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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén Zsolt a Szabadság-szobor előtt: Arad üzenete, hogy meg akarunk 
maradni 
2019. március 15. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Arad üzenete: meg akarunk maradni, magyar életet akarunk élni szülőföldünkön és nem 

engedünk a jogainkból – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Aradon az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett pénteki 

megemlékezésen. „Megmaradtunk az évszázadok viszontagságai után, harcokban, 

leigázásokban, három részbe szakadásban, csonkításban, mindenben, hát akkor most is 

maradjunk meg a globalizáció könyörtelen világában. Az ünnep emlékeztet, de üzen is: 

megmaradni!” – mondta. A miniszterelnök-helyettes kitért arra, hogy jól döntött a 

rendszerváltás után az első szabadon választott Országgyűlés, amikor törvénybe iktatta a 

nemzeti ünnepeket. Meg kellett ezt tennie, hiszen a sok évtizedes kommunista diktatúra el 

akarta törölni a múltat, ki akarta törölni még az emlékét is a nemzet emlékezetéből, vagy 

kisajátítva próbálta meghamisítani – mondta Semjén Zsolt.  

 

Mindnyájunknak el kell menni – Semjén Zsolt az ünnepről és az EP-
választásokról Nagyváradon 
2019. március 15. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint az egyetemes magyarságnak is szüksége van 

arra, hogy minél több erdélyi magyar képviselje az összmagyarságot az Európai 

Parlamentben. A kereszténydemokrata politikus Nagyváradon, Szacsvay Imre szobra előtt 

beszélt erről a nemzeti ünnepen, az RMDSZ központi rendezvényén. Semjén Zsolt felidézte: 

Nagyvárad sokat tett 1848–49-ben a magyar szabadságért, amiért a kései utódok köszönettel 

tartoznak a városnak. Úgy vélte: a forradalom csoda volt. Elbukott, de mégis győzött.  

Kijelentette: az európai parlamenti választások előtt őseink és hőseink azt üzenik nekünk, 

hogy mindnyájunknak el kell menni, és politikai akaratunk kifejezésével megvédeni 

értékeinket és érdekeinket Európában”. 

 

Szijjártó Péter: A szabadságharc hősei példát mutattak hazaszeretetből 
2019. március 15. – MTI, Origo, 888.hu, Lokál, Hír Tv 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve látható, ők tudták, miként 

kell dönteniük és cselekedniük - mondta Szijjártó Péter abban a videoüzenetében, amit a 

határon túli magyarságnak küldött. A szívükben a hazájuk volt az első helyen: le akarták rázni 

magukról a birodalmi elnyomást, harcoltak az ország szabadságáért, függetlenségéért, és ha 

kellett, az életüket is feláldozták - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Az ő 

hőstetteik átalakították a történelmet, jelentős hatással voltak arra, hogy mi mit gondolunk 

magunkról, és hogy mások mit gondolnak rólunk - tette hozzá. Az 1848-49-es forradalom és 
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szabadságharc hősei példát mutattak hazaszeretetből. Tetteikből erőt is kell meríteni, mivel 

"biztonságunkat, keresztény kultúránkat, nemzeti identitásunkat veszély fenyegeti" - 

hangsúlyozta a határon túli magyarságnak küldött videoüzenetében a külgazdasági és 

külügyminiszter. 

 

Potápi Árpád: a magyarok nem szeretik, ha más mondja meg, miképpen éljenek 
2019. március 18. – MTI, Origo, Híradó. Lokál, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár a kanadai Edmonton magyar 

közösségének azt mondta a március 15-i ünnepségen, hogy "a márciusi ifjak haza iránti 

rendíthetetlen hűségét, a szabadság iránti olthatatlan vágyat" képviselték. "Ezért készek 

voltak mindenáron, akár életük árán is megcselekedni, amit megkövetelt a haza" - 

fogalmazott. Potápi Árpád az Edmontonban, majd a Calgaryban élő magyar közösségekkel 

emlékezett szombaton és vasárnap az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. 

A politikus, felidézve a 171 évvel ezelőtti történéseket, március 15-ét a magyar szabadság 

születésnapjának nevezte. Hangsúlyozta, hogy "a szabadság népe mellett a soha fel nem adás 

népe vagyunk, és ezért lehetséges, hogy az anyaországtól több tízezer kilométernyire szép 

számban összejöhetünk, anyanyelvünkön beszélhetünk, nemzeti ünnepünket ünnepelhetjük". 

 
Szilágyi Péter: március 15. a különbözőségeinken túlmutató egység jelképe 
2019. március 18. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, PestiSrácok 

"Március 15. a különbözőségeinken túlmutató egység jelképe" - hangoztatta Szilágyi Péter, a 

miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa Los Angelesben a 

magyar közösség ünnepi rendezvényén. A megemlékezést, majd ünnepi programot vasárnap 

a Los Angeles-i Szent István templomban tartották, ahol délelőtt az államalapító Szent István 

szobrát is felavatták. Szilágyi Péter mindkét alkalommal beszédet mondott. Ünnepi 

beszédében a miniszteri biztos kiemelte az 1849 utáni magyar emigráció szerepvállalását az új 

hazában, név szerint is megidézve az amerikai polgárháború magyar hőseit. Mint 

fogalmazott: "...itt sem felejtették el a közösségért való áldozatvállalás parancsát, és tevékeny 

szerepet vállaltak a modern Amerika megteremtésében és felvirágoztatásában." Kossuth 

Lajos szavait idézve állapította meg, hogy "a régi és mai amerikás magyarok Kossuthtal együtt 

vallják, hogy a haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az 

iránt is, ami lesz". Kossuth annak idején azt kérte a magyaroktól, hogy minden erejükkel és 

tehetségükkel küzdjenek a magyar szabadságért - idézte Szilágyi Péter a 171 évvel ezelőtti 

történéseket. Majd hangsúlyozta: ez a kérés ma is érvényes. 

 

Szili Katalin Washingtonban: napjainkban különösen fontos a nemzeti 
elkötelezettség 
2019. március 17. – MTI, Mandiner, Origo, OrientPress, Lokál, Felvidék Ma 

Mi azt szeretnénk, ha a Kárpát-medencében a jövőben is beszélnének magyarul, és a jövőben 

is tudnák, mi az a kokárda” – mondta Szili Katalin Washingtonban. Napjainkban különösen 

fontos a nemzeti elkötelezettség – hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az 
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MTI-nek Washingtonban, a magyar nagykövetségen szombat este tartott ünnepi 

megemlékezés után. Szili Katalin felidézte az 1848-as forradalom és szabadságharc 12 

pontját. Úgy fogalmazott: „E követelések közül ma is nagyon fontos, hogy legyen béke, 

szabadság és egyetértés”. Kiemelte: „2010 után sikerült megteremtenünk a békét magyar és 

magyar között”. A szabadsághoz pedig hozzátartozik az állampolgársághoz társuló szavazati 

jog is, és ezzel az idén az európai választásokon az amerikai magyarság is élhet – tette hozzá. 

 

Miniszterelnökség: világszerte megünneplik március 15-ét a magyar közösségek 
2019. március 14. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Lokál 

Világszerte megünneplik a magyar szervezetek és közösségek március 15-ét, a rendezvények 

szervezésében aktívan részt vállalnak a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 

által indított Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai is. A 

Miniszterelnökség által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a rendhagyó 

történelemórák, előadások és ünnepségek már a hétvégén megkezdődtek és a héten is 

folytatódnak. Egyházak, helyi politikai és civil szervezetek, magyar iskolák, nagykövetségek 

vállalják magukra az események szervezését, amelyekben aktívan részt vesz a Petőfi Sándor-

program 72 és a Kőrösi Csoma Sándor-program 140 ösztöndíjasa. Az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc valamennyi fontos helyszínén, és a forradalmárokhoz köthető helyeken is 

tartanak ünnepi programokat, így például Medgyesen, Segesváron, Petőfi feltételezett 

elestének helyén, a 2005-ben újjáépített ispánkúti Petőfi-emlékműnél, a győztes piski csata 

helyszínén vagy Székelykeresztúron, ahol két éve újra elültették Petőfi körtefáját - közölték. 

 

Varga Judit: a magyarok nem tehetnek le arról, hogy egyenrangú félként 
kezeljék őket 
2019. március 15. – MTI, Webrádió  

A magyarok soha nem tehetnek le arról, hogy egyenrangú félként kezeljék őket a világban - 

húzta alá ünnepi beszédében Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért 

felelős államtitkára pénteken Szabadkán. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából rendezett vajdasági központi ünnepségen Varga Judit kiemelte: 

Magyarország tiszteli a más álláspontot képviselő államokat, nem kíván beleszólni abba, ki 

mit tesz saját hazájában, de ugyanúgy elvárja, hogy saját maga dönthessen azokban a 

kérdésekben, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak. " Alaptörvényünkben rögzített nemzeti 

hitvallásunk szerint is büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte 

Európát és tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. Ugyanígy hisszük, hogy 

nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez" - részletezte az 

államtitkár. 

 

Németh Zsolt: Magyarország erősödése kisugárzik környezetére is 
2019. március 15. – MTI, Magyar Hírlap, HírTv, Lokál, fidesz.hu 

"Érezni lehet a Muravidéken is, hogy milyen az, ha egy erős anyaország áll az itt élő magyarok 

mögött" A magyar nép ismét kezd hatalmas kezd lenni, lépésről lépésre szerzi vissza 

önállóságát, építi  honvédelmét, fejlődik és erősödik, ami kisugárzik környezetére is - 
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hangsúlyozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke csütörtökön, a 

szlovéniai Lendván, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának 

központi rendezvényén. Hozzátette: érezni lehet a Muravidéken is, hogy milyen az, ha egy 

erős anyaország áll az itt élő magyarok mögött. Magyarország gazdasági erősödését egyre 

inkább kénytelenek elismerni a kételkedők is: az Európai Bizottság, a nemzetközi 

hitelminősítők, miután a befektetők már régen megtették ezt éppen a befektetéseikkel - 

mondta. Úgy ítélte meg, hogy folyamatosan jobb magyarnak lenni, és 2030-ig sikerül olyan 

konkrét célokat elérni, amelyek  térségünket is erősebbé teszik, és környezetük is profitál a 

fejlődésből. 

 

Hölvényi György: nem engedhetjük meg Magyarország etnikai térképének 
átalakítását 
2019. március 17. – MTI, Origo, 888.hu, Demokrata 

Azt az új, közös Európát keressük, amelyben az egyes népek és nemzetek megőrzik 

önazonosságukat, öntudatukat, arculatukat, nemzeti sajátosságaikat és függetlenségünket, 

ezért nem engedhetjük meg Magyarország etnikai térképének átalakítását - jelentette ki 

Hölvényi György a KDNP európai parlamenti képviselője Brüsszelben vasárnap. A képviselő a 

brüsszeli Magyar Házban tartott ünnepi megemlékezésen elmondott beszédében 

hangsúlyozta, hogy Magyarország és benne a magyarság, ahogy 1848-ban, ma ugyancsak 

magára akar találni. A nemzet biztosítja a szabadságot hagyományaival, kultúrájával, az 

emberek cselekvésvágyával, fantáziájával. Ezek nélkül Európa üres lenne - jelentette ki 

Hölvényi György, aki aláhúzta, hogy nem szabad megfeledkezni az olyan, 1848-ban is 

zászlóként lobogó eszményről, mint a szabadság, amelynek lényege és tétje, hogy az egyének 

és a nemzetek szabadon dönthetnek az erkölcsi jó mellett. 

 

Dăncilă a nemzeti önazonosság szabad kifejezésének támogatásáról beszélt 
köszöntőjében 
2019. március 15. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Viorica Dăncilă román miniszterelnök a romániai magyarokhoz intézett március 15-ei ünnepi 

köszöntőjében arról biztosította a nemzetiségeket, hogy a román állam továbbra is teljes 

elköteleződéssel támogatja a nemzeti önazonosság szabad kifejezését, a nyelvi és kulturális 

értékek, valamint a hagyományok megőrzését. Dăncilă köszöntőjében kifejtette, hogy a 

nemzeti és kulturális önazonosság támogatása, védelme és kinyilvánítása a román kormány 

és a román soros EU-elnökség állandó feladatai közé tartozik, ezért Bukarest erősíteni kívánja 

az Európai Unió „egység a sokszínűségben” jelszó által kifejezett alapvető elvét. Rámutatott: a 

román állampolgárok nemzetiségüktől függetlenül mindig bizonyították, hogy tudnak együtt 

élni és együtt építeni olyan nyílt társadalmat, amely mindenki számára azonos jogokat és 

esélyeket biztosít. 
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Világosra zarándokolnak Böjte atya gyermekei  
2019. március 15. – maszol.ro  

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány dévai, nagyszalontai, erdőhegyi, kisiratosi 

gyermekotthonainak lakói az Arad megyei Világosra, az 1848-1849-es forradalom 

fegyverletételének helyszínére indultak pénteken. Nemzeti ünnepeink méltó megtartását, a 

történelmi események megismerését szolgálják Böjte Csaba ferences szerzetes zarándoklatai, 

amelyeket a nagy szabadságért vívott harcok helyszínekre szervez.  

 

Tőkés László békés „élet-, igazság- és szabadságharcok” megvívására buzdított 
2019. március 15. – Krónika, Bihari Napló 

A mindennapi békés „élet-, igazság- és szabadságharcok megvívására biztatta hallgatóságát 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke azon a nagyváradi 

rendezvényen, amelyet az általa vezetett tanács szervezett a nemzeti ünnepen Szacsvay Imre 

szobránál. Kijelentette: ma a magyar forradalom és szabadságharc szelleme iránti hűség 

mondatja, hogy „nem engedünk a 48-ból”. A temesvári forradalomra utalva hozzátette: 

„ugyanígy a 89-ből sem engedhetünk”.  

 

Március 15. Csíkszeredában: ünnepi nyitány a Petőfi Sándor Általános Iskolánál 
2019. március 15. – maszol.ro 

Hagyományosan a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán kezdődött pénteken a március 15-i 

ünnepségek sora Csíkszeredában. A felszólalók ünnepi beszédeikben főleg az együvé tartozás, 

a szabadság, a félelem nélküli világ vágyát fogalmazták meg. Magyarország 

miniszterelnökének, Orbán Viktornak a határon túl élők részére szóló ünnepi üzenetét Márki 

Dániel Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja tolmácsolta az egybegyűltek 

számára. A miniszterelnöki levélben a nemzeti jelképek, a magyar kultúra büszke vállalására 

biztatva kívánt szép ünnepet a határon túli magyarságnak Orbán Viktor. 

 

Március 15. üzenete Gyergyószentmiklóson: amit ma kell kérnünk 
2019. március 15. – szekelyhon.ro 

Időszerű-e ma a tizenkét pont? Vetődött fel a kérdés a gyergyószentmiklósi március 15-i 

ünnepségen. Több közülük mindenképpen az, és a szabadság, egyenlőség ideája sem teljesül 

abban az értelemben, ahogyan a március ifjak megfogalmazták, és ahogy ma értelmezzük – 

adtak választ a felszólalók. 

 
Kelemen Hunor szerint amikor a nemzeti és közösségi szimbólumainkat 
használjuk, nem rövidítjük meg román barátainkat  
2019. március 15. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A mikor a nemzeti és közösségi szimbólumainkat használjuk, nem rövidítjük meg román 

barátainkat - hangsúlyozta pénteken Nagyváradon az 1848-49-es Forradalom és 

Szabadságharc kitörésének évfordulóján tartott ünnepségen Kelemen Hunor, az RMDSZ 

szövetségi elnöke. Az RMDSZ közleménye szerint a szövetségi elnök említést tett a 
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szabadságharc bihari hőseiről és azt mondta: a kollektív emlékezet megőrizte és megőrzi a ezt 

az eseményt, 'amely lezárta a reformkor nemzeti ébredését, és modern nemzetté formálta a 

magyar népet'.  

 

„Hogy ne mások mondják meg, mi a jó nekünk” – ünnepi megemlékezés 
Kolozsváron 
2019. március 15. – maszol.ro 

Az kolozsvári március 15-i megemlékezés a Protestáns Teológiai Intézettől induló 

hagyományos belvárosi felvonulással kezdődött, majd az ünneplő tömeg a Szentháromság 

(piarista) templomba vonult. Az ökumenikus istentisztelet után az egykori Biasini-szálloda 

előtt ünnepi beszédeket intéztek a közönséghez az elöljárók, majd a hősök emlékére 

koszorúkat helyeztek el a Petőfi-emléktábla előtt. A kolozsvári Biasini-szálló előtt tartott 

március 15-i ünnepi megemlékezésen Oláh Emese Kolozsvár alpolgármestere, Mile Lajos, 

Magyarország kolozsvári főkonzulja, Györke Zoltán Kolozs megye alprefektusa, Csoma 

Botond Kolozs megyei RMDSZ-képviselő, valamint Lőrincz István Zoltán KMDSZ-elnök 

szólalt fel.  

 

Winkler Gyula: ki kell állnunk a magyar ügyért Európában  
2019. március 15. – maszol.ro, Nyugati Jelen  

„Ma erős képviselettel, szövetségesekkel lehet és érdemes harcolni a magyar ügyért, Piski 

pedig mindig arra emlékezteti a magyarokat, hogy kis közösség is megnyerheti a számára 

fontos csatákat” – mondta Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke 

pénteken Piskin, a római katolikus templomkertben, ahol emléket állítottak a Sztrigy folyón 

átvezető hídért folytatott legendás csatának és ahol a Hunyad megyei `48-as ünnepségek 

hagyományosan kezdődnek.  

 
Az ifjúság került előtérbe a marosvásárhelyi megemlékezésen  
2019. március 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A korábbi évekhez képest látványosan kevesebben vettek részt idén az 1848-as forradalom és 

szabadságharc emlékére szervezett ünnepségen a marosvásárhelyi Postaréten. Ennek az lehet 

magyarázata, hogy ugyanezen helyszínen március 14-én már ünnepelt a város magyarsága, 

beszédet mondott ugyanis és koszorúzott Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági- és 

külügyminisztere. A mai rendezvényen a fiatalok kerültek előtérbe.  

 

Antal Árpád március 15-én: Bukarest, mint a kisgömböc mindent felfal és 
étvágya hatalmas  
2019. március 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„A szabadságra való igényünket akkor érezzük legjobban, ha annak hiányában élünk”, 

mutatott rá Sepsiszentgyörgy főterén elmondott ünnepi beszédében Antal Árpád. A 

háromszéki megyeszékhely polgármestere a jelenlévő több ezres ünneplő tömeg és a 

meghívottak mellett üdvözölte azokat a „bennünket körülvevő, megfigyelő, látható és 
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láthatatlan erőket”, amelyeknek tevékenysége ébren tartja bennünk a kreativitást. Mint 

kifejtette: miattuk kell kidolgozzuk évről évre a nemzeti önkifejezésünk újabb módozatait.     

 

Román emberek kívántak Csíkszereda polgármesterének szép március 15-i 
ünnepet  
2019. március 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszereda több pontján folytatódtak péntek délután az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc eseményeiről szóló megemlékezések. A Gál Sándor szobor körüli parkban, a 

Városi Művelődési Háznál és a Mikó vár előtti téren is színes programok várták a város 

lakosságát és a Csíkszeredába érkezett vendégeket. A nap ünnepi hangversennyel zárult.  

 

Szatmárnémetiben lovas huszárok vezették az ötezer fős tömeget  
2019. március 15. – maszol.ro 

Szatmárnémetiben hagyományosan lovas huszárok vezették a közel 5000 fős ünnepi 

felvonulást, Börvelyben leleplezték a felújított Petőfi-szobrot, Nagykárolyban a Ghymes 

köszöntötte az ünnepet, Erdődön pedig a halhatatlan szerelemnek emléket állító szoborkettős 

előtt hajtottak főt.  

 
Több ezren emlékeztek a 171 évvel ezelőtti forradalom hőseire a Nyerges-tetőn 
2019. március 15. – szekelyhon.ro 

Több ezren ünnepeltek és emlékeztek a magyar nép hőseire március 15-én a Kászonok és a 

Csíki-medence közötti Nyerges-tetőn. Az 1848–49-es szabadságharc utolsó székelyföldi 

csatájának helyszínén tartott megemlékezésen felszólalók azt hangoztatták: az erdélyi 

magyarságnak továbbra is küzdenie kell jogaiért, és ki kell tartania hagyományos értékei 

mellett.   

 

Nem szabadok, de nem is félnek a székelyek 
2019. március 15. – szekelyhon.ro 

Több ezer ember gyűlt össze pénteken a székelyudvarhelyi Márton Áron téren, hogy együtt 

ünnepeljenek március 15-én, megemlékezve az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

hőseiről. A felszólalók a nemzeti összefogás fontosságát, a szimbólumhasználat, az 

autonómiatörekvések és egyéb kisebbségi jogok melletti kiállást hangsúlyozták. 

 

„Tegyük azt, amit isten kér tőlünk, és akkor nem fogjuk elhibázni utunkat a 
történelem forgatagában” 
2019. március 17. – Nyugati Jelen  

A Temes Megyei RMDSZ főrendezvényére idén is a szabadfalui Petőfi emlékműnél került sor, 

azon a helyen, ahol Bem altábornagy 1848. május 3-án honvéd őrnaggyá nevezte ki „hazánk 

koszorús lantosát”, Petőfi Sándort. Farkas Imre, Temesvár RMDSZ-es alpolgármestere 

ünnepi köszöntőjében március 15. aktuális üzenetét tolmácsolta a jelenlevőknek. „Számunkra 

a szabadság a kisebbségi jogaink tiszteletben tartását és közösségi jogaink fejlődését jelenti. 
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Álljunk ki együtt Európában a szabadságunkért. Számunkra a szabadság azt jelenti, hogy 

gyermekeink anyanyelvünkön tanulhatnak, használhatják nemzeti szimbólumainkat, 

zászlónkat, himnuszunkat anélkül, hogy ezért bárki büntethetne minket. Amikor azt 

mondjuk, hogy legyen európai kisebbségvédelmi törvény, akkor ennek a szabadságnak a 

biztosítását kérjük.” 

 
Átadták a Márciusi Ifjak-díjakat 
2019. március 17. – Bihari Napló 

Csütörtökön, az ünnep előestéjén a Szigligeti Színházban átadták az RMDSZ megyei 

szervezete által alapított Márciusi Ifjak-díjat három kategóriában. Cseke Attila elnök mondott 

beszédet. Ünnepi beszédében Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke úgy 

fogalmazott: március 15-e szól a becsületről, az igazságról, a hazaszeretetről és a bátorságról. 

–Talán a Nemzeti dal „…rabok tovább nem leszünk…” felkiáltásával kellene ünnepelni, hiszen 

raboskodni nem csak egy cellában lehet, hanem rabul ejthet minket a jelenlegi felszínes világ, 

a saját kényelmünk, vagy akár a félelmeink, amelyek megakadályozzák, hogy elhagyjuk 

biztonságosnak vélt komfortzónánkat, vagy ami meggátol abban, hogy szót emeljünk 

magunkért, vagy azokért, akik erre nem képesek, de nagy szükségük lenne rá – mondta Cseke 

Attila, a továbbiakban hangsúlyozva: „sokszor igenis fel kell állni, ki kell lépni, szót kell 

emelni, és igen, emlékezni, ünnepelni is kell. 

 

„A haza minden előtt!” – így ünnepeltük március idusát a Felvidéken 
2019. március 15. – Felvidék Ma 

Talán nincs is olyan magyarok által lakott település a Kárpát-medencében, ahol ne 

emlékeznének meg legszebb nemzeti ünnepünkről, az 1848-as forradalom napjáról. Március 

idusán évről évre ünnepi műsorokkal, megemlékezésekkel tisztelgünk a márciusi ifjak emléke 

előtt… „Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen!” 

 

Nemzeti ünnepi fogadás és Magyar Arany Érdemkereszt átadása Nagykaposon 
2019. március 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából Magyarország kassai 

főkonzulátusa Nagykaposon tartott nemzeti ünnepi fogadást március 14-én, ahol magyar 

állami kitüntetés átadására is sor került. Magyarország kassai főkonzulátusa fontosnak tartja, 

hogy a székhelyén kívüli régiókban,  településeken  is éreztesse jelenlétét. Ezért rendhagyó 

módon más-más helyszínen tartanak ünnepi megemlékezést és fogadást a nemzeti ünnep 

tiszteletére. Az elmúlt évben Szepsiben, az idén pedig Nagykaposon emlékeztek a magyarság 

számára sorsfordító, 171 évvel ezelőtti forradalmi eseményekre. 
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Felvidéki körkép: Így emlékezünk a magyar forradalom és szabadságharc 
hőseire 
2019. március 15. – Ma7.sk 

Az alábbi cikk egy körképet ad, hogy Felvidék különböző településein, hogyan ünnepelték a 

1848/49-es magyar szabadságharc és forradalom évfordulóját. 

 

Az ógyallai magyarok a Jókai-szobornál emlékeztek a dicső múltra 
2019. március 15. – Ma7.sk 

Az asszimiláció következtében gyors ütemben fogyó ógyallai magyarság a vasárnap délutáni 

napsütésben emlékezett meg az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 

171. évfordulójáról. Az ottani Csemadok-alapszervezet, a Magyar Közösség Pártja helyi 

szervezete, valamint a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda hívó szavára közel kétszázan gyűltek 

össze Jókai Mór mellszobránál. 

 

Klapka városában elkezdődtek a március 15-i megemlékezések 
2019. március 15. – Ma7.sk 

Klapka honvédtábornok dicső városában már nemzeti ünnepünk előestéjén elkezdődött az 

1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségfüzér. A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak 

Baráti Köre a Csemadok Komáromi Városi Alapszervezetével és a Komáromi Városi 

Művelődési Központtal karöltve, március 14-én a VMK-ban tartotta a komáromi óvodák és 

iskolák hagyományos ünnepi műsorát. A Március van, s határtalan az élet című összeállítást 

az 1848-as márciusi ifjak előtti főhajtásnak szánták a szervezők. 

 
Átadták az Érsekújvári Magyar Közösségért Díjat 
2019. március 15. – Új Szó 

Március 15-én adták át a KultúrKorzó Polgári Társulás ünnepi rendezvényén az Érsekújvári 

Magyar Közösségért Díjat, amelyet idén a Csemadok szervezettel egyidős, hetven éves Plichta 

Tibor vehetett át, aki jelenleg A napsugár gyermek hagyományőrző csoport vezetője és 

koreográfusa. A díjra Danczi József, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének elnöke 

terjesztette fel. „Nagyon sokat tudnék mesélni a Csemadok érsekújvári szervezetében töltött 

évekről. Hatvanhat éve, négy éves koromtól veszek részt a kulturális szervezet munkájában. 

Néptáncosként kezdtem“ – mondta Plichta Tibor. 

 

Március 15-én rangos kitüntetésben részesült Szvorák Katalin 
2019. március 16. – Felvidék Ma 

A Magyar Érdemrend középkeresztjét, a magyar állam által adományozható Magyar 

Érdemrend harmadik fokozatát kapta nemzeti ünnepünkön az Országház Kupolatermében 

Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt-díjas énekművész. „Emocionálisan felemelő azért is, mert  

az elmúlt néhány évben többek közt olyan kiválóságok érdemelték ki ezt az elismerést, mint: 

Medveczky Ádám karmester, Rost Andrea operaénekes, Benkó Sándor előadóművész, Beer 
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Miklós püspök, Somfai László akadémikus, zenetörténész, valamint Bereményi Géza. A 

kitüntetettek közt ott található Foltin Jolán koreográfus, akinek néhány színpadi alkotásában 

én is szerephez juthattam és Huszti Péter – vele együtt kaptam a Madách-díjat két éve 

Balassagyarmaton – valamint Budai Ilona, akinek népdalkörébe egykoron – immár közel 

négy évtizede én is eljártam” – nyilatkozta az újabb kitüntetése kapcsán Szvorák Katalin. 

 

„Ragaszkodjunk a jogfosztottság egyik alappilléreként megjelenő Beneš-
dekrétumok eltörléséhez! Legyen ez az origó, az első pont a 12-ből!” – hangzott 
a márciusi forradalom megünneplésén Somorján 
2019. március 16. – Körkép 

Az emlékezők kokárdával érkeztek a Somorja határában lévő Pipagyújtó emlékhelyen nyugvó 

honvédek sírjához. A székely- és magyar zászlók lengetése jelezte az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc hőseire való emlékezés kezdetét. A március 15-i ünnepségen a Szózat közös 

eléneklése után a Tejfalusi Alapiskola és a Corvin Mátyás Alapiskola tanulói tartottak 

irodalmi, zenés emlékműsort. Horváth László a somorjai Madách Imre Gimnázium tanára 

szónoki beszédében felidézte az 1848-as történéseket. „Ezernyi torok harsogta egyként, hogy 

legyen béke, szabadság és egyetértés!” – nyomatékosította a magyar nemzet akkori 

kívánságát. 

 
Várady János 1848-as honvédőrnagy újraállított síremléke 
2019. március 17. – Felvidék Ma 

2019. március 15-én a lévai temetőben a magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére 

tartott ünnepségen egy különleges eseményre került sor. Benčík Tibor deméndi plébános, a 

lévai magyar hívek lelkiatyája felszentelte Várady János 1848-as honvédőrnagy újraállított 

emlékkövét. Azért emlékkövét, és nem síremlékét, mert azt Várady János földi 

maradványaitól távol, de ugyanakkor honvédtársaihoz nagyon közel, a lévai temetői 1848/49-

es emlékhely mellett sikerült újra felállítani. A nem mindennapi történetről az ünnepség 

szónoka, Müller Péter, a Reviczky Társulás helytörténeti szakosztálya vezetőjének beszédéből 

tudhatunk meg többet. 

 
Élményszerű oktatással emlékezni a forradalomra 
2019. március 17. – Ma7.sk 

Háromnapos emlékünnepséget tartottak Nagymácsédon a helyi magyar tanítási nyelvű 

alapiskola névadójának, Mészáros Dávidnak, az 1848/49-es szabadságharc felvidéki 

vértanújának tiszteletére. A rendezvénysorozat programjaiba a mátyusföldi mikrorégió több 

oktatási és kulturális intézménye is bekapcsolódott. 

 

A forradalom tiszteletére kopjafát avattak Bodrogszentesen 
2019. március 17. – Felvidék Ma 

Az 1848-49-es forradalom 171. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésen kopjafát 

avattak Bodrogszentesen. A mintegy nyolcszáz lakosú bodrogközi település lakói így egy nem 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2019/03/varady-janos-1848-as-honvedornagy-ujraallitott-siremleke/
https://ma7.sk/tajaink/elmenyszeru-oktatassal-emlekezni-a-forradalomra
https://felvidek.ma/2019/03/a-forradalom-tiszteletere-kopjafat-avattak-bodrogszentesen/


 

 

Március 15-i megemlékezések 

mindennapi esemény részesei lehettek az idei márciusi megemlékezésen. A település jól 

működő Csemadok-alapszervezete vezetősége nemes kezdeményezésének köszönhetően 

született a kopjafa állításának gondolata, amelyet a polgármester és a helyi önkormányzat 

felkarolt. A gondolatot tettek követték, és az összefogásnak köszönhetően a Csemadok helyi 

szervezete és a község saját anyagi forrásból, önkéntes munkával, valamint Tóth Bertalan 

zétényi vállalkozó önzetlenül felajánlott faanyagát elfogadva az idei nemzeti ünnepre 

felállították a helyi parkban a faragott kopjafát.  

 

Élményszerű oktatással emlékezni a forradalomra 
2019. március 17. – Ma7.sk 

Háromnapos emlékünnepséget tartottak Nagymácsédon a helyi magyar tanítási nyelvű 

alapiskola névadójának, Mészáros Dávidnak, az 1848/49-es szabadságharc felvidéki 

vértanújának tiszteletére. A rendezvénysorozat programjaiba a mátyusföldi mikrorégió több 

oktatási és kulturális intézménye is bekapcsolódott. A nagymácsédi Mészáros Dávid 

Alapiskola és Óvoda diákjainak Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára és Kovács László, 

történész mutatta be a Hol sírjaik domborulnak kötetet, amelyben a Szlovákiában még 

fellelhető 1848-as honvédsírokat és emlékhelyeket dokumentálta és szedte csokorba a 

szerzőpáros. Görföl Jenő elmondta a diákoknak, felvidéki barangolásai során ébredt rá, 

mennyi 48-as honvéd emlékhely, síremlék található az országban, s mennyi van elhanyagolt 

állapotban, sőt lassan már feledésbe is merül, ugyanúgy az első világháborús és egyéb 

kulturális, történelmi emlékeink is. 

 

Szabadkai 48-as megemlékezés: „Magyarország a birodalom része, de nem 
alárendeltje!” 
2019. március 15. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

 „Magyarország a birodalom része, de nem alárendeltje!” Batthyány Lajos szavai egy új 

korban, más körülmények között ugyan, de ma is aktuálisak. A Vajdasági Magyar Szövetség 

1848-as, szabadkai központi ünnepségén a szónoklatok a független magyar politika 

megőrzésének fontosságára vonatkoztak. A rendezvény díszvendége dr. Varga Judit, 

Magyarország Miniszterelnökségének európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára volt, 

aki elsőként szólt az egybegyűltekhez a Jadran épületének nagytermében. 

 

Minden magyar forradalma 
2019. március 16. – Magyar Szó 

A kishegyesiek pénteken délelőtt, a Nyugati temetőben lévő 1848-as emlékműnél emlékeztek 

meg az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. Az eseményen jelen volt az 

önkormányzat vezetősége, az intézmények képviselői, az általános iskola diákjai és tanárai, a 

cserkészek és számos kishegyesi polgár. Az egybegyűlteknek Gombár Szeréna, Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának konzulja olvasta fel Orbán Viktor miniszterelnök levelét. 
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Gróf Batthyány Lajosra emlékeztek Zentán 
2019. március 15.  –Vajdaság MA 

In memoriam gróf Batthyány Lajos címmel tartottak megemlékezést ma Zentán, a Városháza 

oszlopcsarnokában az első felelős magyar kormány miniszterelnöke emléke előtt tisztelegve. 

 
Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Bácskossuthfalván 
2019. március 15. – Vajdaság MA 

Ökumenikus istentisztelet a református templomban - miniatűr változatAz ökumenikus 

istentiszteleten - miniatűr változatOrbán Viktor miniszterelnök levelét dr. Babity János 

főkonzul olvasta fel - miniatűr változatFőhajtás a Kossuth-szobor előtt - miniatűr változat 

Már hagyományosan, a református templomban ökumenikus istentisztelettel, a 90. zsoltár 

eléneklésével kezdődött az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtti tisztelgés 

Bácskossuthfalván. A résztvevők ezután Kossuth-szoborhoz vonultak, ahol alkalmi 

szónoklatok után megkoszorúzták azt. 

 

A Petőfi-szobornál koszorúztak a muzslyaiak 
2019. március 15. – Vajdaság MA 

A Muzslai Petőfi Sándor MME szervezésében délután szentmisét szolgáltattak a Szűz Mária 

Szent Neve templomban az 1848/49-es szabadságharcban és forradalomban elhunyt hősök 

emlékére, a misét Jelen Janez atya celebrálta Tratnjek Stanko atya közreműködésével. 

 

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Szentmihályon 
2019. március 18. – Pannon RTV 

A kilencszáz lelket számláló bánáti Szentmihályon szerény, de tartalmas műsorral emlékeztek 

meg az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. A Művelődési Otthonban felléptek a 

József Attila Művelődési Egyesület tagjai és a helybeli általános iskola tanulói. Kovács Elvira, 

a VMSZ alelnöke felszólalásában kihangsúlyozta, hogy lehet európai összetartás, de az nem 

semmisítheti meg nemzeti kultúránkat, hagyományainkat, nem feledtetheti velünk nemzeti 

történelmünket. 

 

A szabadságharc áldozataira emlékeztek Kúlán 
2019. március 17. – Pannon RTV 

Az 1848-49-es szabadságharc áldozataira emlékeztek Kúlán. A helyi és környékbeli magyarok 

szentmisével, alkalmi műsorral, koszorúzással idézték fel a szabadságharc hőseinek emlékét. 

A szentmise délelőtt fél tízkor kezdődött a kúlai Szent György római katolikus templomban. 

Ezt követően alkalmi műsorra és koszorúzásra gyűltek egybe a helybeli és környékbeli 

magyarok. 

 

Magyarországi diákok is részt vettek a törökbecsei megemlékezésen 
2019. március 17. – Pannon RTV  
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A Hungária-szobornál emlékeztek az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 

évfordulójának alkalmából Törökbecsén. A helyi katolikus temetőben lévő szobrot 1904-ben 

állították az elesett magyar katonák emlékére. A rendezvényen az anyaországból érkezett 

diákok közösen ünnepeltek vajdasági magyar társaikkal. 

 

Egy megújulást akaró nemzet küzdelme – ’48-ra emlékeztek Beregszászban 
2019. március 15. – karpatalja.ma 

Beregszászban is megemlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 171. 

évfordulójáról március 15-én. A Beregszászi Polgármesteri Hivatal, 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 ökumenikus istentisztelettel kezdődött a helyi református 

templomban. Ezután az ünneplők megkoszorúzták a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 

Színház épületén lévő Petőfi-emléktáblát, majd a tömeg Petőfi Sándor szobrához vonult. Az 

ukrán és a magyar himnusz elhangzása után felcsendült a Nemzeti dal Ferenczi Attila 

tolmácsolásában. 

 
Tisztelet a bátraknak, szabadságot a magyarnak! – március 15-i megemlékezés 
Munkácson 
2019. március 16. – karpatalja.ma 

A bátorság fogalma koronként változó. A márciusi ifjak számára a bátorság abban nyilvánult 

meg, hogy felléptek az elnyomó rendszer ellen. Ma már az is merészségnek számít, hogy 

nyíltan emlékezünk meg azokról, akik kivívták számunkra a szabadságot. Március 15-én az 

1848-1849-es hősöket méltatták Munkácson, az őrhegyaljai (Podhering) emlékműnél. A jeles 

alkalmon nem csupán a helyiek és környékbeliek, hanem Munkács testvérvárosáról, a Pest 

megyei Dabasról érkezett diákok és tanárok is részt vettek. 

 

Rendhagyó, de méltóságteljes március 15. Ungváron 
2019. március 16. – Kárpátalja   

A megyeszékhelyen idén harmincegyedik alkalommal tartottak volna szabad megemlékezést 

az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulóján. Ám nem így 

történt... Az államfő, Petro Porosenko kárpátaljai útja utolsó helyszíneként, a választási 

kampánybeszéd megtartására nem tudtak „jobb” helyszínt találni, mint a Petőfi tér, ami 

egyébként második éve felújítás alatt áll. Így a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége 

(MÉKK) által más civil szervezetekkel közösen szervezett rendezvénynek Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusa adott otthont. 

 

A magyar nemzet ma is szabadságszerető, igazságkereső 
2019. március 16. – Kárpátalja  
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A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagyberegi Alapszervezetének szervezésében, 

március 14-én este, a település ősi református templomában emlékeztek meg nemzetünk 171 

évvel ezelőtt kezdődött szabadságküzdelméről.  

 

Ünnepi flashmob Beregszászban a '48-as hősök tiszteletére 
2019. március 15. – Kárpátalja  

Március 15-én rendhagyó programmal indult Kárpátalján az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc hőseire való emlékezés. Az M5 magyarországi köztévé szervezésében a határon 

túli régiókból Kárpát-medencei flashmobbal tisztelegtek a hősök előtt. 

 

Magyarnak lenni hittel, szóval és cselekedettel! – március 15. Aknaszlatinán 
2019. március 17. – karpatalja.ma  

A magyarság legnagyobb nemzeti ünnepén, a település tanúbizonyságot tett arról, hogy 

együttes erővel, méltóképpen tud fejet hajtani a hősök áldozata előtt. „A múlt a jövendőnek 

tükre” – mondta Kossuth Lajos azokon a nevezetes napokon. Településünkön, Aknaszlatinán 

rendhagyó történelemórával kezdtük nemzeti ünnepünket. Az eseménynek a Szent Anna 

Katolikus Óvoda adott otthont. Az előadást vendégeink, a Beregi Határőr Huszárezred lelkes 

fiatal képviselői tartották. Ők azok, akik több száz huszár közül képviselhették a beregi 

térséget a 2017-es Nemzeti Vágtán. 

 

Március 15-ei ünnepi megemlékezés Pélmonostoron 
2019. március 14. – Képes Újság 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történelmének 

meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. A 171. évvel ezelőtti 

eseményekről a pélmonostori HMDK-szervezet tagjai is megemlékeztek. A HMDK 

pélmonostori alapszervezetében rendszeresen megülik nemzeti ünnepeinket, így március 15-

ét is. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének a 171. évfordulója alkalmából az 

akkori események legfontosabb mozzanatait idézték föl. Majd társalgással folytatódott az 

összejövetel. 

 

1848-as ünnepség a nagykövetségen 
2019. március 15. – volksgruppen.orf.at 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésére emlékeztek március 15-én 

Magyarország Bécsi Nagykövetségén. 171 évvel ezelőtt ezen a napon tört ki a pesti 

forradalom, ami Magyarország polgári átalakulását indította el. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. március 15. – Kossuth Rádió 

 

Első helyszínünk Erdély. Arad, amely általában október 6-án, az 1848–1849-es magyar 

forradalom és szabadságharc véres megtorlásának, a 13 honvédtiszt kivégzésének 

évfordulóján kerül a Kárpát-medence figyelmének középpontjába. De a forradalom kitörésére 

is méltóképp emlékezik az aradi magyarság.  

 

Marosvásárhelyen tegnap, a Székely Vértanúk oszlopánál tartott megemlékezésen több ezren 

vettek részt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott ünnepi beszédet. Erdei 

Edit-Zsuzsánna összeállításában előbb rövid részlet hallunk a rendezvény két szónokától. 

 

Magyarittabével folytatjuk a március 15-i ünnepi beszámolónkat. Itt tartották meg az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett egyik, délvidéki, központi 

ünnepségét, amelyről Kónya-Kovács Otília készített tudósítást. 

 

A temerini magyarság tegnap este emlékezett a szabadságharcra és forradalomra. Ahogy a 

legtöbb ünnepi beszédben,  itt is aktuálpolitikai üzenetek is elhangzottak – derül ki Ternovácz 

István összeállításából. 

 

Délvidéki körképünk következő állomása a muravidéki Lendva, ahol a  központi 

megemlékezésen, a Széchenyi- és Kossuth-emléktáblák megkoszorúzása előtt Vida Törner 

Judit, a lendvai magyar önkormányzat elnöke mondott ünnepi beszédet, hangsúlyt fektetve 

az együttműködésre, a másság elfogadására és az összefogásra. A lendvai rendezvényről 

Fehér Ilona összeállítását halljuk.  

 

Felkutatják, majd felújítják és látogathatóvá teszik az évtizedek óta feledésbe merült magyar 

emlékeket az egykori Szepességben, Sárosban, illetve a gömöri régió északi részén, tehát a ma 

már szlovákok lakta vidékeken. Ez a patrióta közösség Köteles László vezetésével ma már a 

Rákóczi Szövetségben működik. Nekik köszönhetően újultak meg Észak-Szlovákiában, 

gyakran a helyi lakosság segítségével, ’48-as emlékművek, síremlékek, honvédsírok, 

emléktáblák.  Könnyebb lett volna a dolguk, ha erről meg tudott volna egyezni a magyar és a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-03-15_18-02-00&enddate=2019-03-15_18-40-00&ch=mr1
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szlovák állam, de nem sikerült. Ettől függetlenül azonban a felvidéki patrióták Köteles László 

segítségével folytatják a munkát a felvidéki történelmi régiók értékeinek megmentése 

érdekében. Köteles Lászlót Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

Ilyen  a temesvári csata 1905-ben emelt márvány emlékköve. Az 54 elesett honvéd síremléke 

Temesvártól 15 kilométerre, Újbesenyő község határában, egy szántóföld közepén található. 

Hosszú ideig nem is tudtak róla a temesváriak, míg a Bánsági Kárpát Egyesület újra fel nem 

fedezte. Néhány éve a Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesület tart ott 

megemlékezést minden március 15-e előestéjén. A tegnapi rendezvény szép számú 

résztvevője között ott volt munkatársunk, Lehőcz László is. 

 

A bécsi magyar szervezetek és intézmények már hétfőn megkezdték az ünneplést. Azóta több 

helyen volt valamilyen műsor vagy éppen ismeretterjesztő előadás. Adásunkkal egy időben 

tart az ünnepi rendezvény, de ma már több helyszínen is fellépett a Délibáb Néptánccsoport . 

Ahogy Kilyénfalvi Gábortól, az együttes vezetőjétől halljuk, szorosan együttműködnek az 

Ausztriai Magyar Pedagógusokkal, mert az  ünnepeken fellépni nemcsak kötelességük, de 

nagy megtiszteltetés is. Veress Emese beszélgetett Kilyénfalvi Gáborra.  

 

 

 


