
 

 

Március 15-i megemlékezések 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán üzenete a Kárpát-medencei magyarságnak: amikor kiállunk egymásért, 
akkor nincsen számunkra lehetetlen 
2018. március 15. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen  

Orbán Viktor miniszterelnök a március 15-i nemzeti ünnep előestéjén levélben üzent a 

Kárpát-medence minden táján élő magyaroknak, amelyben összetartozásunkról, valamint 

szabadságunk és ezeréves kultúránk megvédéséről írt – tájékoztatta az MTI-t Havasi 

Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. „Ritka fényjelenség a történelemben az olyan pillanat, 

amely századok múltán sem veszít tökéletességéből és tisztaságából. 1848. március 15-én az 

első kokárdáktól a Nemzeti dalon át a Tizenkét pontig minden a magyarság összetartozását és 

szabadságvágyát hirdette. Azóta pedig e napnak a fénye éppúgy meghatározza életünket, 

ahogy bevilágította az egymástól való elszakítottság és a diktatúra legsötétebb évtizedeit is” – 

fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: „reményt adott, amikor az új tavaszra váró magyarság 

pincékben, padlásokon, széna alatt vagy téglarakásokban őrizte nemzetünk piros-fehér-zöld 

zászlaját, és bebizonyította, hogy amikor kiállunk egymásért és vállt vállnak vetve küzdünk 

közös céljainkért, akkor nincsen számunkra lehetetlen.”  

 

Semjén Kolozsváron: „unió Erdéllyel” az állampolgárság kiterjesztése révén 
2018. március 14. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Semjén Zsolt szerint ma a magyar állampolgárság kiterjesztése által valósul meg a magyar 

nemzet közjogi egyesítése, ami a 170 éve megfogalmazott 12 pontban úgy jelent meg, hogy 

„unió Erdéllyel”. A nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettes Kolozsváron a 

Magyar Opera nagytermében beszélt erről szerda este a Magyarország főkonzulátusa által 

szervezett ünnepi gálaműsor szónokaként. Hozzátette, hogy a honosított magyar 

állampolgárok nem csak statisztikai számok, hiszen valamennyi állampolgár mögött egy 

élettörténet, egy szenvedéstörténet áll. Úgy vélte, hogy a magyar állampolgárság kiterjesztése 

egyfajta történelmi jóvátétel a mai lehetőségek keretei között. 

 

Lázár János Sepsiszentgyörgyön: „előrébb való az autonómia ügye” 
2018. március 15. – MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Előrébb való a székelyföldi autonómia ügye, mint az idegen vallású és idegen szokású 

gazdasági bevándorlók anyagi támogatása – hangsúlyozta Lázár János Miniszterelnökséget 

vezető miniszter, aki a sepsiszentgyörgyi március 15-ei ünnepség díszmeghívottja volt. A 

magyarországi politikus a háromszéki megyeszékhelyen tartott beszédében Johann Gottfried 

Herder német filozófus jóslatát idézte, miszerint a magyarok előbb-utóbb eltűnnek az őket 

körülvevő szláv, oláh és német tengerben. „De ma mi itt vagyunk, sok ezren, túl Herderen, túl 

Habsburgokon és kommunista diktátorokon, túl békediktátumokon, külső és belső 
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árulásokon, és túl ötezer lejes prefektusi bírságokon” – fogalmazott Lázár a Kovászna megyei 

prefektúra által Antal Árpád polgármesterre a napokban kirótt büntetésre utalva.  

 

Szili Katalin: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc modern 
Magyarországot teremtett 
2018. március 15. – MTI, haon.hu, pestisracok.hu, magyarhirlap.hu, mon.hu 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc modern Magyarországot teremtett, a 

reformnemzedék nem csak felébresztette a nemzetet, hanem üzenték a mának, hogy 

szabadság és függetlenség nélkül nincs jövője a magyarságnak – hangsúlyozta ünnepi 

beszédében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke a 

csütörtökön rendezett március 15-i ünnepségek Eszéken. 

 

Szilágyi: az anyaország sokat köszönhet a diaszpóra magyarságának 
2018. március 18. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, pestisracok.hu, 888.hu, 

OrientPress, Vajdaság.ma 

Petőfi és Kossuth örökségét az idegenbe sodródott magyarok tartották meg - hangsúlyozta 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

Melbourne-ben helyi idő szerint vasárnap délután, a helyi magyarság március 15-i 

megemlékezésen, kiemelve, az anyaország sokat köszönhet a diaszpóra magyarságának. A 

magyar szabadság 170 esztendővel ezelőtt Budapest utcáiról indult útjára és sugárzott szét, a 

legtöbb időt mégis emigrációban töltötte - fogalmazott a helyettes államtitkár a 

Miniszterelnökség közleménye szerint.  

 

Latorcai Csaba: ma ugyanúgy meg kell küzdeni a szabadságunkért és 
függetlenségünkért, mint 1848-ban 
2018. március 18. – MTI, Webrádió, index.hu, hirado.hu, hirstart.hu 

Ma ugyanúgy meg kell küzdeni a szabadságunkért és függetlenségünkért, mint 1848-ban: 

hangsúlyozta Latorcai Csaba, a miniszterelnökség helyettes államtitkára, aki vasárnap részt 

vett a clevelandi magyarok március 15-i ünnepségén. 

Latorcai Csaba az MTI-t arról tájékoztatta: a 12 magyar szervezet és nyolc egyházközösség 

részvételével megtartott ünnepségen elmondott beszédében Latorcai Csaba felidézte az 1848-

as forradalom és szabadságharc meghirdetett céljait, hangsúlyozta: "A '48-as szabadságot és 

ragyogó helytállást vitte magával az emigrációba Kossuth Lajos, akinek hősiességét 

Clevelandban szobor őrzi." 

 

Gulyás Gergely: március 15. az egyik legdicsőbb nemzeti ünnepünk 
2018. március 15. – MTI, hirado.hu, delmagyar.hu, fidesz.hu, magyarhirlap.hu, hirek.ma, 

incex.hu 
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Március 15. az egyik legdicsőbb nemzeti ünnepünk, a forradalom és szabadságharc 

jelentősége, hatása felbecsülhetetlen a modern nemzetté válás és a polgári Magyarország 

szempontjából – hangoztatta a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön Budapesten. 

Gulyás Gergely a XII. kerületi önkormányzat megemlékezésén közölte: március 15. „máig 

hatóan formálja” a magyarság identitását, a kevés nemzeti közös nevező egyike. A 

kormánypárti politikus kijelentette: a jogos nemzeti büszkeség a népből nemzetet teremtett. 

 

 

Viorica Dăncilă március 15-i üzenete: elérkezett a hangsúlyváltás pillanata 
2018. március 15. – Krónika, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari 

Napló 

Viorica Dăncilă román miniszterelnök a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából kiadott 

üzenetében kijelentette: elérkezett a hangsúlyváltás pillanata. A szociáldemokrata 

miniszterelnök üzenetében úgy fogalmaz: ideje azokra a dolgokra fektetni a hangsúlyt, 

amelyek összekötik a románokat és a magyarokat, amelyek segítik az emberi és kulturális 

kapcsolatokat, a közös európai perspektívát, a két népet jellemző hagyományok és szokások 

felmutatását. Viorica Dăncilă úgy véli, a világ magyarságának az ünnepe jó alkalom a 

romániai magyarságnak és annak a jó együttélésnek a megünneplésére, amelyet az utóbbi 

évtizedekben sikerült kialakítani Romániában. 

 

Március 15.: Liviu Dragnea is üzent a magyaroknak 

2018. március 15. – maszol.ro, Krónika, Bihari Napló 

Az „egység és szolidaritás üzenetét” küldte a romániai magyarságnak március 15-e alkalmából 

Liviu Dragnea, a PSD elnöke. „Az 1848-as márciusi momentum 170. évfordulója alkalmából 

az egység és szolidaritás üzenetét küldöm magyar nemzetiségű állampolgártársainknak. A 

nemzetiségek közötti békés együttélés és a kölcsönös tisztelet mindig is fontos viszonyítási 

pont volt a román társadalom fejlődésében, és annak is kell maradnia. Az elmúlt száz évben 

Románia állampolgárai, nemzetiségtől függetlenül, közös megpróbáltatásokon estek át, 

ugyanakkor a szabadság, a demokrácia és a jólét iránti vágyuk is közös volt. A legjobbakat 

kívánom minden Romániában élő magyarnak!” – írta Facebook-bejegyzésében Dragnea. 

 

Szijjártó Péter méltatlannak nevezte a román prefektusok büntetését 
2018. március 15. – MTI, Krónika 

Szijjártó Péter közleményben szólította fel a román hatóságokat csütörtökön, hogy ne 

büntessék a magyarokat azért, mert megünneplik nemzeti ünnepüket. „Az ilyen büntetések 

méltatlanok egy európai uniós országhoz, és semmi közük sincs a kölcsönös tisztelethez. A 

magyarok semmit sem ártanak Romániának azzal, hogy ünneplik a hőseiket, ne zavarják őket 

ebben” – írta a külügyminiszter arra reagálva, hogy Sepsiszentgyörgy után Székelyudvarhely 

és Kézdivásárhely polgármesterére is öt-ötezer lejes pénzbírságot szabott ki szerdán a 

prefektusi hivatal a március 15-i nemzeti ünnep tiszteletére kitűzött magyar jelképek miatt. 
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Józanságot, szabadságot és testvériséget kér az RMDSZ március 15-én 
2018. március 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen  

2018-ban legyen józanság, több az egyenlőségből, a szabadságból és a testvériségből - kéri 

március15-i üzenetében az RMDSZ. A Kelemen Hunor elnök által jegyzet, az RMDSZ 

csütörtöki hírlevelében közölt üzenetben a szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a 170 

évvel ezelőtt kitört forradalmat teljes nemzeti egyetértés övezi. Annak történeti tablóján 

mindenki megtalálja a maga helyét és a maga hősét: a radikálisok Petőfi Sándort, az 

ellenállók Táncsics Mihályt, a romantikusok Jókai Mórt. „Március 15. összeköt bennünket, 

magyarokat, annak ellenére, hogy sok olyan kérdés van, amelyben megoszlik a véleményünk” 

- olvasható az ünnepi üzenetben. 

 

A román-magyar párbeszédet szorgalmazta Winkler Gyula a nemzeti ünnepen 
2018. március 15. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hunyad megyében, a többségi tengerben élő magyarok számára március 15. mindig is kiemelt 

nap volt, annak is köszönhetően, hogy a magyar forradalom és szabadságharcban ez a vidék 

jelentős szerepet játszott – emlékeztetett ünnepi beszédében Winkler Gyula EP-képviselő 

Piskin. Az RMDSZ Hunyad megyei elnöke a román társadalom képviselőivel folytatott 

párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, a közös országprojekt kidolgozását szorgalmazta, de 

ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell mutatni Európának is, hogy kiállunk a 

jogainkért. 

 

Március 15. Nagyváradon: külön ünnepelt az RMDSZ és az EMNP 
2018. március 16. – MTI, maszol.ro 

Nagyváradon külön ünnepelt március 15-én a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), azonban volt átjárás – egymás 

rendezvényein koszorúztak. Mindkét rendezvény fő helyszíne Szacsvay Imre jegyző szobra 

volt. A néppárt ünnepi rendezvénye a főtéren kezdődött, ahol fellépett a berettyóújfalui 

Bajnóca és a biharkeresztesi Szarkaláb néptáncegyüttes. Az ünnepség Szacsvay Imre 

szobránál folytatódott, ahol Szilágyi Zsolt, a párt elnöke és Németh Zsolt, a Fidesz 

országgyűlési képviselője, a külügyi bizottság elnöke mondott beszédet. Az RMDSZ a 

történelmi egyházakkal és civil szervezetekkel közösen szervezte meg ünnepségét, amely 

Rulikowski Kázmér és Nicolae Bălcescu szobrának megkoszorúzásával kezdődött. A 

megemlékezés a Szent László római katolikus templomban tartott ökumenikus igeliturgiával 

folytatódott. Ezt követően Szacsvay Imre szobrához vonultak, ahol Viorica Dăncilă 

miniszterelnök és OrbánViktor üzenetét tolmácsolták. 

 

 

Magyar, székely, román és Erdély-zászló lobogott együtt a kolozsvári 
ünnepségen 
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2018. március 15. – maszol.ro, Krónika 

Az eső ugyan elmosta a megemlékezést, de a tömeg egy része a koszorúzásig kitartott a 

kolozsvári március 15-i ünnepségen. Ahogyan minden évben, a Szent Mihály templomban 

tartott misét követően az ünneplő tömeg a Biasini-szállodánál felállított színpadhoz, a Petőfi-

emléktábla elé vonult. A beszédek mellett Petőfi-verset hallgathattunk románul és magyar, 

népzenei előadást is tartottak. A koszorúzás pillanatában már hevesen zuhogott az eső, de a 

tömeg egy része kitartott. 

 

Visszatérés a város szívébe - Szobrot kapott Szatmárnémetiben a legnagyobb 
magyar 
2018. március 15. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

„Azáltal, hogy a helyi közösség szobrot állított a legnagyobb magyarnak, a helyi magyar 

közösség szimbolikusan is visszakerült a város szívébe” – jelentette ki Kereskényi Gábor 

polgármester a Szatmárnémetiben csütörtök délután felavatott Széchenyi István-szoborra 

utalva. Kereskényi elmondta, Szatmárnémeti számtalan szálon kötődik Széchenyihez, aki a 

település díszpolgári címét is megkapta. A polgármester kiemelte, a szoborállítás ötletgazdája 

Sike Lajos néhai újságíró volt – „a Széchenyi-kultusz fáradhatatlan ápolója” –, aki sajnálatos 

módon nem érhette meg a szoborállítást. Kereskényi köszönetet mondott Deák Árpád 

szobrászművésznek, a Széchenyi-szobor megalkotójának is. 

 

Németh Zsolt Nagyváradon: ’48, ’56 és ’89 nemzetét nem lehet egy új globális 
rendbe sorolni 
2018. március 15. – MTI, Krónika 

Németh Zsolt szerint megint vannak, akik új birodalomba, globális rendbe sorolnák be a 

magyarságot, megfosztva nemzeti szuverenitásától, identitásától, és szabadságától, ez 

azonban ’48, ’56 és ’89 nemzetével nem fog menni. Az Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke Szacsvay Imre nagyváradi szobránál, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) központi 

ünnepi rendezvényén mondott beszédet csütörtök délután. Azt tartotta a 170 éve kirobbant 

forradalom legfontosabb tanulságának, hogy a magyar nép visszautasítja, hogy a progresszió, 

az erőszakos külföldi elvárások és diktátumok nevében semmibe vegyék az általa tisztelt 

hagyományokat. 

 

Kossuth-díjat kapott Farkas Árpád sepsiszentgyörgyi költő, író, műfordító 
2018. március 15. – MTI, Krónika 

„Az elismerés nagyon megtisztelő, de nem a díjakat szem előtt tartva dolgoztam, korábban 

utasítottam vissza magas magyar állami kitüntetést” – fogalmazott Farkas Árpád 

sepsiszentgyörgyi író, költő, műfordító az MTI-nek abból az alkalomból, hogy csütörtökön a 

nemzeti ünnep alkalmából Kossuth-díjat vehetett át a Parlamentben. 

 

Antal Árpád a sepsiszentgyörgyi ünnepen: „Ugye milyen szépen lobognak ezek 
a zászlók?” 
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2018. március 15. – maszol.ro, transindex.ro 

A sepsiszentgyörgyiek tapssal fogadták a város főterére érkező Lázár Jánost a március 15-i 

ünnepségen. A magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délben aláírta a 

Minority Safe Pack európai kisebbségvédelmi kezdeményezést, majd megkoszorúzta a 

felújított 1848-1849-es emlékművet. A Sepsiszentgyörgy főterén 16 órakor kezdődött 

ünnepségen Antal Árpád polgármester nyitotta meg a beszédek sorát. A magyarországi 

választási kampány hangulata belengte a szónoklatokat. 

 

A Szabadság-szobornál emlékeztek Aradon 
2018. március 15. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Aradhoz az 1848–49-es forradalom és szabadságharc gyászos kimenetele, a világosi 

fegyverletétel, a véres megtorlás, a 13 honvédtiszt kivégzése köthető. De voltak dicsőséges 

epizódjai is a szabadságharcnak, szabadságvágyból fakadó hősiességgel állták a harcot az 

aradiak – emlékeztetett Faragó Péter parlamenti képviselő a forradalom kitörésének 170. 

évfordulóján tartott emlékünnepségen. 

 

Petőfire hallgatva merészen ünnepelték március 15-ét Csíkszéken 
2018. március 15. – maszol.ro 

Csíkszéken a március 15-i ünnepséget idén a székely hősökre való megemlékezés jegyében 

tartották meg. Az ünnepi beszédekben szívesen vontak párhuzamot a 170 évvel ezelőtti 

forradalom és szabadságharc küzdelmei és a száz évvel ezelőtt kisebbségi létbe szorult 

székelység jelenkori harcai között. 

 

Rendezvénydömping volt március 15-én Maros megyében 
2018. március 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Maros megye 67 helyszínén szervezett megemlékező ünnepséget az RMDSZ március 15-én, a 

városoktól kezdve a legkisebb településekig templomokban, sírkertekben, emlékoszlopoknál, 

szobroknál koszorúztak és mondtak ünnepi beszédet, székely ruhába öltözött kisgyerekek és 

fiatalok adtak elő verset, éneket, táncot, színdarabot. 

 

„Büszkén nézve a múlt tükrébe” – a szabadságharc hőseire emlékeztek 
Gyergyószentmiklóson 
2018. március 15. – szekelyhon.ro 

„170 évvel ezelőtt szemerkélő esőben indult el Budapest utcáin egy tucatnyi eltökélt fiatal a 

többszörösen jogfosztottak nevében. Mesébe illő történet. De bármely szemerkélő esős nap 

alkalmas arra, hogy útnak induljunk, mert újra meg kell védeni a magyar kultúrát, a 

keresztény hitet” – mondta el ünnepi beszédében Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 

polgármestere a magyar nemzeti ünnep alkalmából. 

 

Piros-fehér-zöld oszlopok és szívek Udvarhelyen 
2018. március 15. – szekelyhon.ro 
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Több százan kokárdával díszített ünneplőben gyűltek össze csütörtök délben a 

székelyudvarhelyi Márton Áron téren, hogy megemlékezzenek az 1848–49-es 

szabadságharcról. A forradalom kitörésének 170. évfordulóján ünnepi beszédekkel, 

szavalattal, énekléssel és koszorúzással tisztelegtek a márciusi ifjak bátorsága előtt. 

 

Gyergyószentmiklóson hozta létre központját az MPP 

2018. március 15. – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt választmánya központi irodát nyitott Gyergyószentmiklóson. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy itt fog zajlani az MPP működésének szervezése, 

tevékenységének koordinálása. Az irodaavató szerdán, a párt hivatalos bejegyzésének 10. 

évfordulóján történt. Az iroda vezetője, a választmány elnöke, Mezei János, aki a város 

korábbi polgármestere volt, jelenleg megyei önkormányzati képviselő. 

 

Nem számított arra a nagyvilág, hogy a székelyek 2018-ban is ünnepelni fognak 
2018. március 15. – szekelyhon.ro 

„Ma ismét eljött az idő, amikor együtt kell megvédenünk szabadságunkat és ezeréves 

kultúránkat. Mert mi magyarok ma sem kívánunk mást, minthogy közösen ünnepelhessük 

hőseinket” ‒ jelentette ki Soltész Miklós államtitkár Orbán Viktor, Magyarország 

miniszterelnöke ünnepi gondolatait tolmácsolva csütörtök este Csíkszeredában, a Vár téri 

megemlékezésen. Az államtitkár felszólalása végén Isten áldását kérte a jelenlevőkre, 

megelőlegezve számukra, hogy Magyarországra a következő években is számíthatnak, 

ahogyan a magyar kormány a következő hetekben számít a székely-magyarságra. 

 

Országszerte emlékeznek az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulójára 
2018. március 14. – bumm.sk 

A magyarok lakta településeken Szlovákia szerte megemlékeznek az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc kitörésének 170. évfordulójáról. Van, ahol koszorúzással, máshol koncerttel 

vagy színházi előadással idézik fel a március idusán történteket. A Csemadok Pozsonyi Városi 

Választmánya, a Csemadok Országos Tanácsa, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége, a 

Pozsonyi Magyar Intézet és a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság közösen szervez 

megemlékezést március 15-én, 15.30 órai kezdettel a pozsonyi medikus kertben található 

Petőfi Sándor szobor előtt. 

 

Március 15. - Megemlékezéseket tartottak Felvidék-szerte 
2018. március 15. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, Körkép 

Több megemlékezést tarottak a nemzeti ünnep alkalmából a Felvidéken, köztük a pozsonyi 

megemlékezés hagyományos helyszínén, a Medikus kertben lévő Petőfi Sándor szobornál is, 

ahol több százan gyűltek össze. A pozsonyi megemlékezést a Csemadok, továbbá 

Magyarország pozsonyi nagykövetsége, a pozsonyi kulturális intézet és a Petőfi Sándor 

Emlékmű Bizottság rendezte. Az emlékezők közt a helyi magyar közösség politikai 
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érdekképviseletének vezetőit, Magyarország külképviseletének tagjait valamint számos ismert 

közéleti személyiséget is látni lehetett.  

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából 
Dunaszerdahelyen 
2018. március 15. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából Dunaszerdahelyen, 

Grendel Lajos, Szigeti László, Jókai Tibor, Huszár László és Öllös László tevékenységét 

ismerték el. „Az 1848/49-es magyar forradalom tiszta forradalom volt. A szabadságharc 

nemes eszmékért zajlott, amelybe nemzetiségtől függetlenül kapcsolódtak be az emberek a 

jobb világ kivívásának reményében" – hangsúlyozta Pető Tibor, Magyarország szlovákiai 

nagykövete a Dunaszerdahelyen megrendezett ünnepi nagykövetségi fogadáson. 

 

Nemzeti ünnepünk előestéjén Komáromban: Mert a haza te magad vagy 
2018. március 15. – hirek.sk 

A magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a Komáromi Magyar 

Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre a Csemadok Komáromi Városi 

Szervezetével, valamint a Komáromi Városi Művelődési Központtal együtt a Mert a haza te 

magad vagy című műsorral örvendeztette meg az ünnep előestéjén a VMK-ba betérő 

családokat. A komáromi magyar óvodák, alap- és középiskolák növendékeinek, valamint a 

Selye János Egyetem hallgatóinak immár hagyományos műsora jelképes főhajtás az 1848-as 

márciusi ifjak előtt. 

 

A lévai magyarok büszkén őrzik a nemzeti őrsereg 48-as zászlaját 
2018. március 14. – hirek.sk 

A Lévai Nemzeti Őrsereg zászlaja a szabadságharc leverése után Magyarországra került, és 

csak a forradalom 50. évfordulójára tért haza. Az eredeti zászló ma is megvan, és másolat is 

készült belőle 2010-ben. A csatákat, háborúkat, de számos történelmi kort és politikai 

változást megélt Lévai Nemzeti Őrsereg zászlaja 2002-ben a magyar kormány támogatásának 

köszönhetően újult meg - mondta Novák Margaréta, a Barsi Múzeum igazgatóhelyettese. 

 

Magyar színek Nyitrán 
2018. március 16. – hirek.sk, bumm.sk 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara magyar nemzeti 

színekbe öltöztette az emberek szívét az 1848/49-es szabadságharc és forradalom kitörése 

emlékére összeállított ünnepi műsor alkalmából. A rendezvényre március 14-én került sor a 

kampusz egyik előadótermében. A programot N. Tóth Anikó egyetemi oktató nyitotta meg, 

aki egyben jeles vendégeinket is üdvözölte. 

 

Szilárdítsuk meg nemzeti összetartozásunkat, szerezzük vissza nemzeti 
önbecsülésünket! 
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2018. március 16. – hirek.sk 

A nem épp kedvező időjárás ellenére is sok helyi és szomszédos településekről érkező polgár 

vett részt a Csemadok Komáromi Területi Választmánya és városi szervezete által március 15-

én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére rendezett 

ünnepi megemlékezésen, amely szónoka a Jókai-szobornál dr. Popély Gyula történész 

professzor, a Klapka-szobornál pedig Oláh Kálmán dél-komáromi gimnáziumi tanár volt. 

 

Az 1848-as forradalom 170. évfordulója a Felvidéken 
2018. március 18. – Felvidék Ma 

Magyarországon kívül sehol sem szabadnap, mégis, minden magyar közösségnek fontos 

ünnepe március 15-e. A megemlékezések nagy szerepet játszanak a magyarság identitásának 

megőrzésében. A rendezvények megszervezésében és lebonyolításában a helyi civil és 

Csemadok szervezeteken, iskolákon, egyházakon, a Magyar Közösség Pártja szervezetein 

kívül a Petőfi Sándor Program 64 ösztöndíjasa is aktívan részt vett. 

 

Pásztor: aki alárendelné a szabadságot, megsérti az ünnep szellemiségét 
2018. március 15. – MTI, hirado.hu, hirstart.hu, magyarhirlap.hu,  

Aki a nemzeti szabadságot és szuverenitást másnak alárendelné, nemcsak március 15-e 

szellemiségét sérti meg, hanem a hétköznapokat is sekélyessé, buta egyenletté silányítja – 

hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke Szabadkán. A 

vajdasági politikus március 15-e alkalmából mondott ünnepi beszédében Illyés Gyula 

szavaival azt üzente: magyarnak lenni vállalás. Hozzáfűzte, általában egyéni vállalásról 

beszélünk, a nemzeti ünnep viszont abban különbözik a többi naptól, hogy ilyenkor közös 

vállalásról van szó. 

 

Topolya: Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 170. 
évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést 
2018. március 14. - VajdaságMA 

Az 1848/49-es forradalom és magyar szabadságharc emlékének tiszteletére tartott ünnepi 

megemlékezést közösen a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

Topolya - Kishegyes Körzeti Szervezete. A koszorúzással egybekötött megemlékezésre 

Topolyán, az 1848/49-ben elesett honvédek emlékművénél, a Nyugati temetőben került sor. 

 

Muzslyán is ünnepeltek   
2018. március 14. – VajdaságMA 

Nemzeti ünnepünk alkalmával a Muzslai Petőfi Sándor MME szervezésében is megtartották 

hagyományosan az alkalmi műsort, amellyel az 1848/49-es forradalomra emlékeztek. Mint 

minden évben ezúttal is a szervezők szentmisét szolgáltattak a Szűz Mária Szent neve 

templomban a 170 évvel ezelőtti események áldozatai emlékére, a szentmisét Varga Zoltán 

atya celebrálta Janez Jelen atya segítségével. 
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Magyarkanizsa: Méltó emlékezés a forradalom és szabadságharc hőseire   
2018. március 14. – VajdaságMA 

A Tisza-parti kisvárosban idén is március 14-én emlékeztek az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 170 évvel ezelőtti eseményeire. A megemlékezés a katolikus temetőben a 

Himnusz akkordjaival kezdődött, amit a Cifraszűr vegyes kórus adott elő. Miután Vranić 

Váradi Lívia műsorvezető néhány bevezető gondolat kíséretében köszöntötte a megjelenteket, 

dr. Zapletán Géza esperes plébános tartott egyházi megemlékezést, majd Kávai Szabolcs 

történész szólt az egybegyűltekhez.   

 

Ada: „Emlékükből erőt és bátorságot meríthetünk”   
2018. március 15. – VajdaságMA 

Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztek szerdán 

délután Adán, a település főterén található a Damjanich-emlékműnél. A rendezvényt a 

Vajdasági Magyar Szövetség, a Millecentenáriumi Emlékbizottság és a Vadvirág 

Hagyományápoló Kör közösen hívta életre. 

 

Megkoszorúzták a Kossuth-szobrot a szabadkai Népkör előtt   
2018. március 15. – VajdaságMA 

A Népkör Magyar Művelődési Központ szervezésében megkoszorúzták Kossuth Lajos 

mellszobrát, amelyet tíz évvel ezelőtt helyeztek el az 1848-49-es szabadságharc vezéralakjáról 

elnevezett téren. Az 1848-as magyar forradalom 170. és a mellszobor leleplezésének 10. 

évfordulóján Bagi Valentina népdalénekes előadásában hangzott el a Himnusz a szabadkai 

Kossuth Lajos téren, ahol a tartomány, a nemzeti tanács, a vajdasági magyarság politikai 

pártjainak, civil szervezeteinek és művelődési intézményeinek képviselői emlékeztek március 

15-én délelőtt a szabadságharc hőseire. 

 
Kishegyes: Megemlékezés a Hegyesi csata emlékművénél   
2018. március 15. – VajdaságMA 

Az 1848/49-es magyar szabadságharc és a forradalom 170. évfordulója alkalmából 

Kishegyesen, a Hegyesi csata emlékművénél tartottak megemlékezést. A Debreceni 

Református Kollégium tanárai és diákjai, valamint Gombár Szeréna, Magyarország szabadkai 

főkonzulátusának konzulja és Csallóközi Eszter, Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztériumának határ menti gazdaságfejlesztési programokkal megbízott 

főosztályvezetője is részt vett a megemlékezésen. 

 

Batthyány Lajos grófra emlékeztek Zentán   
2018. március 15. – VajdaságMA, PannonRTV 

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

délelőtt Zentán, a Városháza oszlopcsarnokában, ahol az 1848–49-es magyar forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen megkoszorúzták 
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Batthyány Lajos gróf emléktábláját is. A rendezvény kezdetén Juhász Lassú Kornélia, a 

Városi Könyvtár munkatársa köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Rusz Radován, 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja olvasta fel Orbán Viktor, Magyarország 

miniszterelnöke levelét. 

 

Szabadka: Az 1848/49-es forradalomra emlékeztek az MTTK-n   
2018. március 15. – VajdaságMA 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói megemlékeztek az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharcról. A műsor kezdetén a magyar himnusz csendült fel, majd a 

közönség kisfilmet tekintett meg a jeles nap eseményeiről. Az ünnepi műsor a Kar 

pedagógusai és hallgatói számára készítették, tudtuk meg Sós Nóra szervezőtől. 

 

Temerin: Megemlékezés a kopjafánál   
2018. március 15. – VajdaságMA, PannonRTV 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a községben 

működő magyar pártok szervezésében ma délután megemlékezést tartottak a temerini 

Nyugati temető kopjafájánál. Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke 

felolvasta a Kárpát-medencei Autonómiatanács kiáltványát, amely a kisebbségben élő 

magyarok jogaira hívja fel a figyelmet. Alkalmi beszédében a jelenkori társadalmi és politikai 

helyzetet ecsetelte. 

 

Szabadkai megemlékezés: A nemzeti szabadság és szuverenitás semminek sem 
alárendelhető   
2018. március 15. – VajdaságMA, PannonRTV 

Nem adjuk ki a kezünkből a magyarságot érintő kérdéseket, a Délvidéken is azon dolgozunk, 

hogy a szabadságot részenként hódítsuk vissza – mondta el a szabadka Jadran színpadon 

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, aki a VMSZ hagyományos március 

15-i ünnepségének vendége volt. Pásztor István a VMSZ elnöke arról beszélt, hogy akik a 

nemzeti szabadságot és szuverenitást alárendelhetőnek vélik, nem csak március 15-e 

szellemiségét sértik meg, hanem a hétköznapokat is sekélyessé, buta egyenletté silányítják. 

 

Újvidék: Együtt emlékeztek a kollégisták az Európa Kollégiumban   

2018. március 16. - VajdaságMA 

Az Európa Kollégiumban az idén is megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról. A díszteremben megtartott ünnepségen a Görög testvérek, 

Enikő és Noémi zongora hangversenyét élvezhették a jelenlévők. 

 

„Volt egy tánc...”: 1848/49-es megemlékezés Óbecsén   
2018. március16. – VajdaságMA 

„Volt egy tánc...” című ünnepi műsorral emlékeztek ma az 1848/49-es szabadságharc és 

forradalom évfordulójára Óbecsén. Stefaniga Csaba, a Községi Tanács oktatással, kultúrával 
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és civil szervezetekkel megbízott tagja köszöntötte az egybegyűlteket. „170 év távlatában 

emlékezünk a magyar szabadságharcra. Március 15-e nem csak ezen a napon, hanem egész 

évben a magyar nemzetről szól, hitünkről, kultúránk megmaradásáról és magyarságunkról” – 

hangsúlyozta Stefaniga Csaba. 

 

Hármas Torda-találkozó  
2018. március 18. – VajdaságMA, PannonRTV 

A Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat egyik legnépszerűbb estjét tartották meg, a 

hagyományos hármas Torda-találkozót, vagyis a három Kárpát-medence Torda nevű 

településének találkozóját, amelyre ezúttal is eljöttek a magyarországi Bihartorda és az 

erdélyi Aranyostorda képviselői, valamint fellépői. A rendezvényt - mint minden évben, most 

is - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jegyében szervezték meg, elsőként 

megkoszorúzták a Torda központjában álló kopjafát, amelyet a bihartordai önkormányzat 

adományozott nyolc éve a vajdasági testvértelepülésnek. 

 

Szemere Pál honvéd őrnagy emléktáblája előtt tisztelegtek  
2018. március 14. – PannonRTV 

Nagybecskereken a katolikus temetőben Szemere Pál honvéd őrnagy tiszteletére emelt 

emléktábla előtt emlékeztek 1848-49 hőseire és áldozataira. A Magyar Nemzeti Tanács 

nevében Vidrács Krisztina, a Vajdasági Magyar Szövetség nevében Sztojkó József és Puskás 

János, a nagybecskereki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület nevében pedig Bukovics 

Éva és Mészáros Róbert helyezték el a kegyelet virágait. A művelődési egyesület elnöke, 

Jenovay Lajos mondott ünnepi beszédet. 

 

Magyarkanizsán hagyományosan március 14-én emlékeztek  
2018. március 15. – PannonRTV 

A megemlékezés a katolikus temetőben a Himnusz akkordjaival kezdődött, majd Kávai 

Szabolcs történész mondott ünnepi beszédet. Ezt követően a jelenlévők elhelyezték a kegyelet 

virágait. Egyetértés nélkül egy nemzet sem fejlődhet, mert elaprózódik a sok külön akarat 

miatt - hangzott el a magyarkanizsai ünnepi műsorban. A Tisza parti településen, mint 

minden évben, idén is március 14-én emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

eseményeire és hőseire. 

 

„Magyarország ma is példát mutat Európának”  
2018. március 15. – PannonRTV 

Magyarország ma is példát mutat Európának – hangsúlyozta ünnepi beszédében Gaál 

Gergely, magyarországi országgyűlési képviselő Adán a Damjanich emlékmű előtt megtartott 

megemlékezésen. A koszorúzási ünnepséget a Vadvirág Hagyományápoló Kör asszonykórusa 

nyitotta meg a magyar himnusz eléneklésével, majd Gruber Ferenc, a Millecentenáriumi 

Emlékbizottság elnöke beszélt a forradalmi eseményekről. 
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Megemlékezés Bácskossuthfalván  
2018. március 15. – PannonRTV 

Bácskossuthfalván ökumenikus istentisztelettel és a Kossuth-szobor megkoszorúzásával 

emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról. "Nekünk nem véres csatákba 

kell mennünk, nem az életünket kell áldoznunk eszméinkért, de minden erőnnkel küzdenünk 

kell megmaradásunkért és a szülőföldön maradásunk élhetővé tételéért és tudnunk kell, hogy 

ebben csak egymásra számíthatunk, értenünk és értékelnünk kell, hogy egymásra vagyunk 

utalva, ez a mi tőkénk is egyben, az összefogás és az egység, március 15-e tanulsága" - mondta 

alkalmi beszédében Nyilas Mihály, a VMSZ elnökségi tagja a Bácskossuthfalván megtartott 

megemlékezésen. Ökumenikus istentisztelettel és a Kossuth-szobor megkoszorúzásával 

ünnepeltek a településen. 

 

A szabadságharcra emlékeztek ma Hajdújáráson  
2018. március 16. – PannonRTV 

Többek között az önkormányzat, az MNT és a helyi közösség képviselői helyezték el az 

emlékezés koszorúit. Az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékeztek ma 

Hajdújáráson. A helyi Petőfi Sándor Á.I. tanulói alkalmi műsorral készültek. Az oktatási 

intézmény udvarában álló kopjafánál többek között Szabadka Város Önkormányzata, a 

Magyar Nemzeti Tanács és a helyi közösség képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Az 

intézmény egyben az iskolanapot is megünnepelte. 

 

A megemlékezések fontosak a magyarlakta régiókban   
2018. március 17. – PannonRTV 

Ünnepséget tartottak Palicson az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek 

emlékére. A rendezvényen többek között fellépett Kis Miskolci Diána szólóénekes és a 

Szederinda Népdalkör. A megemlékezések fontos szerepet játszanak a magyarlakta régiókban 

- hangsúlyozták a szervezők. Szalai Andrea, az irodalmi szakosztály vezetője, Palics Magyar 

Művelődési Egyesület: „Elsősorban a történelmi múlt megismerése a fő cél, a gyermekek 

nemzeti öntudatra való nevelése, de ami talán még fontosabb, a magyarság közösségmegtartó 

erejének a javítása és annak fejlesztése.” 

 

Tornyoson is megünnepelték a forradalom évfordulóját   
2018. március 17. – PannonRTV 

A hittanteremben változatos műsort rendeztek. Pataki Tibor történész mondott ünnepi 

beszédet, majd a Tömörkény István Általános Iskola harmadik osztályos tanulói léptek fel. A 

rendezvény a Herőce Polgárok Egyesületének szervezésében valósult meg. Az ünnepségen 

jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. 
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Az 1848-as szabadságharc 170. évfordulójára emlékeztek Beregszászban 
2018. március 15. – karpatalja.ma 

Beregszászban is megemlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. 

évfordulójáról március 15-én. A Beregszászi Polgármesteri Hivatal, a Beregszászi Járási 

Tanács, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a 

történelmi egyházak által szervezett emléknap programja a Rákóczi-főiskola átriumában 

kezdődött.  

 

A ’48-49-es szabadságharcra emlékeztek Ungváron 
2018. március 15. – karpatalja.ma 

A magyar nép ma is emlékeiben őrzi az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékét, 

amely 170 évvel ezelőtt alapjaiban rengette meg az akkor uralkodó rendszert. Ungvár magyar 

lakossága idén is hagyományosan a városi Petőfi-szobornál gyűlt össze március 15-én, hogy a 

bátrak szelleme előtt tisztelegjen ebben az évben a KMKSZ által szervezett megemlékezésen. 

 

Ők az idei kárpátaljai sajtódíjasok 
2018. március 14. – karpatalja.ma 

Idén is három helyi médiamunkás részesült a főkonzulátusi sajtódíjban. Március 15-e, 

nemzeti ünnepünk méltatása mellett, egyúttal a magyar sajtó ünnepe is. Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusa 2011 óta minden évben kitüntetésben részesíti Kárpátalja tehetséges 

újságíróit, minőségi sajtóorgánumait. Nemzeti ünnepünk alkalmából március 14-én a 

magyar–ukrán kapcsolatok és a kárpátaljai magyarság életének, helyzetének magas 

színvonalú és hiteles bemutatásáért kitüntetésben részesült Vass Tamás, az MTVA kárpátaljai 

munkatársa, id. Debreceni Mihály, az MTVA kiemelt szerkesztője és Volodimir Krivosapko, 

ukrán újságíró, az Europa-Centr főszerkesztője. 

 

Két kárpátaljai részesült a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben 
2018. március 14. – karpatalja.ma 

Nemzeti ünnepünk alkalmából magas állami kitüntetéseket adtak át Jánosiban, március 14-

én. Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 

adományozta Héder Jánosnak, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi 

főjegyzőjének, püspökhelyettesének, ungvári és ungtarnóci református lelkésznek a 

kárpátaljai magyarság megmaradása, anyanyelvének ápolása és identitásának megőrzése 

érdekében végzett lelkészi szolgálatának elismeréseként. 

 

A Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki Zán Fábián Sándort 
2018. március 14. – karpatalja.ma 

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Érdemrend 

középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai 

Református Egyház püspöke részére a nemzeti és keresztyén értékek képviselete, valamint a 
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kárpátaljai magyarság megmaradása iránt elkötelezett lelkipásztori és egyházi vezetői 

szolgálata elismeréseként. 

 

Ma a megmaradásunkhoz kell bátorság 
2018. március 17. – Kárpátalja 

Munkácson a város és a járás magyarsága az 1849. április 22-én vívott győztes ütközetnek 

emléket állító podheringi obeliszknél méltatta nemzeti ünnepünket. Az esős idő ellenére nagy 

számban kilátogató ünneplőket Korolyova Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének 

elnöke köszöntötte az ünnepelni összegyűlt munkácsiakat és környékbelieket, valamint a 

meghívott vendégeket. 

 

Tegyük meg, amit a nemzet kér 
2018. március 17. – Kárpátalja 

Borús nap virradt Técsőre az idei március 15-én, mint ahogyan kellemetlen borús időre 

virradtak Pesten is 1848. március 15-én. Közel 170 év elteltével ezen a borús reggelen talán 

mindannyian úgy mentünk ki az utcára e kicsiny Kárpátok ölelte vidéken, hogy valami van a 

levegőben. Az újraéledő tavaszi szellő mellett a gépfegyveres rendőrök fokozott védelme, az 

elsuhanó ukrán zászlós csapatok, s az elmúlt hónapok eseményei által volt valami a 

levegőben.  

 

„Összefogással óriási eredményeket tudunk elérni” 
2018. március 17. – Kárpátalja 

Kárpátalja magyarsága az idén a rabság árnyékában emlékezett meg a magyar szabadságról. 

Mert úgy ünnepeltük meg március 15-ét, a magyar szabadság napját, hogy mögöttünk áll egy 

elnyomó jellegű oktatási törvény elfogadása, és Damoklész kardjaként függ felettünk egy 

ugyancsak elnyomó jellegű nyelvtörvény elfogadása is, melyekkel a mostani, legfelső, 

soviniszta ukrán állami vezetés rosszul leplezett módon törekszik nemzetrészünk 

beolvasztására. A 170 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek a nagyszőlősi Perényi Zsigmond 

Középiskola dísztermében. 

 

 

Petőfi: 1848    
2018. március 14. – nepujsag.net 

A Muravidék ünnepli az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját. Lendván, 

Dobronakon, Hodoson, Domonkosfán, Kapcán, Kótban, szinte minden kétnyelvű településen 

emlékeztek/emlékeznek a dicső történelmi eseményekre, az akkori összefogást és egységet 

példaként emelve ki – mely kisebbségben ma még inkább fontos lenne.  

 

1848-ban az összefogás volt a siker titka, és ma is szükség van rá   
2018. március 14. – nepujsag.net 
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A Muravidéken idén a Dobronaki községben indult az nemzeti ünnepi megemlékezések 

sorozata az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. Pénteken este 

a helyi művelődési házban rendezett ünnepségen Car Anna, a községi magyar önkormányzat 

elnöke szólt a közönséghez. Az ünnepi műsort megtisztelte jelenlétével Földes Gyula lendvai 

főkonzul, Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő, Horváth Ferenc, az MMÖNK 

elnöke, Kardinar Marijan, Dobronak Község polgármestere, valamint a községi nemzetiségi 

elnökök, alelnökök. 

 

„Egyre kevesebben vagyunk, de vagyunk!”   
2018. március 14. – nepujsag.net 

Szombat este a hodosi kultúrházban a március 15-i magyar nemzeti ünnepre, az 1848–1849-

es forradalom és szabadságharcra emlékeztek. Az ünnepi szónok az összefogást és az 

anyanyelv megőrzését emelte ki, majd a márciusi ifjakra szavalatokkal, dallal és tánccal 

emlékeztek. Az ünnepélyen jelen volt Földes Gyula lendvai főkonzul, Horváth Ferenc, az 

MMÖNK elnöke, Varga Edit, az MMÖNK alelnöke, a muravidéki nemzetiségi 

önkormányzatok elnökei, Orban Ludvik, Hodos polgármestere, a baráti települések 

polgármesterei, képviselői, intézmények és az egyház képviselői. 

 

„Tudatában kell lennünk saját értékeinknek! ”   
2018. március 14. – nepujsag.net 

A Sal községi maroknyi magyarság vasárnap délután a domonkosfai művelődési házban az 

1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezett. Az ünnepélyt az 

összefogás, a közösségben boldogulás, a megmaradás és a fejlődésbe vetett bizalom jegyében 

tartották meg. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Földes Gyula lendvai főkonzul, Horváth 

Ferenc, az MMÖNK elnöke, Varga Edit, az MMÖNK alelnöke, a muravidéki nemzetiségi 

önkormányzatok elnökei, Šalovci Község polgármestere, Fartek Iztok, az intézmények és az 

egyház képviselői, illetve a szomszédos Kercaszomor polgármestere és képviselője. 

 

Közös felelősség a megmaradásunk!   
2018. március 14. – nepujsag.net 

Vasárnap délután a kapcai József Attila Művelődési Egyesület ünnepségén megemlékeztek az 

1848–49-es szabadságharcról és forradalomról. Az egybegyűlteket Herženjak Mária elnök 

köszöntötte, majd felszólalásában hangsúlyozta: ahogy a szabadságért 170 évvel ezelőtt a 

márciusi ifjak vállvetve küzdöttek, úgy a muravidéki magyaroknak is közösen kell küzdeni a 

megmaradásért és a célok megvalósításért. Ehhez pedig kölcsönös bizalom és összetartás 

szükséges helyben is – mert a felelősség is közös. 

 

 

1848 ma sem elválasztó, inkább összekapcsoló ünnep  
2018. március 14. – nepujsag.net 
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Március 15-i megemlékezések 

Szombaton az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára rendezett ünnepi 

megemlékezésen a tíz éve köttetett testvértelepülési egyezmény keretében együtt ünnepelt 

Kóttal Külsősárd képviselete is. Az ünnepi rendezvény kapcsán az aktualizálás igényével, a 

történelmi eseményekhez kapcsolódva felszólalt a helyi elnök, Ftičar Karel, illetve Gáspárics 

Győző, Külsősárd polgármestere, továbbá Morován Zsolt lendvai konzul, Horváth Ferenc, az 

MMÖNK elnöke és Šooš Mihael, a lendvai magyar önkormányzat alelnöke. 

 

Csúzán és Várdarócon ünnepeltük együtt március 15-ét      
2018. március 15. – kepesujsag.com 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének március 15-ei központi ünnepi 

rendezvénysorozata szombat délután Csúzán kezdődött koszorúzással, majd a várdaróci 

kultúrotthonban alkalmi műsorral tisztelegtünk történelmünk egyik mérföldköve előtt. Az 

ünnep szónoka Potápi Árpád János, a budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára volt, aki beszédében azt hangsúlyozta, hogy szabadságszerető nép lévén kiállunk 

ezeréves értékeink, keresztény kultúránk mellett. 

 

Magyar állami kitüntetést kapott Hugyik Imre 
2018. március 15. – kepesujsag.com 

A HMDK március 15-ei központi rendezvényén adta át Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár és De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul Hugyik Imrének, a dályhegyi 

kultúregyesület elnökének, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége országos 

elnöksége tagjának a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést a kelet-szlavóniai 

magyarság megmaradása, hagyományaink megőrzése és átörökítése érdekében végzett több 

évtizedes munkája elismeréseként. 

 

A negyvennyolcas forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a hegyháti 
magyarok    
2018. március 15. – kepesujsag.com 

A dályhegyi Petőfi Sándor Kultúregyesület az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra 

emlékezett múlt héten, az eseményen részt vett a hegyháti magyarság jelentős része. 

 

„A haza örök” – 1848 ünnepe Bécsben   
2018. március 14. – volksgruppen.orf.at 

A bécsi forradalom kitörésének napján, március 13-án emlékezett meg az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc eseményeiről az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek 

Központi Szövetsége Bécsben. Koszorúzással és színes emlékműsorral tisztelegtek a 170 évvel 

ezelőtti magyar történelmi esemény emléke előtt. 

 

Március 15. emlékezete Alsóőrben  
2018. március 14. – volksgruppen.orf.at 
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Március 15-i megemlékezések 

Versekkel és dalokkal idézik fel 1848 szellemét Alsóőrben. A március 15-én 18:30-kor az Öreg 

Iskolában megrendezésre kerülő emlékünnepélyen Petőfi és Heine egy-egy műve is elhangzik 

majd az alsóőriek előadásában. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. március 15. – Kossuth Rádió 

 

Semjén Zsolt volt a főszónoka a kolozsvári március 15-i megemlékezésnek 

Kolozsváron, a Magyarország főkonzulátusa által szervezett ünnepi gálaműsor főszónoka 

Semjén Zsolt volt. A miniszterelnök-helyettes szerint ma a magyar állampolgárság 

kiterjesztése által valósul meg az, ami a 170 éve megfogalmazott 12 pontban úgy jelent meg, 

hogy "unió Erdéllyel".  

  

Kelemen Hunor március 15-i beszédében magyarázatot kért a székelyföldi 

megyék prefektusai által kirótt büntetésekről 

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor március 15-i beszédében, magyarázatot kért Románia 

miniszterelnökétől és belügyminiszterétől a székelyföldi megyék prefektusai által kirótt 

büntetésekről. Sepsiszentgyörgy után Székelyudvarhely és Kézdivásárhely polgármesterére is 

pénzbírságot szabott ki a prefektusi hivatal a március 15-i nemzeti ünnep tiszteletére kitűzött 

magyar jelképek miatt.  

 

Sepsiszentgyörgy is ünnepelt 

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor után halljuk az érintettet Sepsiszentgyörgy 

polgármesterét. De előtte a Határok nélkül riporterének segítségével ízelítőt kapunk a város 

ünnepi hangulatából. 

  

Nagyváradon a központi ünnepségek Szacsvay Imre mártír jegyző szobránál 

zajlottak 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-03-15_18:30:00&ch=mr1


 

 

Március 15-i megemlékezések 

Nagyváradon a központi ünnepségek Szacsvay Imre mártír jegyző szobránál zajlottak. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt rendezvényén részt vett 

Németh Zsolt, az OGY külügyi bizottságának elnöke. 

  

Aradon a Szabadság-szobornál tartottak megemlékezést 

Aradon, a forradalom kitörésének 170. évfordulóján a Szabadság-szobornál tartottak 

megemlékezést. 

  

Temesváron is március 15-re emlékeztek 

A temesvári Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület minden március 15-e 

előestéjén az újbesenyői emlékkőnél tartott főhajtást a szabadságharc hősei előtt. A Határok 

nélkül munkatársa is ott volt. 

 

A kárpátaljai rendezvények fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlottak 

Összetartás és bátorság.  Erre a kettőre van szüksége a kárpátaljai magyarságnak, 

hangsúlyozták a szónokok a beregszászi Petőfi-szobornál tartott ünnepségen. A kárpátaljai 

rendezvények fokozott biztonsági intézkedések, jelentős rendőri biztosítás mellett zajlanak az 

esetleges provokációk megelőzése érdekében.  

  

Délvidéken már a hétvégén több településen is tartottak megemlékezéseket 

Délvidéken már a hétvégén több településen is tartottak megemlékezéseket. A nemzeti ünnep 

alkalmából a Szabadkai Magyar Főkonzulátus Palicsfürdőn, a szecessziós stílusú vigadó 

épületében adott fogadást a délvidéki magyar közélet jeles képviselőinek.  

 

Megemlékezés Zentán 

Szabadság, alázat, felelősség - ahogy  1848-49-ben, úgy ma is ez kell, hogy legyen a 

mindennapok vezérelve - mondta a zentai megemlékezés vezérszónoka.   

  

Szlovákiában már a múlt hét végén megkezdődtek az ünnepségek 

Szlovákiában már a múlt hét végén megkezdődtek az ünnepségek az 1848-49-es magyar 

forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére. A központi ünnepséget 

hagyományosan Pozsonyban, Petőfi Sándor szobránál tartották ma délután.  

  

 


