zsombor, a Maros megyei RMDSZ elnöke szerint ez jelentős eredmény, hisz az előző 

években egyetlen huszárt sem engedtek be a városba. „Ma tíz, de jövőben akár száz huszár 

is bevonulhat majd Marosvásárhelyre március 15-én" – mondta ünnepi beszédében. 
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http://erdely.ma/multidezo.php?id=160789&cim=marcius_15_nemzeti_egyetertest_surgetett_nemeth_zsolt_az_emnp_haromszeki_unnepsegen
http://erdely.ma/multidezo.php?id=160789&cim=marcius_15_nemzeti_egyetertest_surgetett_nemeth_zsolt_az_emnp_haromszeki_unnepsegen
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22835
http://fotok.transindex.ro/?galeria=1075
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=160810&cim=huszarok_lovagoltak_be_a_marosvasarhelyi_unnepre
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„Itthon vagyunk” – Óriás székely és magyar zászlók Sepsiszentgyörgyön 
2014. március 15. – Erdély Ma, maszol.ro, székelyhon.ro, Krónika 

A Gábor Áron emlékév jegyében szervezték a sepsiszentgyörgyi Március 15-i ünnepséget. A 

tavaszias, napsütéses időjárás és az ünnepségre toborzó lovas-felvonulás hatására több 

ezres tömeg gyűlt össze a város központjában, ahová óriási, 250 méter hosszú magyar és 

székely zászlókat tartva bevonultak a sepsiszentgyörgyi fiatalok is. 

 

Így zajlottak a március 15-i ünnepségek Erdély-szerte 
2014. március 15. – transindex.ro 

Semjén Zsolt ismét Kézdivásárhelyen lovagolt, Kolozsváron az Új Jobboldal is felvonult, 

Sepsiszentgyörgyön képregény lett Gábor Áronból. Városonként követtük az 

ünnepségeket. 

 

Biró Zsolt: Ma is érvényes a Szabadság, egyenlőség, testvériség! jelszava 
2014. március 15. –Erdély Ma, MTI 

Biró Zsolt szerint az erdélyi magyarságnak ma is a Szabadság, egyenlőség, testvériség! 

hármas jelszavával kell utcára vonulnia a jogaiért. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke a 

székelyföldi Tusnádfürdőn mondott beszédet a nemzeti ünnep alkalmából tartott 

rendezvényen. Biró Zsolt elmondta, Bukarestnek és a nagyvilágnak is méltányolnia kellene 

az erdélyi magyarok „nyakkendős autonómiaharcát", azt, hogy a közösség nem erőszakos 

úton próbálja elérni a céljait. 

 

1848-as megemlékezés Gyergyószentmiklóson  
2014. március 15. – székelyhon.ro, Krónika 

Nekünk, erdélyi magyaroknak különösen fontos ez a nap, mert számunkra március 15. 

nemcsak az 1848-as forradalom, hanem az azóta állandóan vívott szabadságharcunk 

ünnepe is. Az elmúlt években összefogással sikerült visszaszereznünk a szabad, méltó 

ünneplés jogát. Nem kell és nem szabad félnünk, higgyünk nemzetiségünkben és valljuk: 

áldjon vagy verjen sors keze, a magyarnak mindig élnie kell – hangzott el március 15-én, 

szombaton délben a gyergyószentmiklósi megemlékezésen. 

 

Kelemen Hunor: minden nap küzdeni kell a szabadságért  
2014. március 15. – Erdély Ma, maszol.ro, Kossuth Rádió, Krónika 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes szerint az erdélyi magyarságnak minden nap 

küzdenie kell a szabadságáért, és be is kell laknia az elért szabadságot, élnie kell a kivívott 

jogokkal. Kelemen Hunor Szacsvay Imre 1848-as országgyűlési jegyző nagyváradi 

szobránál mondott ünnepi beszédet szombat délután a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) rendezvényén. Kijelentette, az erdélyi magyarság kétségkívül 

szabadabb most, mint húsz évvel ezelőtt, de szabadsága nem stabil, és az elmúlt 

időszakban felerősödtek, elszaporodtak a közösség elleni támadások. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=160815&cim=itthon_vagyunk_orias_szekely_es_magyar_zaszlok_sepsiszentgyorgyon
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22834
http://erdely.ma/multidezo.php?id=160797&cim=marcius_15_biro_zsolt_ma_is_ervenyes_a_szabadsag_egyenloseg_testveriseg_jelszava
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/az-1848-as-megemlekezes-gyergyoszentmikloson
http://erdely.ma/multidezo.php?id=160809&cim=marcius_15_kelemen_hunor_minden_nap_kuzdeni_kell_a_szabadsagert_audio
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Soha nem ünnepeltek ennyien Szatmárnémetiben 
2014. március 15. – maszol.ro 

Megtette a hatását a beharangozott nagyobb látvány és a színesebb műsor, meg talán az 

országban az utóbbi napokban létrejött feszültebb légkör is: emlékezet óta soha ilyen 

sokan még nem vettek részt Szatmárnémetiben a magyar szabadság ünnepén. A nap 

jelentőségét Kereskényi Gábor parlamenti képviselő, a városi RMDSZ elnöke méltatta, 

nem feledkezve annak hozzánk szóló aktualitásáról, külön kihangsúlyozva, hogy az erdélyi 

magyarság elsősorban azt várja a románságtól, hogy biztonsággal élhessen szülőföldjén.  

 

„A szabadságvágy a legszorosabb kötelék a magyarság számára”  
2014. március 15. – maszol.ro 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a Maros megyei Kelementelkén ünnepelte 

szombaton délelőtt a Magyar Szabadság Napját. Az emléktábla avatást és koszorúzást 

követően a Szövetség Maros megyei képviselője ünnepi beszédében kiemelte: az 1848-as 

forradalmi hősök által megfogalmazott társadalmi, politikai üzenetek ma is aktuálisak, az 

európai szabadság még mindig nem teljesedett ki, harcukat a ma emberének kötelessége 

továbbvinni.  

 

Sógor Csaba Nyergestetőn: minden nap tudással készüljünk a küzdelemre 
2014. március 15. – Erdély Ma, székelyhon.ro, Krónika 

Sógor Csaba európai parlamenti képviselő az 1848-1849-es magyar forradalom és 

szabadságharc emléknapján a nyergestetői, illetve a csíkszeredai ünnepségeken helyezett 

el koszorút és mondott ünnepi beszédet. „A hazát szeretni azt jelenti, hogy nem felejtem el 

honnan jöttem, ki vagyok és milyen felelősséggel tartozom a családomért, a 

közösségemért, az országomért és a népemért. Ezek az emberek az utolsó csepp vérükig is 

tudták szeretni a hazájukat. Nekünk, néha szürkének is tűnő hétköznapokban kell tudni 

szeretni a földet, a tájat, az embereket, a kaput, a házat és mindent, amit ránk bíztak” – 

mondta ünnepi beszédében az RMDSZ-es politikus.   

 

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Keresztúron 
2014. március 15. – székelyhon.ro,  

Székely ruhák, lobogók és ünneplő tömeg töltötte meg Székelykeresztúr városközpontját 

március 15-én. Petőfi Sándor szobra előtt tisztelegtek az egybegyűltek koszorúkkal, 

dalokkal és versekkel.„A szabadságért mindig a fiatalok harcoltak” – jelentette ki Antal 

Lóránd európai parlamenti képviselő-jelölt beszédében. Emlékeztette az egybegyűlteket, 

hogy amint 1848-nak, úgy 2014-nek is megvannak a fiataljai, akik szabadságra vágynak. 

„A mi közös harcunk nem ért véget, nap mint nap küzdeni kell” – mondta el Antal, majd 

felolvasta az erdélyi fiatalok 12 pontját, amelyet az összegyűltek tapsviharral fogadtak. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26341-soha-nem-unnepeltek-ennyien-szatmarnemetiben#sthash.fbzkqvxx.dpuf
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26342-a-szabadsagvagy-a-legszorosabb-kotelek-a-magyarsag-szamara#sthash.NNvygjzE.dpuf
http://erdely.ma/multidezo.php?id=160801&cim=sogor_csaba_nyergesteton_minden_nap_tudassal_keszuljunk_a_kuzdelemre
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/az-1848-49-es-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekeztek-kereszturon
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„A szabadság elkötelezett hívei vagyunk!” 
2014. március 15. – székelyhon.ro, Krónika 

A magyar és székely kokárdák, zászlók sűrűjében ünnepeltek a csíkszeredaiak március 15-

én a Vár téren. Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékeztek, a magyar nemzet 

napját ünnepelték.„Megkérjük a szakszerveket, hiszen ők is rögzítették a felvonulást, hogy 

küldjék el a román miniszterelnöknek és a román államelnöknek, lássak ők is, hogy kell 

csinálni, tanuljanak belőle, ne bennünk a szabadságszerető magyarokban, székelyekben 

keressék a bűnbakot, hanem előbb nyugodtan nézzenek szembe saját magukkal” – 

fogalmazott Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester. 

 

„Ez a nap a magyarok napja!” – megemlékezés a Gál Sándor szobornál 
2014. március 15. – székelyhon.ro,  

Magyarország és Románia miniszterelnökeinek üzenetét hallgathatta meg az ünneplő 

közösség a Gál Sándor csíkszeredai mellszobránál tartott március15-i ünnepségen. 

 

Bekiabálások a székelyudvarhelyi megemlékezésen 
2014. március 15. – székelyhon.ro,  

Két helyszínen zajlott az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 166. 

évfordulója alkalmából tartott ünnepség, melyet a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 

késő délutánra szervezett. A Márton Áron téren megtartott beszédekről több alkalommal is 

bekiabálások vonták el a közönség figyelmét. 

 

Ismét lobogó zászlóval ünnepeltek 
2014. március 15. – székelyhon.ro,  

A Kis-Küküllő mentén szinte minden településen megemlékeztek szombaton a magyar 

forradalom és szabadságharc kitörésének 166. évfordulóján. Nem hiányoztak a politikai 

üzenetek, Orbán Viktor magyar miniszterelnök üdvözlő szavai is elhangoztak, de 

Makfalván azt is kimondták: politikailag zavaros idők következhetnek. 

 

Március 15. Marosvásárhely – Hidvéghi: együtt ma is erősek lehetünk  
2014. március 16. – Erdély Ma, székelyhonr.ro, Kossuth Rádió,  

Március 15-én a marosvásárhelyi magyarok két helyszínen is ünnepeltek. A Székely 

vértanúk emlékművénél az RMDSZ helyi és megyei szervezete, a Petőfi-szobornál az 

EMNT és az EMNP helyi szervezte tartott megemlékezést. Mindkét rendezvényen jelen 

volt, és beszédet mondott Hidvéghi Balázs, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának alelnöke. 

 

Ponta köszönetet mondott 
2014. március 16. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, transindex.ro,  

Victor Ponta román miniszterelnök megköszönte az állami hatóságoknak, hogy nem 

történetek incidensek Romániában a magyarság különböző, március 15 – i rendezvényein 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/aa-szabadsag-elkotelezett-hivei-vagyunka
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/aez-a-nap-a-magyarok-napjaa-a-megemlekezes-a-gal-sandor-szobornal
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/bekiabalasok-a-megemlekezesen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ismet-lobogo-zaszloval-unnepeltek
http://erdely.ma/multidezo.php?id=160847&cim=marcius_15_marosvasarhely_hidveghi_egyutt_ma_is_erosek_lehetunk_audio
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160851&cim=marcius_15_ponta_koszonetet_mondott
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– közölte vasárnap a bukaresti kormány sajtóirodája. „Feltűnt, hogy az illetékes állami 

intézmények milyen professzionalizmussal viszonyultak ehhez a magyar nemzetiségű 

román állampolgárok számára fontos momentumhoz. Az a tény, hogy nem történtek 

incidensek, nem volt a helyzetet feleslegesen kiélező provokáció azt bizonyítja, hogy a 

hatóságok jól végezték munkájukat" – idézte a sajtóközlemény Victor Ponta 

miniszterelnököt. 

 

Berényi: a magyarság célkitűzései mögötti erődemonstrációról is szól a 
választás 
2014. március 14. – MTI, hirek.sk 

Akárcsak az 1848-as forradalom céljainak megvalósításához, a felvidéki magyarság 

megmaradásához vezető célok eléréséhez is tekintélyszerző erő kell, amelynek meglétét a 

szombati szlovákiai államfőválasztáson demonstrálhatja a magyarság - jelentette ki 

Berényi József. A Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a nemzeti ünnep előestéjén 

mondott beszédében Dunaszerdahelyen, pénteken 1848-49 üzenetét felidézve párhuzamot 

vont a forradalom és szabadságharc idején megvalósított és azon "megoldások" között, 

amelyekre a felvidéki magyarságnak ma szüksége van a megmaradását lehetővé tevő célok 

megvalósításához. 

 

Magyar állami kitüntetést vehetett át Huszár Elvira, Varnyú Ilona és Hulló 
István 
2014. március 14. – Vajdaság Ma 

Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulja hagyományos március 15-e alkalmából 

rendezett fogadásán kimagasló állami kitüntetéseket nyújtott át a vajdasági magyarság 

három meghatározó közszereplőjének. Huszár Elvira karmester, egyetemi tanár és Varnyú 

Ilona művelődésszervező, nyugalmazott tanár a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, míg 

Hulló István biológus, múzeumigazgató a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben 

részesült. 

 

Korsós Tamás: Békében ünneplünk a jövőt meghatározó napok elé nézve 
2014. március 14. – Vajdaság Ma 

Az 1848-as magyar forradalomban és szabadságharcban megteremtették a békés építkezés 

lehetőségét. Most, 166 évvel később március idusán békében ünneplünk, mégis a jövőt 

meghatározó napok elé nézünk – hívta fel a figyelmet az előttünk álló választások 

fontosságára Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulja az 1848-as magyar 

forradalom és szabadságharc ünnepén szervezett fogadásán a palicsi Vigadó épületében. 
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Zenta: In memoriam gróf Batthyány Lajos 
2014. március 14. – Vajdaság Ma 

Batthyány Lajos grófra, az első felelős magyar kormány miniszterelnökére emlékeztek ma 

délben a zentai Városháza oszlopcsarnokában, ahol az In memoriam gróf Batthyány Lajos 

címet viselő rendezvény keretében megkoszorúzták Batthyány Lajos gróf emléktábláját, 

valamint megemlékeztek az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc áldozatairól. 

 

Bezdán: Koszorúzás az emléktáblánál 
2014. március 14. – Vajdaság Ma 

A nemzeti ünnep elődélutánján koszorúzással egybekötött múltidézést tartottak 

Bezdánban a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Demokratikus 

Közösség közös szervezésében. Neveda Ferenc, a VMDP helyi szervezetének elöljárója 

alkalmi beszédben felidézte az 1848-as eseményeket és hangsúlyozta, hogy 2014. április 6-

án ismét válaszút előtt lesz a magyar nemzet. Aközött kell választania, hogy 30 évvel vissza 

vagy 30 évvel előre szándékozik menni. A magyar nép bizonyára tudni fogja, e kettő közül 

melyik utat kell választania. 

 

A 48-as forradalomra emlékeztek Csantavéren is 
2014. március 14. – Vajdaság Ma 

Megemlékezést tartottak a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola tanulói és tanárai is. 

Emlékeztek Petőfi Sándorra, nemzetünk költőjére, aki a kard mellett szavakkal harcolt, 

ránk hagyományozva ezzel a nemzeti tudat, a magyarnak lenni eszmény hatalmas 

örökségét, üzenték és felidézték a márciusi eseményeket, majd megemlékezést tartottak a 

temetőben. Az iskola tanulói hazafias versek szavalásával, a kórus különféle nemzeti 

érzületű dalokkal, történelemtanáruk pedig rövid beszéddel tisztelgett a hősök előtt. 

 

Petőfi-szobrot avattak Magyarcsernyén 
2014. március 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Magyarcsernyén az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek, amely 

keretében felavatták Petőfi Sándor mellszobrát. A költő, forradalmár, nemzeti hős, 

költészetünk egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja nevét viselő általános iskola 

előtti parkban kapott helyet a bronzból készült szobor, amelynek megalkotója Vera Počuča 

volt, a mű pedig Antal Mihály öntödéjében kapott végső formát. 

 

1848/49-re emlékeztek Topolyán 
2014. március 14. – Vajdaság Ma 

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékére koszorúzással egybekötött 

megemlékezést tartott Topolyán a Vajdasági Magyar Szövetség a nyugati temetőben. 

Tomik Nimród történelemtanár fölvázolta a március 15-ei eseményeket. 1847 őszétől 

tekintette át a történéseket, a tizenkét pontot, Petőfi Sándor Nemzeti dalának keletkezését, 

a szabadságharc kimenetelét. Egeresi Sándor tartományi képviselő beszédében 
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hangsúlyozta, hogy március 15-én vált igazán a magyar nép nemzetté. Az akkori 

értelmiséget összekovácsolta a forradalom, és irányt mutat most is, másfél évszázad 

távlatából, erősíti a nemzethez tartozás érzését, mondta Egeresi. 

 

Martonyi: Magyarország támogatja Szerbiát és a Vajdaságot  
2014. március 15. – Pannon RTV 

A nemzeti ünnepeket együtt kell megünnepelnie a világ magyarságának – mondta 

Martonyi János magyar külügyminiszter, aki az 1848–49-es magyar forradalomra való 

megemlékezések kapcsán látogatott Szabadkára. „Nekünk mindig az volt a nagyon 

határozott véleményünk, hogy az ünnepeinket együtt kell megünnepelnünk, a világ 

magyarságának. Magyarországon, a szomszédos országokban, a Kárpát-medencében, nagy 

és kevésbé nagy magyar közösségeiben és a világ összmagyarságában át kell éreznünk 

mindig az ünnepet és az összetartozást” – hangsúlyozta Martonyi János. 

 

Megemlékezés Kishegyesen 
2014. március 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából tartottak 

megemlékezést Kishegyesen a Nyugati temetőben, a Hegyesi-csata emlékművénél. Az 

alakalmi ünnepséget a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, az Ady Endre Kísérleti 

Általános Iskola és a helyi közösség közösen szervezte. Harasztia László, a belgrádi magyar 

nagykövetség főtanácsosa Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelét olvasta fel: „Az 

előttünk álló április 6-ai parlamenti választás történelmi lehetőség mindannyiunk 

számára, beléphetünk a magyar nemzet új korszakába, amelyet az elmúlt évek 

erőfeszítéseivel teremtettünk meg. A most létrejövő országgyűlés hivatalosan is nemzeti 

parlament lesz, a magyar nemzet egészét fogja képviselni.” – áll többi között a levélben. 

 

Szabadka: Koszorúzás a Kossuth-szobornál, Paganini József síremlékénél és a 
Zsidótemetőben 
2014. március 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szabadkán három hagyományos helyszínen emlékeztek a március 15-ei eseményekre, 

koszorúztak Paganini József tüzérszázados sírjánál a Zentai úti temetőben, illetve a 

Zsidótemető ’48-as emlékművénél. Megkoszorúzták szombaton a Kossuth-szobrot is a 

szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ előtti Kossuth Lajos téren. Az 1848-49-es 

szabadságharc és forradalom emlékére megtartott ünnepségen Plank Zoltán konzul 

tolmácsolta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének a határon túli magyarokhoz 

intézett üzenetét. 

 

Az 1848/49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Adán 
2014. március 15. – Vajdaság Ma 

Az 1848/49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Adán, a római 

katolikus temetőben az adai önkormányzat és a Szarvas Gábor Könyvtár szervezésében. A 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://pannonrtv.com/web/?p=115593
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16876/Megemlekezes-Kishegyesen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16877/Szabadka-Koszoruzas-a-Kossuth-szobornal--Paganini-Jozsef-siremlekenel-es-a-Zsidotemetoben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16877/Szabadka-Koszoruzas-a-Kossuth-szobornal--Paganini-Jozsef-siremlekenel-es-a-Zsidotemetoben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16880/Az-184849-es-magyar-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekeztek-Adan.html


 

 

 

 

 

 
10 

forradalom emléke előtt tisztelgő rendezvényen Ada község önkormányzata nevében 

Bilicki Zoltán polgármester és Urbán Mónika polgármester-helyettes, Magyarország 

belgrádi nagykövetsége nevében pedig Kapronczay Péter és Vuity Mira helyezték el az 

emlékezés virágait. Ezt követően a politikai pártok községi szervezetei, valamint a 

községbeli civil szervezetek jelenlévő képviselői is megkoszorúzták az emlékművet. 

 

Magyarittabén a 110 éves Kossuth-szobornál ünnepeltek 
2014. március 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A magyarittabéi református templomban istentisztelettel kezdődött a március 15-ei bánáti 

központi ünnepség. Marton Károly esperes köszöntötte a gyülekezet tagjait, majd egy 

alkalmi műsort is bemutattak, felléptek az iskolások, a templomi énekkar, és Buka 

Boglárka helybeli, valamint Kormos Irén, bácsfeketehegyi szavaló. Az Igét a vendéglelkész, 

Kiss Nándor nagybecskereki református lelkipásztor hirdette. Az istentisztelet után az 

ünnepi műsor a Kossuth-szobornál folytatódott. Elsőként az egybegyűlteket Fülöp Attila, 

Magyarittabé tanácselnökének a helyettese köszöntötte. 

 

Megemlékezés Temerinben 
2014. március 15. – Vajdaság Ma 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából a Vajdasági 

Magyar Demokrata Párt szervezésében megemlékezést tartottak a temerini Nyugati 

temető kopjafájánál. Csorba Béla, a párt elnöke beszédében elmondta, hogy március 15-e 

nemzetünk legszebb ünnepe, ilyenkor újul meg az élet, újulunk meg mi magunk is a 

hitünkben, reményeinkben, mindabban, aminek tekintetében eleink 166 évvel ezelőtt és 

később is példát mutattak.  

 

Bácskossuthfalva: Főhajtás a Kossuth-szobor előtt 
2014. március 15. – Vajdaság Ma 

A Himnusz eléneklésével és ökumenikus istentisztelettel kezdődött az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc 166. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés 

Bácskossuthfalván a református templomban. Móricz Árpád lelkipásztor köszöntője után 

Dolinszky Gábor evangélikus püspökhelyettes hirdetett igét. Pál apostol rómabelieknek írt 

levele első fejezetéből kiindulva a hit és március 15-e jelentőségének kérdését boncolgatta, 

és a választásokon való részvétel fontosságát hangsúlyozta. 

 

Muzslyai koszorúzás, ünnepség 
2014. március 15. – Vajdaság Ma 

A Muzslai Petőfi Sándor MME előtti Petőfi-szobornál koszorúzással kezdődött meg az 

ünnepség, amellyel az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékeztek. A 

kegyelet virágait elhelyezték az egyesület képviselői, továbbá koszorúzott a Magyar 

Nemzeti Tanács, a VMSZ nagybecskereki és muzslyai helyi szervezete és a muzslyai 

fiatalok egy csoportja. A koszorúzást követően a Mária Neve templomban szentmisét 
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szolgáltattak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozatai tiszteletére. A 

szentmisét Golob Felix Srećko atya celebrálta. 

 

Fiatalok a szabadságról március idusán 
2014. március 14. – RTV Slovenija Hidak 

Évről évre megemlékezünk elődeink dicső tetteiről, a forradalom minden évben újra 

megszületik a szívünkben. Felidézzük azt a lelkesedést, ami mozgatója volt az 1848/49-es 

forradalomnak és szabadságharcnak. Teszik ezt a muravidéki kétnyelvű általános iskolák 

tehetséges tanulói és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola kiváló diákjai, valamint a már 

előadóművészi szinten brillírozó énekesek, zenészek és táncosok. A nemzeti ünnep 

alkalmából rendezett színvonalas ünnepélyt – amelynek jelmondata a Mondd, mi a 

szabadság! volt – a délelőtt folyamán a kétnyelvű általános iskola tanulói tekintették meg. 

 

„Tisztelet a bátraknak!” 
2014. március 16. – RTV Slovenija Hidak 

Pont március 15-én, az ünnep napján emlékeztek Dobronakon az 1848-as eseményekre. Az 

alkalmi rendezvényen a nemzeti identitás egyik alapkövének körülményeiről és üzenetéről, 

továbbá a jelen helyzetről, de a jövőbeni sorsról is megfogalmazódtak a gondolatok. 

 

Március 15: Irodalmi est Alsóőrött 
2014. március 16. – Volksgruppen 

A burgenlandi magyarok az alsóőri Öreg Iskolában emlékeztek meg tegnap az 1848/1849-

es szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepi műsort Dr. Radics Éva a gráci Zeneművészeti 

Egyetem tanára állította össze, aki édesanyjától, Radics Jenőnétől vette át a stafétabotot. 

Közreműködött a burgenlandi magyarokból álló irodalmi kör és az éneklő közönség is. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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