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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor: a '48-as honvédek mai örökösei a fertőzés veszélye ellenére is a 

hivatásukban helyt álló emberek százezrei 
2021. március 15. – MTI, Origo, Híradó, Demokrata, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar 

Narancs, 168 óra, ATV, Hír TV, Népszava, Propeller, Gondola, Telex, 444, Felvidék Ma, 

Ma7.s, Magyar Hang, KárpátHír 

A mostani, rendhagyó körülmények ellenére is "lélekben együtt emlékezve", levélben 

köszöntötte a világ magyarságát Orbán Viktor "a magyar szabadság születésének napján" - 

tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfő reggel az MTI-t. "Tisztelt 

Honfitársaim! Minden évben ezen a napon piros-fehér-zöld kokárdák nyílnak szerte 

mindenhol, ahol magyarok élnek. Hirdetik, hogy büszkén és emelt fővel emlékezünk 

hőseinkre, akik 1848 tavaszán meggyújtották a magyar szabadság lángját, amely azóta is 

beragyogja Európát, hiszen nemzedékről nemzedékre magyarok milliói táplálják a 

Kárpátokon innen és túl" - kezdte írását Orbán Viktor. 

 

Potápi Árpád János: Amikor a legfontosabb értékeink forognak veszélyben, 

akkor mindnyájunkra szükség van 
2021. március 15. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, Demokrata, Felvidék Ma, Ma7.sk, 

Körkép, Magyar Szó, karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Március tizenötödike alkalmából Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára ünnepi üzenetét online videóként tette közé, melynek szövegét az 

alábbiakban közöljük.  „1848-at nem Széchenyi, vagy Deák, vagy Kossuth maga, sem ők 

hárman együttesen, hanem (…) a vagyonukat, érdekeiket, szabadságukat, életüket kockáztató 

és a haza oltárára rakó, roppant hosszú sora az egyéniségeknek szerezte, vívta és érdemelte 

ki.” Szeretettel köszöntöm a Kárpát-medence és a nagyvilág magyarságát legnagyobb nemzeti 

ünnepünk alkalmából, március 15-én, Bonyhádról, a Perczelek városából. Sokszor és sokan 

tették már fel a kérdést, ki a magyar, mi a magyar, mi tesz bennünket magyarrá? Magyarrá 

tesz bennünket közös származásunk, közös történelmünk, közös hagyományaink és közös 

nemzeti ünnepeink: március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a. 

 

Ilyen még nem volt: Klaus Iohannis üzent a magyaroknak a nemzeti ünnepükön 
2021. március 15. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

„Önök számára a mai nap alkalmat ad újra megerősíteni a magyar népet egységbe kovácsoló 

értékeket, és büszkén felmutatni az identitásukat, amely elismertté tette a magyar nemzetet a 

történelemben és az egyetemes kultúrában” – üzente a „magyar etnikumú román 

állampolgároknak” március 15-én az államfő. Klaus Iohannis eddigi elnöki mandátuma alatt 
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https://www.origo.hu/itthon/20210315-orban-viktor-a-48as-honvedek-mai-orokosei-a-fertozes-veszelye-ellenere-is-munkaba-jaro-es.html
https://www.origo.hu/itthon/20210315-orban-viktor-a-48as-honvedek-mai-orokosei-a-fertozes-veszelye-ellenere-is-munkaba-jaro-es.html
https://felvidek.ma/2021/03/potapi-arpad-janos-amikor-a-legfontosabb-ertekeink-forognak-veszelyben-akkor-mindnyajunkra-szukseg-van/
https://felvidek.ma/2021/03/potapi-arpad-janos-amikor-a-legfontosabb-ertekeink-forognak-veszelyben-akkor-mindnyajunkra-szukseg-van/
https://maszol.ro/belfold/Ilyen-meg-nem-volt-Klaus-Iohannis-uzent-a-magyaroknak-a-nemzeti-unnepukon
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első alkalommal emlékezett meg a magyar nemzeti ünnepről. Az államfő március 15-i 

üzenetét az elnöki hivatal honlapján tették közzé hétfőn. 

 

Florin Cîțu március 15-ére: ma a Romániában élő magyar közösséget 

ünnepeljük, de a békés együttélést is 
2021. március 15. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

A békés együttélést, a közös jövő megalapozását, az ország fejlesztését hangsúlyozza március 

15-ei üzenetében Florin Cîțu, Románia miniszterelnöke, aki szerint „a különbségek nem 

választanak el bennünket, nem vagyunk vetélytársak, éppen ellenkezőleg, egységesnek kell 

lennünk a sokszínűségben”. „Március 15. a magyarok ünnepe, a Romániában élő magyar 

közösség legfontosabb ünnepe. Kultúránkban és hagyományainkban különbözünk, de ezek a 

különbségek nem választanak el bennünket, nem vagyunk vetélytársak, éppen ellenkezőleg, 

egységesnek kell lennünk a sokszínűségben, erősebbekké és bölcsebbekké kell válnunk, 

együtt kell építkeznünk, értékeket kell teremtenünk” – fogalmaz a román kormányfő, akinek 

román és magyar nyelvű üzenetét az RMDSZ tette közzé hétfőn reggel. Florin Cîțu aláhúzta 

egyúttal, hogy „a különbségek megértése és a másik értékeinek értékelése hozzájárul egymás 

megismeréséhez, és ezzel együtt egy harmonikus együttéléshez”. 

 

Kelemen Hunor március 15-i üzenete: a szabadság szeretete a magyar emberek 

génjeibe ivódott 
2021. március 15. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A márciusi ifjaknak köszönhetjük a március 15-i nemzeti ünnepet, de ennél többet is, éspedig 

azt, hogy a szabadság szeretete azóta a magyar emberek génjeibe ivódott – fogalmazott 

Kelemen Hunor az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 173. 

évfordulójára közölt üzenetében. Az RMDSZ hírlevelében olvasható gondolatok között többek 

között az áll: „Örökségük igazodási pontot jelentett száz évvel ezelőtt, az újrakezdés 

időszakában, majd harminc éve, a diktatúra bukása után, és támaszt jelent ma is 

mindazoknak, akik időről időre megküzdenek közösségünk szabadságáért”. 

  

Március 15. Székelyudvarhelyen: újragondolták az ünnepi műsor lebonyolítását 
2021. március 12. – maszol.ro 

A súlyosbodó járványhelyzet miatt az udvarhelyi városvezetésnek át kellett gondolnia a 

március 15-i ünnepi rendezvénysorozat lebonyolítását – közölte Zörgő Noémi, a 

székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivője. Emelkedik a városi járványgörbe 

Székelyudvarhelyen, két hét alatt szinte megduplázódott az orvosi kezelésre szoruló 

koronavírussal fertőződött betegek száma, közölte a Maszollal Zörgő Noémi. „Jelen 

pillanatban 76 személyt kezelnek a kórházban, sajnos vannak súlyos állapotban, lélegeztető 

gépen lévő betegek is és azt látjuk, hogy napról napra nő az esetek száma” – tájékoztatott a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/florin-ciu-marcius-15-ere-ma-a-romaniaban-elo-magyar-kozosseget-unnepeljuk-de-a-bekes-egyuttelest-is
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/florin-ciu-marcius-15-ere-ma-a-romaniaban-elo-magyar-kozosseget-unnepeljuk-de-a-bekes-egyuttelest-is
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-marcius-15-i-uzenete-a-szabadsag-szeretete-a-magyar-emberek-genjeibe-ivodott
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-marcius-15-i-uzenete-a-szabadsag-szeretete-a-magyar-emberek-genjeibe-ivodott
https://maszol.ro/belfold/Marcius-15-Szekelyudvarhelyen-ujragondoltak-az-unnepi-musor-lebonyolitasat
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szóvivő, megjegyezte, hogy csak tavaly ősszel volt ennél súlyosabb a helyzet. A fokozódó 

járványhelyzet keresztülhúzta a március 15-i ünnepségre készülő városvezetés szervezői 

munkáját is. Bár a készülődés már alapból az érvényben lévő korlátozások 

figyelembevételével zajlott, a súlyosbodó helyzet miatt át kellett gondolniuk a teljes 

ünnepséget. 

 

Arad: idén is elmarad a március 15. alkalmából szervezett emlékműsor 
2021. március 12. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány és a fertőzés terjedése ellen hozott hatósági intézkedések miatt idén is 

elmarad gróf Vécsey Károly vértanútábornok kriptaelőlapjának az újraszentelése az Arad 

Megyei Múzeumban. A 2019-ben a múzeumban megtalált epitáfiumot restaurálták és tavaly 

március 15. előestéjén, egy történészkonferencia keretében avatták volna fel. A járvány 

kitörése miatt el kellett halasztani a rendezvényt, de egy év múltán sem lehet megtartani: 

mivel Aradon továbbra is 3 ezrelék feletti a fertőzöttségi arányt, tilos tömegrendezvényt 

szervezni, ezért az RMDSZ, a Kölcsey Egyesület és a múzeum vezetősége lefújta a vasárnap 17 

órára kiírt programot. Erről Fekete Károly, a Kölcsey Egyesület alelnöke tájékoztatott. Az 

RMDSZ Aradi megyei szervezete a program elmaradásáról a Facebook-oldalára tett fel egy 

rövid közleményt. 

 

Kelemen Hunor Kalotaszentkirályon: tisztelegnünk kell a hétköznapi hősök előtt 

is 
2021. március 14. – maszol.ro 

„Amikor tisztelgünk az 1848-49-es forradalmárok előtt, tisztelegnünk kell a hétköznapi hősök 

előtt is, akik az elmúlt egy évben küzdöttek azért, hogy ismét szabadon élhessük meg az 

életünket, szabadon tervezhessünk” – jelentette ki vasárnap délután Kelemen Hunor 

Kalotaszentkirályon. Az RMDSZ elnöke a Kolozs megyei község Ady Endréről elnevezett 

iskolájában a Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjak átadásakor mondott ünnepi beszédet az 

1848-as forradalom évfordulóján. Az ünnepi eseményen Vincze Loránt EP-képvielő, Csoma 

Botond képviselő, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke, László AttiIa szenátor, Vákár István, a 

Kolozs megyei tanács alelnöke is részt vett. 

 

Idén is szemet szúrt a magyar zászló Sepsiszentgyörgyön 
2021. március 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy idén sem úszta meg zászlóvita nélkül a magyar nemzeti ünnepet. Először 

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke a hétvégén 

Sepsiszentgyörgyön rögzített, és közösségi oldalán közzétett videójában fejezte ki 

elégedetlenségét, hogy március 15-e tiszteletére idén is kizárólag magyar lobogókkal 

díszítették ki a város főterét. Ezt követően vasárnap koradélután – szemtanúk által közzétett 

fényképek szerint – megjelent a háromszéki megyeszékhely főterén a Calea Neamului 

(Nemzet Útja) Egyesület vezetője, Mihai Tîrnoveanu és néhány kísérője, és a főtér egyik 

lámpaoszlopára kitűzték a román trikolórt a magyar lobogók közé. Ezt követően a férfiak 
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autóba ültek és elhajtottak, ám hamarosan megjelentek a rendőrök, és mintha őrizték volna a 

román zászlót. A trikolór ennek ellenére pár óráig maradt a helyén, mert egy másik személy 

felmászott a lámpaoszlopra, és eltávolította onnan a román zászlót. 

 

Szórványváros polgármesteri hivatala köszöntötte a magyar lakosokat március 

15-én 
2021. március 15. – Krónika 

Külön köszöntötte a város magyar lakosait március 15. alkalmából Nagyenyed polgármesteri 

hivatala. A Fehér megyei kisvárosban a lakosok mintegy 15 százaléka magyar nemzetiségű. A 

nagyenyedi polgármesteri hivatal gesztusa azért is kellemes meglepetés, mivel Erdélyben 

többnyire csak a székelyföldi önkormányzatok köszöntik lakóikat március 15-én. „Nagyenyed 

városának magyar közössége ma ünnepel. A nagyenyediek mintegy 15 százaléka magyar 

nemzetiségű. Jó néhány évszázada együtt élünk és együtt fejlődünk. Örülünk és büszkék 

vagyunk, hogy itt, Nagyenyeden is összetartozunk a sokszínűségben” – áll a nagyenyedi 

polgármesteri hivatal Facebook-oldalán közzétett posztban. 

 

Visszafogottan ünnepeltek Székelyudvarhelyen 
2021. március 15. – szekelyhon.ro 

Mivel tavaly a szükségállapot bevezetése miatt elmaradt, idén hosszabb körmenetet tartott 

Hagyományőrző Székely Huszárezred Székelyudvarhelyen. Ezúttal az érvényben levő 

járványügyi előírások betartásával.  

 

Ötletes megemlékezések a székelyföldi iskolákban 
2021. március 15. – szekelyhon.ro 

A járványhelyzet miatti korlátozások nem tették lehetővé a magyarok legnagyobb nemzeti 

ünnepének közös térben való megünneplését, Székelyföld legnagyobb iskolái mégsem 

hagyták magyar szó nélkül március 15-ét. Volt, ahol az iskolarádió, máshol az internet vagy 

nagyszüneten az udvar adott teret és lehetőséget a diákoknak és tanáraiknak az emlékezésre. 

 

Tőkés László március 15-én: változatlanul időszerű kérdések terhelik jelenünket 
2021. március 15. – Krónika 

Barátságtalan, esős, hideg időben, a koronavírus-járvány tetézte korlátozások szorításában, 

de azok tudatos tiszteletben tartásával kezdődött az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 

Erdélyi Magyar Néppárt ünnepi megemlékezése március 15-én Nagyváradon. Tőkés László 

EMNT-elnök sajtóirodájának beszámolója szerint délelőtt 10 órakor Konrad Kazimierz 

Rulikowski (1827–1849) lengyel dzsidás kapitány, az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc Nagyváradon kivégzett és eltemetett vértanúja síremlékénél gyülekezett 

maroknyi tisztségviselő a nevét viselő városi köztemetőben. Rövid beszédet Zatykó Gyula, az 

EMNP alelnöke mondott, főként a történelmi lengyel–magyar barátságot kidomborítva és 

méltatva. 

E
rd

é
ly
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Közös ünnepség helyett csendesen tisztelegtek Sepsiszentgyörgyön 
2021. március 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tavaly a szükségállapot, idén a járványügyi korlátozások miatt maradt el Sepsiszentgyörgy 

főterén a hagyományos március 15-i ünnepség. A sepsiszentgyörgyiek viszont a 

körülményekhez igazodva is megemlékeztek az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 

kitörésének 173. évfordulójára. Az önkormányzat – akárcsak az elmúlt években – piros–

fehér–zöld kokárdákkal és zászlókkal díszítette fel a várost. A közéleti szereplők koszorúkat 

helyeztek el a városban és csatolt településeken lévő emlékműveknél. 

 

Még mindig ragyog a magyar szabadság lángja 

2021. március 15. – szekelyhon.ro 

Rendhagyó megemlékezést tartottak március 15-én a Nyerges-tetőn, az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc egyik utolsó helyszínén. A nyergestetői csata 173. évfordulóján a 

járványhelyzet miatt a legtöbben az online közvetítés segítségével kapcsolódhattak be az 

ünnepségbe. A helyszínen elsőként Szántó László, a szervező Csíkkozmás község 

polgármestere köszöntötte az ünnepségen jelenlévőket és az online közvetítést követőket, 

majd Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője közvetítette Orbán 

Viktor magyar miniszterelnök üzenetét. 

 

Csendben elhelyezett koszorúk Marosvásárhelyen 
2021. március 15. – szekelyhon.ro 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléknapján a Maros megyei magyarság 

nevében helyeztek el koszorút a megye magyar politikusai és Marosvásárhely elöljárói. 

Mindezt csendben, ünnepi beszédek nélkül tették meg. 

 

„Gondoljunk a mindennapi hősökre is” 
2021. március 15. – Nyugati Jelen 

A Lugosi RMDSZ és a Temes megyei RMDSZ szervezésében március 14-én, vasárnap 

emlékezett meg a lugosi magyarság az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 173. 

évfordulójáról. A szűk körben megtartott megemlékezéseken részt vett Molnár András, 

Temes megye alprefektusa, a Temes megyei RMDSZ-elnöke. 

 

Reménység és tisztelet 
2021. március 15. – Nyugati Jelen 

Hajdani és mai hősökről, helytállásról, reménységről szólt idén is a március 15-i 

megemlékezés Piskin, a híres csata emlékére állított obeliszk tövében. 
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Főhajtás a Győrödi obeliszknél 
2021. március 15. – Nyugati Jelen 

Március 15-én, a magyar forradalom és szabadságharc 173. évfordulóján a Temes megyei 

RMDSZ-szervezet vezetősége és a Temesvári Nyugdíjasok Klubjának a képviselői koszorúztak 

a Győrödi honvédemlékműnél. A kegyelet koszorúit Molnár András RMDSZ-elnök, Farkas 

Imre RMDSZ-alelnök, Sipos Ilona, az RMDSZ Nőszervezetének képviseletében, illetve a 

Nyugdíjasok Klubja képviseletében Tasi Tibor és Kokai Antal helyezték el. 

 

A Szabadság-szobor Egyesület is koszorúzott 
2021. március 15. – Nyugati Jelen 

Aradon hétfőn délben, a koronavírus járvány miatti óvintézkedéseket betartva, külön 

koszorúztak a magyar civilszervezetek. A Szabadság-szobor Egyesület nevében Király András 

elnök, valamint Cziszter Kálmán és Horváth Levente elnökségi tagok koszorúztak. 

 

„A szabadság, ahogyan mindannyian megtapasztaltuk, pillanatok alatt 

veszélybe kerülhet” 
2021. március 15. – szekelyhon.ro 

A kedvezőtlen időjárás miatt a megszokott szabadtéri helyszín, Petőfi Sándor szobra helyett a 

Művelődési Központ nagytermében tartották az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

kitörésének 173. évfordulójára rendezett emlékünnepséget Gyergyószentmiklóson. Sáska 

Zoltán Attila, Magyarország Bukaresti Nagykövetségének első titkára elmondta, „1848. 

március 15. az a fundamentum, amelyre nemzetünk megmaradása, jövője, biztosítéka és a 

keresztény szellemiségén alapuló, a béke és a szolidaritás eszméje mentén formálódó, az 

egymás tiszteletén nyugvó nemzeti azonosságtudatra van építve”. Beszédét követően Orbán 

Viktor, Magyarország miniszterelnökének ünnepi gondolatait is felolvasta. 

 

Közösen, a zuhogó esőben emlékeztek a hősökre Székelykeresztúron 
2021. március 15. – szekelyhon.ro 

Kisebb tömeg emlékezett közösen az 1848–1849-es szabadságharc hőseire hétfőn 

Székelykeresztúron. Az esemény felszólalói egyebek mellett a nemzeti összetartozás, a magyar 

identitástudat megőrzésének fontosságát hangsúlyozták. Ünnepi beszédében Koncz Hunor 

János, Székelykeresztúr polgármestere kijelentette, a szabadság, a hűség és az összetartozás 

adja március 15-e igazi erejét. Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

ügyvezető elnöke rámutatott, az elmúlt egy évben sok minden megváltozott, hiszen sok 

mindent csak online lehetett megoldani. Hatalmi eszközökkel ugyan, de nem fegyverrel és 

nem erőszakkal, hanem a koronavírus miatt tiltottak el a közösségi rendezvényektől – 

magyarázta. Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét Percze László, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja tolmácsolta. 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/fohajtas_a_gyorodi_obeliszknel.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_szabadsag_szobor_egyesulet_is_koszoruzott.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/ba-szabadsag-ahogyan-mindannyian-megtapasztaltuk-pillanatok-alatt-veszelybe-kerulhetr
https://szekelyhon.ro/aktualis/ba-szabadsag-ahogyan-mindannyian-megtapasztaltuk-pillanatok-alatt-veszelybe-kerulhetr
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozosen-a-zuhogo-esoben-emlekeztek-a-hosokre-szekelykereszturon
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Jó koalíciós partnerek módjára koszorúztak 
2021. március 15. – Nyugati Jelen 

Ma, március 15-én az arad-belvárosi református templomban 17 órára meghirdetett 

ökumenikus ünnepi istentisztelet előtt a Román–Magyar Megbékélési parkban a szemerkélő, 

hideg eső közepette, Faragó Péter RMDSZ-megyei elnök, parlamenti képviselő és Bognár 

Levente aradi RMDSZ-elnök, városi tanácsos megkoszorúzták a Szabadság-szobrot. Ezt 

követően Călin Bibarț polgármester, Tóth Csaba, Arad megye prefektusta, valamint Iustin 

Cionca, Arad Megye Tanácsának az elnöke is előbb a Szabadság-szobrot, majd jó koalíciós 

partnerekhez híven az 1848–49-es román hősök emlékművét is mindannyian 

megkoszorúzták. 

 

„Nagyszalonta ma is épít és harcol” 
2021. március 15. – Bihari Napló 

A református templomban, a tegnap délelőtti istentisztelet keretében emlékeztek az 1848–

49-es szabadságharc hőseire és eszméire Nagyszalontán.  

 
Március 15. – Visszafogott ünneplés már másodszor 
2021. március 12. – Ma7.sk 

Egy évvel ezelőtt, amikor az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk, 

sokunk szíve összefacsarodott, hiszen a járvány miatt csak egy főhajtásra volt mód, s egy-egy 

koszorú vagy pár szál virág jutott az emlékművekre. Akkor nem gondoltuk volna, hogy ez még 

egyszer megismétlődhet. És mégis. Idén sem lesz központi ünnepség a Felvidéken. Ismét a 

rossz járványhelyzet miatt. Marad tehát a csendes emlékezés Petőfire és a többi 

negyvennyolcas szabadságharcosra. A ma7.sk március 15-én műsorral tiszteleg a felvidéki 

hősök emléke előtt. 

 

Komárom és a szabadságharc 
2021. március 13. – Ma7.sk 

A város történelmi jelentősége elvitathatatlan és ezt nemcsak az támasztja alá, hogy a főtéren 

Klapka György tábornok szobra magasodik, hanem az is, hogy a Klapka induló minden nap, 

több alkalommal megidézi a harcok szellemét. „Fel, fel vitézek a csatára!” – hangzik fel a jól 

ismert katonadal dallama a főtéren a huszár tolmácsolásában – csodájára járnak nemcsak a 

turisták, hanem a főtéren sétáló városiak is, akik számára megunhatatlan Egressy Béni 

dallama. 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/jo_koalicios_partnerek_modjara_koszoruztak.php
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nagyszalonta-ma-is-epit-es-harcol-3544324/
https://ma7.sk/tajaink/marcius-15-visszafogott-unneples-mar-masodszor
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/komarom-es-a-szabadsagharc
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Rendhagyó ünnepségek már másodszor 
2021. március 13. – Új Szó 

Egyénileg, családi körben fogják megkoszorúzni az emlékhelyeket a településeken a március 

15-i emléknap alkalmából. Az alapiskolás tanulók verses összeállítást készítettek videón. Már 

egy évvel ezelőtt is elmaradtak a megemlékezések, ünnepségek az 1848-as forradalom és 

szabadságharc alkalmából. Mézes Rudolf, a Csemadok nyugati regionális alelnöke és galántai 

területi választmány titkára az Új Szó-nak elmondta, tavaly a március 15-i ünnepségek lettek 

az első áldozatai a koronavírusnak, hiszen nem lehetett azokat megtartani. 

 

Csendes koszorúzás Nagykaposon 
2021. március 15. – Ma7.sk 

A járványügyi szabályok betartásával Nagykaposon március 15-én a Csemadok nagykaposi 

Alapszervezete és az Erdélyi János Vegyeskar által 2016-ban állított Petőfi szobornál egész 

nap folyamatosan jelentek meg az 1848-49-es szabadságharcra emlékezők. A nap folyamán a 

Csemadok helyi vezetői, az Erdélyi János Vegyeskar, a Rákóczi Hálózat munkatársai a 

Pedagógusszövetség a városvezetése és a teljesség igénye nélkül több más szervezet és 

magánszemély rótta le tiszteletét a hősük emléke előtt. A Pont.ma polgári társulás tagjai egy 

hatalmas kokárdát helyeztek már a reggeli órákban a Petőfi szoborra. 

 

Pro memória - Március 15. az online térben 
2021. március 15. – Ma7.sk 

A Csemadok Füleki Alapszervezete rendhagyó módon emlékezett meg március idusáról. A 

járványügyi helyzet miatt az online térben készítette el összeállítását Pro memória címmel, 

melyben az elmúlt hat év megemlékezéseiről készült filmes, híradós összeállítást láthatták a 

kedves nézők. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének 

egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Március 15-e jelképpé vált, 

a magyar nemzet szabadság utáni vágyát fejezi ki. E jeles eseményről minden évben 

megemlékeznek Füleken is. 

 

Szerény, ám lélekemelő megemlékezés Komáromban 
2021. március 15. – Ma7.sk, Körkép 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc idei 173. évfordulójáról is a tavalyihoz 

hasonlóképpen, ünnepi szónoklatok és kultúrműsor nélkül emlékeztek meg Komáromban. 

Klapka György honvédtábornok szobránál azonban a járványidőszakban is kihagyhatatlan 

volt a közös Himnusz-éneklés. 

 

Márciusi szél lengedez Rimaszombatban 
2021. március 15. – Ma7.sk 

A járványügyi helyzet miatt már másodszor maradt el az ünnepi műsorral egybekötött 

március 15-i megemlékezés Gömörben, így a különböző szervezetek képviselői külön-külön 
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https://ujszo.com/regio/rendhagyo-unnepsegek-mar-masodszor
https://ma7.sk/tajaink/csendes-koszoruzas-nagykaposon
https://ma7.sk/tajaink/pro-memoria-marcius-15-az-online-terben
https://ma7.sk/tajaink/szereny-am-lelekemelo-megemlekezes-komarombanhttps:/ma7.sk/tajaink/szereny-am-lelekemelo-megemlekezes-komaromban
https://ma7.sk/tajaink/marciusi-szel-lengedez-rimaszombatban-video
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koszorúztak. A rimaszombati Tompa Mihály téren a város önkormányzatának képviselői 

mellett több más szervezet és magánszemély rótta le némán tiszteletét az 1848-49-es 

szabadságharc hősei előtt. 

 

A nehéz időkben különösen fontos, hogy a szívünk ünneplőbe öltözzön 
2021. március 15. – Ma7.sk 

A Csemadok Komáromi Területi Választmányának felkérésére Petneházy Attila, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa videóüzenetben intézett ünnepi beszédet a 

Komáromi járás lakosaihoz, csemadokosaihoz. A miniszteri biztos videóüzenetében arra 

emlékeztetett, a súlyos járványhelyzetben különösen fontos az ünnep megélése: az, hogy a 

"szívek ünneplőbe öltözzenek". 

 

A szabadságharc szervesen kapcsolódott a Felvidékhez is 
2021. március 15. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Március 15-e a magyarság számára jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, múltunk 

iránti tiszteletét fejezi ki. Évente egyszer, ezen a napon a nemzetet alkotó emberek (legyen az 

anyaországi vagy külhoni magyar) érezhetik, hová tartoznak. Március idusán azokra a 

honfitársainkra emlékezünk, akik nem féltek az életüket adni egy álomért, a magyar nemzet 

szabadságáért. Mivel a koronavírus-járvány miatt idén elmaradnak a megemlékezések, úgy 

döntöttünk, hogy felvidéki történészek segítségével felelevenítjük a múltat, hogy ezzel 

tisztelegjünk a bátor márciusi ifjak előtt. 

 

A Lévai Nemzeti Őrsereg zászlaja 
2021. március 15. – Ma7.sk 

2020 végén jelent meg a lévai Reviczky Társulás újabb, immáron tizenkettedik kiadványa, 

ami az 1848/49-es Lévai Nemzeti Őrsereg zászlajának és annak másolatának történetébe 

nyújt betekintést. Az értékes relikvia históriáját a társulás helytörténeti szakosztályának 

vezetője, Müller Péter ezen kötetén keresztül vázoljuk fel. 

 

Rendhagyó formában, de együtt ünnepelnek a királyhelmeciek 
2021. március 15. – bumm.sk 

Második alkalommal marad el a koszorúzás, a fáklyás menet és az ünnepi műsor, ám az 

internet segítségével mégis közösen ünnepelhetnek a királyhelmeciek. Maszkban, a helyi 

önkormányzat néhány tagja társaságában koszorúzta meg tavaly Pataky Károly, Királyhelmec 

polgármestere Petőfi Sándor szobrát. A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó 

intézkedések már akkor sem tették lehetővé, hogy megrendezzék az előre jól megszervezett 

ünnepséget. A városban élők számára az elmúlt évtizedek alatt természetessé vált, hogy 

nagyszabású rendezvénnyel tisztelegnek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei 

előtt, ám ahogy tavaly, idén is a lélekben való ünneplésre kerül a hangsúly. 
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https://ma7.sk/hethatar/a-nehez-idokben-kulonosen-fontos-hogy-a-szivunk-unneplobe-oltozzon-videoval
https://ma7.sk/video/szobeszed/a-szabadsagharc-szervesen-kapcsolodott-a-felvidekhez-video
https://ma7.sk/tajaink/a-levai-nemzeti-orsereg-zaszlaja-0
https://www.bumm.sk/regio/2021/03/15/rendhagyo-formaban-de-egyutt-unnepelnek-a-kiralyhelmeciek
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A Híd alapértéke a szabadság garantálása és egymás szabadságának 

tiszteletben tartása 
2021. március 15. – bumm.sk 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc fontos jelkép a mai embernek is – nemzetiségtől 

függetlenül. A szabadságért, ha ma már harcolni nem is, de naponta meg kell dolgozni. A Híd 

párt egyik alapértéke a szabadság garantálása és egymás szabadságának tiszteletben tartása – 

írta március 15-i ünnepi Facebook-posztjában a Híd párt. 

 

Mert bátrak voltak, akik mertek 
2021. március 15. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Nemzeti múltunkat sem megtagadni, sem elfeledni nem szabad. Így gondolták, akik a tilalom 

ellenére, szervezés nélkül is sok helyütt kimentek az emlékművekhez, emlékhelyekhez. Mert a 

múlt kötelez, a hit reményt ad, s a jövőt biztosítani kell a múlt gyökereivel. Nánán teljesen 

spontánul jött idős és fiatal, mint minden évben. Igaz, kevesebben, de a közös ima a hősökért, 

a jelenlegi betegekért újra erősített bennünket. 

 

Forró Krisztián: Március 15-e a nemzetünk legnagyobb ünnepe 
2021. március 15. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Forró Krisztián, az MKP elnöke március 15. alkalmával egy videóban közölte gondolatait az 

ünnep kapcsán. Felhívta a figyelmet a 173 évvel ezelőtt történtek fő üzenetére, majd az 

aktualitásokra, köztük a népszámlálásra tért ki. A videóüzenetét az alábbiakban közöljük.  173 

évvel ezelőtt változást kívánt a magyar nemzet. Talpra magyar, hí a haza! – kiáltotta Petőfi a 

Pilvax kávéházban. Ma a Szlovákiában élő magyar közösség szintén változásért kiált. 

Társadalmi és politikai egységet kíván, hiszen a közös fellépés megmaradásunk és 

gyarapodásunk feltétele. 

 

A szórványmagyarság is emlékezett 
2021. március 15. – Felvidék Ma 

Szencen a Kisfaludy síroknál és Esterházy János emléktáblájánál, a Zoboralján Nyitragesztén 

a hősi halottak emlékművénél és Pogrányban Esterházy János emlékművénél emlékezett 

2021. március 14-én a szórvány magyarság egy maroknyi csoportja a szabadságharc 

évfordulójáról és Esterházy János mártírról. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/15/a-hid-alaperteke-a-szabadsag-garantalasa-es-egymas-szabadsaganak-tiszteletben-tartasa
https://www.bumm.sk/belfold/2021/03/15/a-hid-alaperteke-a-szabadsag-garantalasa-es-egymas-szabadsaganak-tiszteletben-tartasa
https://felvidek.ma/2021/03/mert-batrak-voltak-akik-mertek/
https://felvidek.ma/2021/03/forro-krisztian-marcius-15-e-a-nemzetunk-legnagyobb-unnepe/
https://felvidek.ma/2021/03/a-szorvanymagyarsag-is-emlekezett/
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Pásztor István: a 21. században nem lehet politikai vezető, aki nem tudja kezelni 

a válsághelyzeteket 
2021. március 15. – PestiSrácok, Webrádió, Vajdaság Ma, Kárpátalja Ma 

Az utóbbi egy év rámutatott arra, hogy a 21. században nem lehet politikai vezető, aki 

válsághelyzetet nem tud megoldani, aki képtelen a közösségét sújtó váratlan helyzetekkel 

megbirkózni - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

hétfőn Szabadkán az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából 

szervezett ünnepségen. A politikus emlékeztettet arra, hogy pontosan egy évvel ezelőtt 

hirdettek szükségállapotot Szerbiában, és ez az egy év sok felismerést hozott. Pásztor István 

köszönetet mondott a vajdasági magyaroknak a türelmükért, a kitartásukért, a 

segítőkészségükért, szabálykövető viselkedésükért, valamint azért, hogy pozitívan 

viszonyultak a koronavírus elleni védőoltáshoz. "Kegyelettel őrizzük azok emlékét, akiket 

elveszítettünk a járványban, osztozunk azok gyászában, akiket veszteség érint" - tette hozzá. 

 

Kitüntették Bordás Győzőt, Özvegy Károlyt, dr. Jeges Zoltánt és Szabó-Hangya 

Terézt 
2021. március 15. – Vajdaság Ma 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök 

előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. A kitüntetettek listája a Magyar Közlönyben 

jelent meg hétfőn. Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Bordás Győzőt, Márai Sándor-

díjas írót, szerkesztőt. Bordás az indoklás szerint „a Vajdasági Íróegyesület volt elnöke, a 

Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács volt tagja a vajdasági magyarság sorsát hitelesen 

megörökítő írásai, valamint a délvidéki magyar kulturális és közéletben vállalt szerepe 

elismeréseként kapott kitüntetést. 

 

A szabadkai főkonzulátus konzuljai elhelyezték az emlékezés virágait 
2021. március 15. – Vajdaság Ma  

Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzuljai a magyar szabadság születésének 

ünnepén Vajdaság-szerte elhelyezték az emlékezés virágait – tette közzé a Főkonzulátus a 

Facebook-oldalán. Kívánjuk, hogy a távolságtartás ellenére lélekben idén is mindannyian 

együtt ünnepeljünk! Mert március 15 a szívekben él! – írják. 

 

Bácskossuthfalva: Főhajtás a hősök emléke előtt 
2021. március 15. – Vajdaság Ma  

Már hagyományosan, ökumenikus istentisztelettel, a járványügyi előírások betartásával 

kezdődött a március 15-ei megemlékezés a bácskossuthfalvi református templomban, majd 

Kossuth Lajos szobránál folytatódott. Igét Móricz Árpád lelkipásztor hirdetett, 

kihangsúlyozva, hogy mit jelent az, ha életünket adjuk másokért, mint ahogy azt Jézus és a 

szabadságharc hősei is tették.„ Akiket ma ünneplünk, méltók voltak az isteni hasonlóságra”- 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26285/Pasztor-Istvan-A-21_-szazadban-nem-lehet-politikai-vezeto-aki-nem-tudja-kezelni-a-valsaghelyzeteket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26285/Pasztor-Istvan-A-21_-szazadban-nem-lehet-politikai-vezeto-aki-nem-tudja-kezelni-a-valsaghelyzeteket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26283/Kituntettek-Bordas-Gyozot-Ozvegy-Karolyt-dr_-Jeges-Zoltant-es-Szabo-Hangya-Terezt.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26283/Kituntettek-Bordas-Gyozot-Ozvegy-Karolyt-dr_-Jeges-Zoltant-es-Szabo-Hangya-Terezt.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26282/A-szabadkai-fokonzulatus-konzuljai-elhelyeztek-az-emlekezes-viragait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26286/Bacskossuthfalva-Fohajtas-a-hosok-emleke-elott.html
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emelte ki többek között. Az istentiszteleten Szakály József prépost, Szabadka-Kertvárosi 

plébános imádkozott. 

 

Zárt körben emlékeztek Zentán 
2021. március 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Március idusának ünnepe alkalmából tegnap délben a zentai városháza oszlopcsarnokában 

megkoszorúzták Batthyány Lajos gróf, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke 

emléktábláját. A „népek tavaszának” magyar reménységeit megvalósítani igyekvő, 

mártírhalált halt miniszterelnökről, a járványhelyzetre való tekintettel, idén csendesen 

emlékeztek meg. A Magyar Nemzeti Tanács nevében Perpauer Attila, a Vajdasági Magyar 

Szövetség nevében Pék Zoltán, a VMSZ zentai községi szervezete nevében Cipó Igor, a VMSZ 

Ifjúsági Fóruma nevében Homolya Ákos, a Magyar Mozgalom nevében Sándor József, a 

zentai önkormányzat nevében pedig Rác Szabó Márta helyezte el koszorúját az emléktábla 

alá. 

 
Ünnepi koszorúzás Ungváron 
2021. március 15. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

1989 óta a megyeszékhelyen minden év március 15-én megemlékeznek az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc kezdetéről. Azonban a helyi magyarság idén harmadik 

alkalommal nem tud jelentős létszámban emlékezni a hősökre. 2019-ben Porosenko regnáló 

államfő a Petőfi téren épp a magyarok emlékünnepségének idején tartott kampánytalálkozót. 

Tavaly közvetlenül az ünnep küszöbén hirdették ki a karantént a koronavírus-járvány 

megfékezése céljából, s így tilos volt minden olyan tömegrendezvény, amelyen kétszáznál 

több ember vett volna részt. Sajnos a járványhelyzet idén sem tette lehetővé a nagyszabású 

megemlékezést, így csak kis létszámú, csendes koszorúzásra és főhajtásra kerülhetett sor. 

  

A márciusi ifjakra emlékeztek Técsőn 
2021. március 15. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A 173 évvel ezelőtti magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Técsőn, a Kossuth-

szobor előtt. A szűk körű eseményen a helyi civil, egyházi és oktatási intézmények vezetői 

jelentek meg, és helyezték el az emlékezés koszorúit. Sari József a sajtónak nyilatkozva 

hangsúlyozta: a helyi kisebbség számára nincs más kiút, csak az, ha megtalálja a megfelelő 

kapcsolatot a vidéken élő nemzetiségekkel. 

  

„Föltámadott a tenger, A népek tengere” 
2021. március 15. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Online ünnepi műsorral méltatja a magyar forradalom és szabadságharc 173. évfordulóját a 

Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes. Az együttes közel félórás műsorát március 15-én este a 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4563/vajdasag_zenta/238222/Z%C3%A1rt-k%C3%B6rben-eml%C3%A9keztek-Zent%C3%A1n-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-zenta-184849-es-forradalom-%C3%A9s-szabads%C3%A1gharc-m%C3%A1rcius-15-e-m%C3%A1rcius-15-ei-%C3%BCnneps%C3%A9gek.htm
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/02/16/bezarjak-beregszaszi-kisterseg-iskolait
https://karpataljalap.net/2021/03/15/unnepi-koszoruzas-ungvaron
https://karpataljalap.net/2021/03/15/marciusi-ifjakra-emlekeztek-tecson
https://karpataljalap.net/2021/03/15/rezedafoltamadott-tenger-nepek-tengere


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. március 15. 

. 

. 

TV21 UNGVÁR csatornán 20.30-kor (közép európai idő szerint) tekinthetik meg, melyet 

párhuzamosan a televízió Facebook közösségi oldalán is megosztanak majd. 

  

Nagyszőlősön is megemlékeztek a ’48-as magyar szabadságharc kitörésének 

évfordulójáról 
2021. március 15. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulója 

alkalmából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) csendes ünnepi 

megemlékezéseket szervezett Kárpátalja-szerte március 15-én. Nagyszőlősön a magyar 

tannyelvű középiskola udvarán található báró Perényi Zsigmond, Ugocsa vármegye egykori 

főispánjának, a szabadságharc vértanújának mellszobránál helyezték el az emlékezés 

koszorúit. 

  

 

Kitüntették dr. Csernicskó Istvánt 
2021. március 15. – Kárpátalja 

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából, a 

miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. A kitüntetettek listája hétfőn 

jelent meg a Magyar Közlönyben. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata 

kitüntetést kapott dr. Csernicskó István nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora kiemelkedő tudományos, oktatói és 

tudományszervezői munkája, valamint a kárpátaljai többnyelvűség nyelvészeti és 

nyelvpolitikai vonatkozásainak vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként. 

  

Március 15-i koszorúzás Beregszászban 
2021. március 15. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Mindannyian jól ismerjük a történelmet és tisztában vagyunk azokkal az eseményekkel, 

amelyek 1848. március 15-én, illetve azt követően történtek Magyarországon. Az ezen dátum 

köré tömörülő korszaknak köszönhetjük a Nemzeti dal születését. Minden magyar büszke 

erre a napra. Március 15-én mintha minden magyarban felerősödne a magyarságtudat, 

erősebben tombolna bennünk, kárpátaljai magyarokban is a nemzeti identitás. Ha így van, 

akkor a szívünkben legyen az év minden napja március 15. 

  

Tarpai Viktória Jászai Mari-díjas 
2021. március 15. – Kárpátalja 

Kiemelkedő színészi tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjban részesült Tarpai 

Viktória beregszászi színművész. A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Kásler Miklós, az 

emberi erőforrások minisztere több rangos elismerést ítélt oda a kultúra és a különböző 

művészeti ágak területén, többek között a film-, zene- és előadó-művészet, az ipar- és a 

képzőművészet terén kimagasló eredményeket elért alkotók, művészek számára. A 
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https://karpataljalap.net/2021/03/15/nagyszoloson-megemlekeztek-48-magyar-szabadsagharc-kitoresenek-evfordulojarol
https://karpataljalap.net/2021/03/15/nagyszoloson-megemlekeztek-48-magyar-szabadsagharc-kitoresenek-evfordulojarol
https://karpataljalap.net/2021/03/15/kituntettek-dr-csernicsko-istvant
https://karpataljalap.net/2021/03/15/marcius-15-i-koszoruzas-beregszaszban
https://karpataljalap.net/2021/03/15/tarpai-viktoria-jaszai-mari-dijas
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kiemelkedő színművészeti munkásságokat Jászai Mari-díjjal ismerték el. A 2021-es díjazottak 

között van Tarpai Viktória beregszászi színművész is. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 13. – Kossuth Rádió 

 

Műsorunkban az 1848-49 forradalom – és szabadságharc olyan hőseit mutatjuk be, akik a 

maguk korában és maguk környezetében jelentős személyiségek voltak, befolyásolták, sőt 

meghatározták szűkebb vagy tágabb közösségük életét, nevüket emlékjelek őrzik helyben, de 

érdemesek arra, hogy tágabb körben is megismerje őket a magyarság. Hokky Istvánt, a 

felvidéki mártír papot, Imreh Sándort a segédnyomdászból lett krónikást, Boczkó Dániel 

kormánybiztost, aki maga már idős volt fegyvert fogni, de sétabotjával buzdított a forradalom 

ellenségei elleni harcra, Kosztka Károly ágyúöntőét, aki kifejlesztette a golyószóró ősét, 

aminek gyártásával talán le is győzhették volna az osztrák-orosz túlerőt. Hősök, emléktárgyak 

és emlékhelyek  

 

Aradot a 13 vértanú városaként őrizte meg a emlékezet, az 1848–1849-es magyar forradalom 

leverését és véres megtorlását kötik a Maros-parti városhoz, Aradra rendszerint a tragikus 

évfordulón, október 6-án, a nemzeti gyásznapon fordul a magyarság figyelme. De 

mindemellett dicsőséges harcok is fűződnek a városhoz. 

 

A 48-as forradalomra emlékezve gyakran esik szó az ágyúöntőkről, elsősorban a legendás 

Gábor Áronról. De az akkori Magyarország területén nagyon sok kisebb műhely működött. 

Két ágyúöntő tevékenysége a Bánsághoz (is) kötődött, egyikük – Kosztka Károly – egy olyan 

találmányt fejlesztett ki, amelynek alkalmazása, egyes történészek szerint, a szabadságharc 

végkifejletét is befolyásolhatta volna – mondta el temesvári tudósítónknak Szekernyés János 

helytörténész. 

 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-13_18-01-00&enddate=2021-03-13_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-03-13_18-01-00&enddate=2021-03-13_18-40-00&ch=mr1
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Emlékhelyek és emléktárgyak – egyaránt becses kincsek. Székelyföldön, a Homoród-mentén 

két forradalmi zászlót is őriznek, és erre igen büszkék a helyiek. A Lövétén élő Mihály János 

történészt kérdeztük. 

 

Az 1848 -49-es forradalom és szabadságharc marosszéki, erdélyi történéseinek egyik 

leghitelesebb krónikása a marosvásárhelyi Imreh Sándor. Fiatal nyomdászsegéd volt a 

forradalom kitörésekor, honvédhuszárként részt vett a szabadságharcban is, a fogarasi 

ütközetben elszenvedett sérüléséig.  

 

Visszaemlékezés az 1848-1849. évi Szabadságharcra Erdélyben című memoárja pontos, 

részletes és szemléletes leírása mindazon eseményeknek, amelyekben részt vett maga is. 

 

Karddal és kereszttel a haza szolgálatában a Felvidéken. Hokky István katolikus lelkészt 

Szemere Bertalan nevezte ki 1848-ban az egyik gömöri nemzetőr csapat élére. Feladatuk a 

szoroskői hágó védelme volt és figyelemmel kísérni úgy a császári, mint az orosz csapatok 

mozgását.   


