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Orbán: nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a 
háborúba  
2022. március 15. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Kormany.hu, PestiSracok, 

888.hu, Index, Telex, Mandinder, M1, Kossuth Rádió  

Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba - jelentette ki a 

miniszterelnök március 15-ei ünnepi beszédében kedden a budapesti Kossuth Lajos téren. 

Orbán Viktor azt hangoztatta: aki a békére és a biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz. A 

kormányfő - az ukrajnai háborúra utalva - úgy vélekedett: a baloldal "elvesztette a józan eszét", 

és "holdkórosan beletámolyogna" egy kegyetlen, elhúzódó és véres háborúba. Szerinte a 

baloldal magyar katonát és magyar fegyvert akar küldeni a frontvonalba. "Ezt nem fogjuk 

megengedni. Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba. 

Nem hagyjuk, hogy a baloldal katonai célponttá tegye Magyarországot, célponttá tegye az 

itthoni és a kárpátaljai magyarokat" - fogalmazott Orbán Viktor, aki a Parlament előtt felállított 

színpadon mondta el ünnepi beszédét a Békemenet résztvevői előtt. Azt mondta, a magyarok 

jól tudják, "kik szokták bezsebelni az efféle háborúk hasznait", de elég erősek vagyunk, és 

ellenállunk a baloldal és a mögöttük álló háborús bajkeverők terveinek. 

 

Orbán Viktor: Olyan világot akarunk, amelyben békében és biztonságban élve 
szabad magyarok lehetünk 
2022. március 14. – MTI, Origo.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, PestiSrácok  

 Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti ünnep előestéjén levélben köszöntötte a Kárpát-

medencei illetve a külhoni magyar közösségeket; levelét világszerte számos március 15-ei 

ünnepségen felolvassák - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda 

vezetője hétfőn. "Legyen béke, szabadság és egyetértés! 174 évvel ezelőtt Jókai Mór ebben a 

három szóban foglalta össze, mit kíván a magyar nemzet. Mi, magyarok pedig azóta is ezekkel 

a szavakkal tudjuk leírni mindazt, amire vágyunk" - kezdte írását a kormányfő. Kifejtette: 

"békét akarunk a minket körülvevő szűkebb és tágabb világban, az önrendelkezés szabadságát 

saját életünk alakításához és egyetértést nemzeti ügyeinkben, hogy a velünk élő népekkel 

közösen biztos jövőt építhessünk magunknak a Kárpát-medencében". 

 

Semjén: a külhoni magyarság nem kvázimagyarság, ezért nem 
kváziállampolgárság jár neki 
2022. március 15. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Semjén Zsolt szerint 1848 öröksége a mai európai politikai viszonyok között az, hogy nem 

akarunk provincia lenni egy birodalomban, hanem szuverén nemzetként, a saját értékeinknek 

megfelelően, mi magunk akarjuk eldönteni, hogy milyen életet éljünk. A miniszterelnök-
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helyettes Szatmárnémetiben beszélt erről hétfőn, az ünnep előestéjén tartott gálaműsor 

szónokaként. Felidézte: az 1848 előtti Habsburg uralkodók is egy sor jó közigazgatási döntést 

hoztak, de ez nem volt elég. Az volt a kérdés, hogy a magyar intézményeknek, a magyar 

államrezonnak pusztán annyi-e az értelme, hogy közigazgatási szolgáltatók legyenek. Úgy 

vélte, amint akkor, úgy ma is, a magyar államnak azt kell biztosítania, hogy a magyar nemzet 

fennmaradjon, és saját gyökereiből fejlődhessen. 

 

Semjén: akkor van magyar megmaradás, ha a nemzet tagjai büszkék 
magyarságukra 
2022. március 11. – MTI, hirado.hu  

A magyarság számára akkor van megmaradás, ha a magyar nemzet minden tagjában él a tudat, 

hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes a március 15-ei állami kitüntetések átadásán pénteken, Budapesten. A 

miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: egy nemzet, egy közösség számára akkor van jövő, 

akkor van megmaradás, ha tagjaiban ott él a tudat, hogy nemzettársai nagyszerű dolgokat 

visznek véghez. Ez különösen igaz egy olyan kis létszámú nemzet, mint a magyarság esetében 

- fűzte hozzá. A tudósainkra, művészeinkre büszkék lehetünk a történelmünk során, a ma 

köztünk élők, a saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtók jelentik azonban a nemzet 

megtartó erejét az egész magyarság számára - mondta. 

 

Varga Judit: fontos, hogy a határ mindkét oldalán felelős kormányok legyenek 
2022. március 15. – MTI, Hír TV, hirado.hu, Magyar Szó  

Fontos, hogy a határ mindkét oldalán felelős kormányok legyenek annak érdekében, hogy 

országaink biztonságban fejlődhessenek - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter 

kedden Szabadkán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 174. évfordulója 

alkalmából szervezett központi vajdasági ünnepségen. Hozzátette, krízishelyzetekben van a 

legnagyobb szükség a stabilitásra, az egységre, és arra, hogy "közösségünk a magyarság 

érdekeit tartsa szem előtt, hogy félretegyük konfliktusainkat, és arra koncentráljunk, ami a 

legfontosabb: a Kárpát-medence biztonságának a megőrzésére". Kiemelte: a magyarok a béke 

hívei. "Ahogyan 174 évvel ezelőtt is, most is tudjuk, hogy nagyhatalmi érdekek homlokterében 

élünk, ezért azt is megtanultuk, hogy cselekedeteinknek tétje van, szavainknak tétje van: 

Magyarország békéje és biztonsága 

 

Potápi: a jövő és a múlt között kell választanunk 
2022. március 15. – MTI, felvidek.ma, PestiSrácok, hirado.hu   

Április 3-án a jövő és a múlt között kell választanunk - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Bonyhádon az 1848-as forradalom évfordulóján 

rendezett megemlékezésen. Potápi Árpád János, aki egyben a térség fideszes országgyűlési 

képviselője és a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, hozzátette: az országgyűlési választáson azok 

között kell választani, akik "megtagadták a magyarságot, a nemzetegyesítést és azok között, 

akik a békés, nemzetegyesítő munkát elvégezték az elmúlt 12 évben". Felidézte, hogy a 
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magyarság története folyamatos szabadságküzdelmek története volt; Bocskai, Bethlen, 

Rákóczi, a 48-as hősök, az 56-os forradalmárok valamennyien a nemzeti függetlenség 

megteremtéséért, a hit megtartásáért, és a béke eléréséért harcoltak. "Nekünk, ma élő 

magyaroknak sincs más feladatunk, minthogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy 

hazánk szabadon éljen, és béke legyen az országunkban" - mondta, hozzátéve, hogy a 48-as 

forradalmárok egyik legfontosabb követelése az volt, legyen béke, szabadság és egyetértés.  "Az 

elmúlt 12 évben mindent megtettünk azért, hogy hazánk fejlődjön, megtartsa függetlenségét és 

egyesítse a magyarságot, bárhol is éljenek tagjai a Kárpát-medencében vagy a nagyvilágban" - 

közölte. 

 

Miniszteri biztos: a hűség, a kötelesség és a felelősség erénye szükséges a 
szabadsághoz 
2022. március 13. – MTI, hirado.hu  

A szabadság nem örök érvényű, de a hűség, a kötelesség és a felelősség kulcsfontosságú erényei 

révén minden alkalommal kivívható és megtartható - jelentette ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

kitörésének 174. évfordulója alkalmából a németországi Frankfurtban vasárnap tartott 

ünnepségen. Szilágyi Péter a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) ünnepi 

rendezvényén mondott beszédében kiemelte, hogy a szabadságért vívott harc a magyar 

történelem visszatérő eleme. Így minden évszázad bizonyítja, hogy a szabadság nem örök 

érvényű, nem állandó és semmiképpen sem magától értetődő.  "A jó hír azonban az, hogy 

kivívható, minden alkalommal megerősíthető és megtartható, amennyiben minden korban 

magunkévá teszünk három kulcsfontosságú erényt. Ezek a hűség, a kötelesség és a felelősség" 

- mondta a miniszteri biztos a magyar nyelvű katolikus misével egybekötött megemlékezésen. 

 

Kelemen Hunor március 15-én: a népszámlálás és a magyarországi választás 
egyaránt arról szól, hogy szabadon döntünk a jövőnkről  
2022. március 15. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Romániában hétfőn elkezdődött népszámlálás és az április 3-ai magyarországi parlamenti 

választások kihívásait említette március 15-ei üzenetében Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, 

Románia miniszterelnök-helyettese. Kelemen Hunor megemlítette: a következő tíz évben meg 

fogja határozni a magyar közösség helyzetét az, hogy hány magyart regisztrálnak a 

népszámláláson. Akkora lesz a súlyunk, ahányan vállaljuk etnikai, anyanyelvi és felekezeti 

identitásunkat, ahányan vállaljuk magyarságunkat – jelentette ki. A magyarországi 

választásról szólva megemlítette: az elmúlt tizenkét évben az erdélyi magyar közösség mellett 

állt a magyar kormány. „A választás tétje nem kevesebb, mint hogy az a kormány folytassa 

munkáját Magyarország élén, amelynek fontos az erdélyi magyarok ügye” – közölte.  
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Kelemen Hunor Máramarosszigeten: Az emberek együtt lehetnek szabadok, 
nem egymás ellenében 
2022. március 15. – maszol.ro 

„1848 fordulópontot jelentett, cselekvés volt azért, hogy a szabadság ne csak álom maradjon. 

Az emberek együtt lehetnek szabadok, nem egymás ellenében”, mondta Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke a nemzeti ünnep alkalmából Máramarosszigeten, ahol Asztalos Sándor és 

Móricz Samu honvédtisztek emlékművét koszorúzták meg a református templomkertben. Ezt 

megelőzően a református templomban ünnepi istentiszteletet tartottak. 

 

Klaus Iohannis március 15-én: a magyarok Európa kultúráját és az emberiség 
örökségét gazdagítják 
2022. március 15. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Üzenetet tett közzé Klaus Iohannis államfő a magyar nemzeti ünnep alkalmából. „Ezen a 

napon, amikor a világszerte élő magyarok ismét kifejezik identitásukat és szülőföldjükhöz való 

ragaszkodásukat, egészséget, békét és jólétet kívánok a magyar etnikumú román 

állampolgároknak. Megragadom az alkalmat, hogy kiemeljem a magyar kisebbség fontos 

hozzájárulását társadalmunkhoz, hogy értékeljem jelentős szerepét az országunk fejlődéséhez 

alapvető fontosságú projektek megvalósításában. Szorgalmukkal és folyamatosan életben 

tartott hagyományaikkal a magyarok Európa kultúráját és az emberiség örökségét 

gazdagították. És amint identitásunk természetes módon megkülönböztet minket, úgy 

képeznek hosszú életű hidakat közénk a közös értékeink. Ezek az értékek a demokrácia, a 

szabadság és az emberi méltóság köré hoznak össze minket” – olvasható az Államelnöki Hivatal 

által közzétett üzenetben. 

 

 

Ciucă a magyar nemzeti ünnepen: Isten éltessen minden magyart Romániában 
és az egész világon! 
2022. március 15. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Üzenetet tett közzé Nicolae Ciucă miniszterelnök a magyar nemzeti ünnep alkalmából. „Ma, a 

világszerte élő magyarok napja alkalmából ismételten biztosítom Önöket a magyar közösség 

identitása és értékei iránti tiszteletről jómagam és a kormány részéről. Önöknek, magyar 

etnikumú román állampolgároknak azt kívánom, hogy legyen áldott ünnepük, és hogy 

egymásra találjunk az Európai Unió sokszínűségében, amelynek mindannyian részei vagyunk 

– olvasható Nicolae Ciucă üzenetében. A kormányfő azt írja, a világjárvány és napjaink 

kihívásai még közelebb hozzák az embereket egymáshoz. 

 

Ciolacu március 15-én: a jelen rávilágít, mennyire fontos elfogadni a más 
történelemszemlélethez való jogot 
2022. március 15. – Krónika, maszol.ro 

A jelenlegi geopolitikai feszültségek közepette az összmagyarság nemzeti ünnepe rávilágít arra, 

„mennyire fontos elfogadni mások ahhoz való jogát, hogy másképp szemléljék a történelmet” 
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– hangsúlyozta a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a március 15-i magyar nemzeti ünnep 

alkalmából kiadott üzenetében. A PSD keddi közleményében idézett Marcel Ciolacu 

jókívánságait fejezte ki a magyaroknak. „Az 1848-as év közelebb hozta egymáshoz a románokat 

és a magyarokat, és megmutatta a világnak, hogy a két népnek közösek a törekvései és a nagy 

európai családhoz tartoznak” – – fogalmazott. 

 

Nemzeti ünnep: többnapos ünnepségsorozat kezdődött Sepsiszentgyörgyön 
2022. március 14. – maszol.ro 

Két év kihagyás után a háromszéki településeken újra ünnepi megemlékezéseket tartanak az 

1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Sepsiszentgyörgyön már hétfőn 

elkezdődik az ünnepség, hiszen este 7 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében 

néptánccal fűszerezett koncertet ad az Üsztürü Zenekar. A sepsiszentgyörgyi előadáson 

vendégeik lesznek Nyitrai Marianna énekes és Rácz László cimbalmos, illetve a Kincskeresők 

Néptáncegyüttes, és  Tőkés Edit, valamint Tőkés Csaba-Zsolt táncművészete egészíti ki az 

előadást. Sepsiszentgyörgyön március 15-én, kedden 10.00 és 13.00 óra között az 

emlékhelyeknél koszorúznak a város elöljárói és az iskolák tanulói. Ezt követően 13.30-tól 

ünnepi felvonulás kezdődik a Szemerja negyedi Váradi-Bartalis kőtömbös kopjafától valamint 

az Állomás negyedi eprestetői csata emlékművétől. A felvonulás az 1848–49-es honvéd 

emlékmű koszorúzásával ér véget az Erzsébet parkban. 

 

A Szent Korona mását leplezték le a szilágysági Krasznán a nemzeti ünnep 
alkalmából 
2022. március 14. – maszol.ro 

A Vitézi Rend által adományozott Szent Korona mását leplezték le vasárnap délután a Szilágy 

megyei Kraszna római katolikus templomának kertjében. 174 év telt el az első március 15-e óta, 

és ma is ugyanolyan aktuális, ami a 12 pont elején megfogalmazódott: legyen béke szabadság 

és egyetértés – mondta Kovács István polgármester üdvözlő beszédében.  

 

Torockón ünnepelte Fehér megye magyarsága március 15-ét 
2022. március 14. – maszol.ro 

Fehér megyében mindenütt istentiszteleteken és ünnepi műsorokkal emlékeztek az 1848–49-

es forradalomra és szabadságharcra. Az RMDSZ központi megemlékezését vasárnap tartották 

Torockón. Sándor Tamás kolozsvári konzul Orbán Viktornak, Magyarország 

miniszterelnökének üzenetét tolmácsolta. Benedek Zakariás parlamenti képviselő szerint 

fontos értékelnünk azt, hogy szabadon ünnepelhetünk, hiszen napjaink eseményei arra 

intenek, mennyire törékeny a béke, ezért is fontos, hogy kiálljunk a kárpátaljai magyarok 

mellett, majd a népszámlálás és a magyarországi parlamenti választások fontosságára hívta fel 

a figyelmet. Az ünnepség következő kiemelt pontja a Hungarikum-díj átadása volt a település 

1860-as években épült felső piacsorán, az egyik legszebb ház előtt. Torockó épített örökségét 

2017-ben nyilvánították hungarikummá, a díjat Hegedűs Csilla, az európai uniós alapok 
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minisztériumának államtitkára nyújtotta át Deák-Székely Szilárd Levente torockói 

polgármesternek. 

 

Tisztelet a bátor hősöknek 
2022. március 13. – Nyugati Jelen 

Két év korlátozás után végre teljes körű megemlékezéseket tartottak vasárnap Vajdahunyadon 

március 15. alkalmából. Az ünnepségre a református templomkertben 2002-ben felállított 

Petőfi-szobor előtt került sor, ahová nemcsak az istentiszteletről kijövő reformátusok, hanem 

római katolikusok is szép számmal érkeztek. 174 évvel ezelőtt eljött a cselekvés ideje, a 

magyarság nagy áldozatot hozott a hazáért, fegyverrel védte meg a szabadságot. Manapság 

nekünk már nem kell kardot ragadnunk a szabadság megvédésére, a szomszédban viszont igen, 

üzente a megyei RMDSZ nevében Széll Lőrincz, Hunyad megye alprefektusa. Az RMDSZ 

határozottan elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, amely a kárpátaljai magyarokat is 

veszélyezteti. Erdélyből a magyarság természetesen együtt érez a mostoha sorsú kárpátaljai 

nemzettársakkal, noha számunkra a népszámlálás és a magyarországi választások jelentik a 

kihívásokat. Előbbi azért fontos, mert a következő tíz évben a létszám jelentősen befolyásolja 

az erdélyi magyarság alkupozícióit, utóbbi pedig azért, mert a határokon átnyúló felelős 

nemzetpolitika közvetlenül érinti az erdélyi magyarokat. Bölcs döntésre lesz szükség, 

hangsúlyozta az alprefektus. 

 

Három napon át ünnepli Székelyudvarhely az 1848–49-es forradalmat és 
szabadságharcot 
2022. március 14. – maszol.ro 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Művelődési Ház a 

forradalom és szabadságharc 174. évfordulóján háromnapos ünnepségsorozattal tiszteleg. A 

rendezvények sorát a Székelyföldi Filharmónia vasárnap délutáni ünnepi koncertje nyitotta 

meg, hétfőn reggel a Művelődési Ház előterében huszárcsákó-készítésre várták a fiatalabbakat. 

Szintén hétfőn, délután 5 órától Erdélyi Panoráma, egy elfeledett körkép címmel kiállítást 

nyitnak meg a Haáz Rezső Múzeum udvarán, a nap pedig a Magyar Banda koncertjével zárul, 

amelynek a Művelődési Ház nagyterme ad otthont. Kedden, március 15-én reggel 8 órától 

ugyancsak huszárcsákó-készítéssel indul a nap, 11 órától a Városi Könyvtár előtti téren 

gyermekrajz-kiállítást nyitnak meg Forradalmi dalainkból címmel. Szintén 11 órától a 

fennállásának 20. évét ünneplő Székelyföldi stúdió az Aves Média közreműködésével készült 

összeállítását lehet megtekinteni a Márton Áron téren. A Március idusa Székelyudvarhelyen 

című montázs az elmúlt húsz évben rögzített főtéri ünnepségek emlékképeit eleveníti fel. 

 

„Átkódolná” a forradalom üzenetét a 21. századi fiatalok számára az udvarhelyi 
Pilvax-kvíz 
2022. március 15. – Krónika 

Az 1848–49-es magyar szabadságharc és forradalom korát idézi meg az Udvarhelyszéki 

Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) március 15-i eseménye. Az ötödízben megszervezendő 
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Pilvax-kvíz a forradalom eseményeit kívánja megismertetni középiskolás diákokkal, valamint 

felhívja a figyelmet a márciusi ifjak követeléseinek napjainkban is érvényes üzenetére – 

mondták el a Krónikának az esemény szervezői. 

 

A forradalom méltatlanul elfeledett hőse: rajzkiállítással ismertetik Czetz János 
tábornok életútját Sepsiszentgyörgyön 
2022. március 15. – Krónika 

A háromszéki Czetz János tábornoknak, Bem apó táborkari főnökének állít emléket a Liszt 

Intézet Sepsiszentgyörgy diákok számára meghirdetett rajzpályázata. A kezdeményezés a 

méltatlanul elfeledett székely örmény katona életútját kívánja megismertetni a 

nagyközönséggel, ezért a beérkezett pályamunkákat kültéri kiállítás keretében mutatják be a 

nemzeti ünnepen Sepsiszentgyörgy központjában – mondta el a Krónikának Szebeni 

Zsuzsanna, a szervező kulturális intézmény vezetője. 

 

Ezüst Tulipán-díj: Szatmár hétköznapi hőseit tüntették ki március 15. alkalmából 
2022. március 15. – maszol.ro 

Kétnapos ünnepséggel emlékezik az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc kitörésére a 

szatmárnémeti RMDSZ: március 14-én tartották ugyanis a hagyományosan 15-ére időzített 

ünnepi műsort, melynek fénypontja az Ezüst Tulipán-díjak átadása volt. Az Ezüst Tulipán Díjat 

a szervezet városi elnöksége olyan személyiségeknek ítéli oda évről évre, akik munkásságukkal, 

helytállásukkal hozzájárulnak szülőföldünkön való megmaradásunkhoz, városunk magyar 

közösségének fejlődéséhez, gyarapodásához. A szervezet díjait idén is Kereskényi Gábor, 

Szatmárnémeti polgármestere, a szatmári RMDSZ elnöke adta át. 

 

Ezrek ünnepeltek Kézdivásárhely főterén 
2022. március 15. – maszol.ro 

Felvonulással vette kezdetét a Kézdivásárhelyen megtartott nemzeti ünnep, ahol két év után 

újra benépesülhetett a Gábor Áron tér diákokkal, hagyományőrzőkkel, huszárokkal és a 

felsőháromszéki falvak szekeres képviselőivel. A messze földön híres felvonuláson közel tízezer 

ember vett részt, majd Gábor Áron szobra mellett a rendezvény szónoka Vincze Loránt európai 

parlamenti képviselő volt.  

 

Választási üzenetet fogalmazott meg március 15. alkalmából az USR 
2022. március 15. – Krónika 

Aktuálpolitikai köntösbe bújtatott, a magyarországi választásokra reflektáló üzenetet 

fogalmazott meg március 15. apropóján a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR). A román 

ellenzéki alakulat arra buzdítja a magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából kiadott 

közleményében: úgy szavazzanak az április 3-i magyarországi választásokon, „hogy 

Magyarország az Európai Unióhoz, ne Oroszországhoz kerüljön közelebb”. Üzenetében az USR 

március 15-ét minden magyar, „a mindenhol élő magyarok napjának”, egyben a romániai 

magyar közösség legjelentősebb ünnepének nevezi. „Ez alkalommal, tekintettel az április 3-i 
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magyarországi parlamenti választásokra, azt kívánjuk a szavazati joggal rendelkező 

polgártársainknak, hogy bölcsen válasszanak” – olvasható az ellenzéki párt közleményében. 

 

Kárpátaljai népdal is elhangzott Székelyudvarhelyen a március 15-i ünnepségen 
2022. március 15. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt két évben ünneplőbe öltözve, de rendezvények nélkül emlékezett Székelyudvarhely 

az 1848. március 15-i eseményekre. Idén azonban a járványhelyzet előtti hagyományoknak 

megfelelően zajlott az ünnepség. Zsúfolásig telt a Márton Áron tér, ahol nemcsak a 174 évvel 

ezelőtt Pesten történt eseményekre emlékeztek, hanem szolidaritásra szólították fel a 

jelenlévőket azokkal, akiknek a szabadságuk forog kockán most Ukrajnában. 

 

Március 15. Kolozsváron: „Szabadságszerető nemzet vagyunk!” 
2022. március 15. – Krónika, maszol.ro 

Két év kihagyás után idén a hagyományos keretek között zajlott a március 15-i ünnepség 

Kolozsváron. A kincses városban az ünnepi menet a jóval korábbi évekhez hasonlóan idén is a 

Kolozsvári Protestáns Teológia Intézete elől indult. Az ünneplők a Deák Ferenc (Eroilor) utcai 

Bem József-emlékműhöz vonultak, majd a Szent Mihály-templomban ökumenikus 

istentiszteletet tartottak. Ezt követően a Petőfi (Avram Iancu) téri Biasini Szálló előtt, ahol a 

forradalom idején Petőfi Sándor maga is megszállt, ünnepi beszédet mondott Oláh Emese, 

Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere, Tasnádi István-Szilárd, Kolozs megye alprefektusa és 

Hatos Attila, az ifjúsági szervezetek képviselője, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KDMSZ) 

elnöke.  

 

Egész életet meghatározó nemzeti érzés a márciusi ifjak szellemisége 
2022. március 15. – Krónika 

A Leőwey Klára Elméleti Líceum ünnepi műsorával, ökumenikus istentisztelettel, politikusok 

beszédeivel és közös koszorúzással emlékeztek március 15-én az 1848-49-es magyar 

forradalom és szabadságharc hőseire Máramarosszigeten. A március 15-i megemlékezés 

kedden délelőtt kezdődött a Leőwey Klára Elméleti Líceum dísztermében a nagyobb osztályok 

zenés-verses műsorával, majd az ünnepség a máramarosszigeti református templomban 

folytatódott ökumenikus igehirdetéssel. Brendus Réka, a budapesti Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának erdélyi származású főosztályvezetője beszédében 

dióhéjban összefoglalta az 1848-as magyar forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó 

legfontosabb történéseket, majd annak leverését. ,,Az egész magyar nemzet tudatába és 

kollektív memóriájába beleégett, hogy a márciusi ifjak szellemisége nem csak lehetséges volt, 

és nem csak egy generációs helyzet szülte gondolkodásmód, hanem életkortól és történelmi 

időszakoktól független, egész életet meghatározó nemzeti érzés” – jelentette ki a 

főosztályvezető. 
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A szabadságvágy ma is dominál Erdélyben – Nagybányán is bensőségesen 
ünnepelt március 15-én a helyi magyarság 
2022. március 15. – Krónika 

Két év kihagyás után gálaműsorral emlékeztek Nagybányán kedd este az 1848-49-es magyar 

szabadságharcra. A magyar kormány képviseletében Brendus Réka úgy fogalmazott, ,,mindig 

emlékeztetnünk kell önmagunkat arra, hogyha a márciusi ifjak képesek voltak felébreszteni egy 

egész nemzetet, akkor mi is képesek kell legyünk arra, hogy ébren tartsuk közösségünket. 

 

Aradi megemlékezés: szolidaritását fejezte ki a kárpátaljai magyarokkal az 
RMDSZ elnöke 
2022. március 15. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 174. évfordulója 

alkalmából Arad megyében is több helyszínen szerveztek megemlékezéseket, koszorúzásokat 

kedden, délután pedig az aradi vértanúk emlékművénél, a Szabadság-szobornál tartották a 

főrendezvényt. A román és a magyar kormányfő üzenetét Tóth Csaba Arad megyei prefektus, 

illetve Várnai Szabolcs kolozsvári konzul olvasta fel, de előtte Călin Bibarț aradi polgármester 

köszöntötte az emlékezőket, beszéde végén pedig tört magyarsággal idézte a Himnusz első 

sorát: „Isten, áldd meg a magyart!” 

 

Antal Árpád: állítsuk iránytűnket arra, ahol a józan gondolkodás uralkodik és 
őrizzük meg a békét! 
2022. március 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Ismét együtt vagyunk! El sem tudom mondani, hogy mekkora öröm ma végre látni Önöket!” 

– így köszöntötte március 15-ei beszédében Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a 

város főterén összegyűlt több ezer ünneplőt. Sepsiszentgyörgyön ismét benépesült a piros-

fehér-zöld színű szívekkel és kokárdákkal díszített főtér, hasonlóan a koronavírusjárvány előtti 

időkhöz. Fiatalok és idősek, családok és baráti társaságok magyar és székely zászlókat lengetve 

gyűltek össze, hogy ismét megéljék a közösségi érzést és tisztelegjenek az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc hősei előtt. „Állítsuk iránytűnket arra, ahol a józan stratégiai 

gondolkodás uralkodik, ahol a vezetők szíve a helyén van és a miénkkel együtt dobban: őrizzük 

meg a békét és a biztonságot a Kárpát-medencében. Őrizzük meg szabadságunkat!”, 

fogalmazta meg március 15-ei ünnepi beszédében Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere rámutatott: „gyűjtsünk erőt a kitartáshoz és alázatot a hálához, mert ma itthon, 

szülőföldünkön, Erdélyben, Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön béke van! Családjaink 

biztonságban vannak, és bármilyen nehéz időket is éljünk: szabadok vagyunk”. 

 

Március 15. – Marosvásárhely a remény és a jó példa városa 
2022. március 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen a székely vértanúk emlékművénél kezdődött az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharcról való megemlékezés. A Béke, egyetértés, szabadság címet viselő ünnepségen 

jelentős tömeg hajtott fejet a 174 esztendővel ezelőtti események hőseinek emléke előtt. „Két 
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év után végre ismét együtt ünnepelhetjük a szabadságot” – ezzel a gondolattal kezdte ünnepi 

beszédét Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. Mint mondta, rég várt pillanat ez, hiszen 

a közös ünneplés erős közösséggé tesz minket. „A visszatekintés lehetőség arra, hogy 

megálljunk és megvizsgáljuk, hogyan is bántunk 1848 örökségével. Március 15. jelképezi azokat 

a nemes eszméket, amelyekért az 1848–49-es forradalom és szabadságharc folyt. Némelyikük 

az elmúlt 174 év során ismételten veszélybe került. Gondoljunk 1990-re, amikor gyertyával és 

könyvvel a kezünkben, anyanyelvi jogainkért, magyar nyelvű oktatási intézményeinkért 

vonultunk utcára. Emlékezzünk 1990. március véres konfliktusára, vagy elevenítsük fel 2020-

as győzelmet, amikor a korrupt elnyomás alól szabadítottuk fel Marosvásárhelyt. Azt 

gondolom, hogy mindhárom eseményből tanultunk és reménységgel nézünk a jövő felé.  

 

Szatmárnémetiben is több ezren ünnepeltek március 15-én 
2022. március 15. – maszol.ro 

A szatmári megyeszékhelyen a város régi központjában gyülekeztek az ünneplők, akik huszárok 

vezette menetoszlopban indultak el a Petőfi-szobor felé. A menetben több ezren vettek részt, a 

csendőrök valamivel több mint háromezer részvevőt saccoltak, a szervezők szerint a négyezret 

is meghaladta a menetelők száma. A megemlékezés részvevői a Petőfi-szoborhoz vonultak, 

mely a nemzeti ünnepen tartott rendezvények hagyományos színhelye. Itt először imát 

mondott a hősök emlékére Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök és Kiss József 

egyházmegyei főjegyző, majd ünnepi beszédet mond Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti 

polgármestere.  

 

Szavak helyett tettek kellenek: a szabadságharc hőseire emlékeztek 
Székelykeresztúron 
2022. március 15. – szekelyhon.ro 

Nagy tömeg gyűlt össze Székelykeresztúron a Nagy Lajos gyülekezeti ház előtt az 1848-49-es 

szabadságharc hőseire emlékezni. A felszólalók a magyarság felvállalásának fontosságát, a 

nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozták. A magyarság számára 1848 öröksége élő és 

eleven, a szabadság, a hűség és az összetartozás adja ennek a napnak az erejét – jelentette ki 

Koncz Hunor János Székelykeresztúr polgármestere a magyar himnusz eléneklését követően. 

Mint mondta, 1848 március 15-e egy olyan mérce, amely a széthúzás idején egyesítette a 

magyar nemzetet. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének ünnepi gondolatait 

Soós Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja közvetítette. Békét 

akarunk a minket körülvevő szűkebb és tágabb világban, az önrendelkezés szabadságát saját 

életünk alakításához és egyetértést nemzeti ügyeinkben, hogy a velünk élő népekkel közösen 

biztos jövőt építhessünk magunknak a Kárpát-medencében – idézte a kormányfőt a konzul. 

 

Március 15-i megemlékezés Gyergyószentmiklóson: dönteni kell a nemzet 
jövőjéről 
2022. március 15. – maszol.ro 
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A Petőfi Sándor-szobor előtt tartották az 1848-as emlékünnepséget Gyergyószentmiklóson. A 

felszólalók beszédükben az összefogás, a nemzet jövőjéről való közös döntés fontosságát, a 

népszámlálás és a magyarországi választások súlyát, jövőformáló hatását emelték ki. Vitéz 

Szilágyi Árpád szavalatát követően Csergő Tibor András, Gyergyószentmiklós polgármestere 

beszédében felhívta a figyelmet, hogy ez a tavasz két megmérettetést is hoz. „A népszámlálás 

eredménye, hogy hány magyart tartanak nyilván Romániában, a következő tíz évben meg fogja 

határozni a romániai magyarság helyzetét, alkupozícióját. Ezt az idei népszámlálás fogja 

eldönteni, nem lesz másik a következő tíz évben. Akkora lesz a súlyunk, ahányan vagyunk, egy 

cseppel sem több annál. Itt az idő, hogy megmutassuk magyarságunkat, ezért arra kérünk 

minden romániai magyart, hogy a népszámláláson vállalja etnikai, anyanyelvi és felekezeti 

identitását, vallja magát magyarnak. A másik megmérettetés a magyarországi választás. Az 

elmúlt 12 esztendőben minden egyes pillanatban éreztük a magyar kormány kiállását. Az 

áprilisi választás során nemcsak Magyarország sorsáról, hanem a már bizonyított 

nemzetpolitikai irány folytatásáról, így közvetve minden Kárpát-medencében élő magyar 

ember jövőjéről döntünk.  

 

Közel tízezren vonultak fel a kézdivásárhelyi március 15-i ünnepségen 
2022. március 15. – szekelyhon.ro 

Nagyívű felvonulással kezdődött a Kézdivásárhelyen szervezett megemlékező ünnepség 

március 15-e alkalmából: diákokkal, hagyományőrzőkkel, huszárokkal és a felső-háromszéki 

falvak szekeres képviselőivel népesült be a Gábor Áron tér. Az ünnepi megmozduláson közel 

tízezer ember vett részt. Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere a magyar szabad sajtó 

legelső, nyomtatásban megjelent szavaival indította beszédét: „Legyen béke!” Az elöljáró az 

Ukrajnában zajló háborúra utalva azt mondta: úgy látszik, a fejünk fölött döntéseket hozók a 

Trianon óta eltelt száz év alatt sem tudták megérteni, hogy a szabadság megbéklyózása sosem 

vezet tartós békéhez. „Beszéljünk világosan: az orosz inváziónak nem célja a kisebbségek 

helyzetének javítása, ők is ugyanolyan áldozatai a háborúnak, mint minden ukrán állampolgár. 

Az ukrajnaiak saját életükért, családjukért, otthonukért, hazájukért kénytelenek fegyvert 

ragadni a borzasztó túlerővel szemben” – szögezte le Vincze Lóránt, európai parlamenti 

képviselő, a kézdivásárhelyi ünnepség idei meghívottja. 

 

A forradalom és szabadságharc üzenete: a háborúban nem szabad félni! 
2022. március 15. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Idén újra hagyományos formában, közösen ünnepelhettek a csíkszeredaiak március 15-én. A 

hargitai megyeközpontban két helyszínen, a Gál Sándor-szobornál és a Vár téren rótták le 

tiszteletüket az emlékezők az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Első 

felszólalóként Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere úgy fogalmazott, hogy két évvel ezelőtt 

gyertyák gyúltak a csíkszeredai ablakokban, tavaly pedig zászlók lobogtak a városban, és 

lélekben volt együtt a lakosság. Ma pedig végre együtt lehetünk fizikailag is, és együtt 

ünnepelhetjük legboldogabb, legfelemelőbb ünnepünket, annak a forradalomnak a 

kirobbanását, amely fölött egész Európa csak ámult és bámult. Azt a forradalmat, ami miatt 

minden tekintet ránk szegeződött. Azt a forradalmat, amely előtt fejet hajtottak akkor a népek 
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és nemzetek, és fejet hajtanak ma is. Azt a forradalmat, amelyet csak csellel, árulással tudtak 

leverni, azt a forradalmat, amely esetében nem a győztesre, hanem a legyőzöttre emlékeznek a 

történelemkönyvek. Azt a forradalmat, amelyre minden magyar, éljen bárhol a világon, 

végtelenül büszke, és amely mindig erőt ad népünknek – húzta alá Korodi.  
 

Könyv és gyertya díj a magyar közösségért végzett tevékenységért 
2022. március 15. – szekelyhon.ro 

A magyar forradalom és szabadságharc emlékére az RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi 

szervezete díjátadó ünnepséget tartott a Kultúrpalota nagytermében, ahol nyolcadik 

alkalommal adta át a Könyv és gyertya díjat azoknak a Maros megyei személyeknek, akik 

életük, munkásságuk során kiemelkedő módon segítették a magyar közösséget. A kitüntetést 

az 1990. február 10-i, a kisebbségi jogok védelméért meghirdetett könyves-gyertyás néma 

tüntetés emlékére hozta létre az RMDSZ Maros megyei szervezete. Péter Ferenc, az RMDSZ 

megyei szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd arról beszélt, hogy harminckét 

évvel ezelőtt Marosvásárhelyen a legnagyobb békés demonstrációt tartották, amikor 100 ezer 

ember némán, békésen vonult a magyar közösség jogaiért. Ezen az úton kell járnunk ma is, 

határozott célokat megfogalmazni és kitartani azok mellett – mondta. Az eseményen jelen volt 

Lázár János, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki rövid beszédében gratulált a díjazottaknak, 

a „hétköznapi hősöknek”. Mint mondta: Marosvásárhely a legszimbolikusabb tere a 

magyaroknak az 1989-es rendszerváltás és az azt követő események szempontjából. 

 

Legyen béke! – a magyar forradalom és szabadságharc ünnepe Kassán 
2022. március 12. – felvidek.ma, ma7.sk  

Magyarország Kassai Főkonzulátusa a magyar forradalom és szabadságharc 174. évfordulója 

alkalmából koncertet rendezett. Annak elején dr. Hetey Ágota főkonzul rövid beszédet tartott. 

A Kodály Filharmónia Debrecen jövőre ünnepli fennállásának századik évfordulóját. Élén 

Somogyi-Tóth Dániel főzeneigazgató – karmester és orgonista – áll 2011 májusától, akinek 

köszönhetően a zenekar Magyarországon egyre nagyobb elismertségnek örvend és 

Debrecenben nézőszáma megtöbbszöröződött. A karmester egyben Debrecen főzeneigazgatója 

is. 

 

Az ógyallai magyarok két helyszínen, méltóképpen emlékeztek meg az 1848/49-
es eseményekről 
2022. március 14. – ma7.sk  

Mivel Ógyallán a helyi magyarság folyamatosan asszimilációja tapasztalható, különösen nagy 

jelentőséggel bír nemzeti ünnepeink méltó módon való megtartása. A helyi Csemadok tagjai a 

Feszty Árpád Alapiskolával és Óvodával közös 1848/49-es megemlékezést rendeztek március 

13-án, előbb az oktatási intézményben, majd Jókai Mór mellszobránál. A beltéri rendezvényen 

fellépett a Deme László iskolaigazgató által alapított Bellő Együttes is, amelyet ő hegedűs-
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prímásként, a komáromi Korpás Réka pedig népdalénekesként erősít. A hangulatfokozást 

szolgálta a témába vágó könyvekből összeállított kis kiállítás, amelyhez a magyar nemzet 

kívánalmait és a Nemzeti dalt felidéző röplapok is párosultak. 

 

Miniszterelnöki megbízott: a háború soha nem megoldás 
2022. március 15. – MTI, hirado.hu   

A háború soha nem megoldás, az ukrajnai béke elérését pedig úgy tudja érdemben segíteni a 

közép-európai térség és Magyarország, ha ott a kiszámítható biztonság győzedelmeskedik - 

fogalmazott Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, akinek beszédét Kalmár Ferenc, 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos olvasta fel 

Pozsonyban, a helyi magyarok keddi megemlékezésén. A Felvidéken tucatszám tartottak és 

tartanak megemlékezéseket a nemzeti ünnep alkalmából. A pozsonyi megemlékezés 

hagyományos helyszínén, a Medikus kertben lévő Petőfi-szobornál kedden délután több százan 

gyűltek össze, köztük a helyi magyar közösség politikai érdekképviseletének és Magyarország 

külképviseletének tagjai is. 

 

Az 1848-1849-es forradalomra emlékeztek a Csallóközben 
2022. március 14. – ma7.sk  

A magyarság a magyar szabadságharc és forradalom 174. évfordulójára emlékezik 2022 

március idusán. A csallóközi településeken már megkezdődtek az ünnepi megemlékezések, 

rendezvények, mutatunk néhány gyöngyszemet a már megrendezett eseménysorozatok közül, 

hiszen ilyenkor dobban igazán együtt a magyar szív. Bősön a turul szobor előtt emlékeztek meg 

a 1848-1849-es forradalom hőseiről, ahol a helyi Csemadok elnöke, Nagy Anikó köszöntötte 

Csíkszentmihály testvértelepülés polgármesterét, Izsák-Székely Lórántot, aki Fenes Iván 

polgármester után tartotta meg ünnepi szónoklatát.  

 

Forró Krisztián: felértékelődik a szabadság fogalma 
2022. március 15. – ma7.sk  

Nagymácsédon koszorúzott Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke. A Mészáros Dávid 

Alapiskola és Óvoda kopjafájánál tartott megemlékezésen tartott ünnepi beszédekben 

kiemelték a szabadság és a magyar nemzeti összetartozás fontosságát. Március 15-én tartották 

meg az ünnepi megemlékezést Nagymácsédon a Mészáros Dávid Alapiskola kopjafájánál. Az 

ünnepi műsorban közreműködtek az intézmény diákjai. A közéleti személyiségeket, 

vendégeket Narancsik Szilvia, az iskola igazgatója köszöntötte. Forró Krisztián, a Szövetség 

országos elnöke nagymácsédi lakosként volt jelen a koszorúzási ünnepségen, délután 

Pozsonyban vesz részt a regionális fő megemlékezésen. Kiemelte, idén az ünnepnek két fontos 

üzenete van. Az, hogy a magyar nemzet egyként tudott összefogni és fellépni a keleti 

szomszédban zajló háború hatására. 

 

Így emlékezik a Mátyusföld. Minden magyar kokárdát tűz a mellére  
2022. március 15. – ma7.sk  
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Március 15. a legnagyobb hatású nemzeti ünnepünk. Együtt dobbannak ilyenkor a magyar 

szívek. Megemlékezések, koszorúzások sokaságain fonódnak össze a magyar közösségek. 

Körülnéztünk, miként emlékezik a Mátyusföld. A mátyusföldi régióban történelmi egyházak, 

iskolák, szervezetek, önkormányzatok emlékeznek az 1848/1849-es eseményekre. A 

közösségek, gyülekezetek hálásak azért, hogy két év kihagyás után újra összejöhetnek, hogy kéz 

a kézben, ünnepi műsorokkal, beszédekkel, közös koszorúzásokkal emlékezhessenek a magyar 

nép nagyjairól és együtt kívánják azt, ami napjainkban olyan fontossá vált, a szent 

világszabadságot. 

 

Füleken együtt emlékeztek a hősökre 
2022. március 15. – ma7.sk  

„Emlékezzünk együtt a hősökre“ címmel, ezúttal március 14-én tartotta ünnepi 

megemlékezését a Csemadok Füleki Alapszervezete. Az 1848/49-es magyar forradalom és 

szabadságharc emléknapjára emlékező közönséget Agócs Sándor tárogatójátéka csalogatta a 

magyar közösségi ház udvarára, itt zajlott az idei kultúrműsor. A megemlékezés kezdetén 

ünnepi köszöntőt mondott a füleki származású Somogyi Alfréd. A komáromi Selye János 

Egyetem Református Teológiai Karának dékánja beszédében kiemelte, Európában olyan idők 

járnak mostanság, hogy sok múlhat rajtunk és a mi felegyenesedésünkön. Bátorságot kell 

merítenünk a megmaradásunkhoz. Bátorságot ahhoz, hogy továbbra is magyarul szólaljunk 

meg az utcán, az üzletben és a hivatalban. Bátorságot, ahhoz, hogy magyar családokat 

alapítsanak a fiataljaink. Bátorságot ahhoz, hogy továbbra is magyar óvodába és iskolába adjuk 

a gyermekeinket. Bátorságot, hogy továbbra is kitűzzük a kokárdát, bátorságot, hogy jövőre is 

emlékezzünk. Bátorságot, hogy megértsük valamennyien, hogy hogyan kell „megfogyva bár, de 

törve nem” élni. 

 

Március 15. – Gömöri megemlékezések 
2022. március 15. – ma7.sk  

Gömörben is számos településen emlékeznek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

eseményeire. Néhány községben már az elmúlt két napban tartottak ünnepi istentiszteletet és 

koszorúzással egybekötött emlékműsort, a programok zöme azonban a keddi nap folyamán 

valósul meg. A március 15-ei megemlékezések sora néhol már az elmúlt hétvégén 

megkezdődött. Vasárnap ünnepi istentisztelettel egybekötött megemlékezést tartottak 

Runyán, Lénártfalván, Nemesradnóton, Jánosiban és Hanván. Hétfőn a nagybalogi templom 

kertjében található kopjafánál tartott ünnepi műsort a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete. 

 

Közös versmondással, énekléssel, koszorúzással ünnepeltek Komárom óvodásai, 
kis- és nagydiákjai  
2022. március 15. – ma7.sk  

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából rendezett 

többfelvonásos komáromi megemlékezés ma délelőtt Klapka György szobránál, a helyi magyar 

óvodások részvételével kezdődött. A tavaszias időjárásban önfeledten Klapka-indulót éneklő 
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kis huszárok és pártás leányzók a honvédtábornok szobrát is megkoszorúzták, majd közös 

emlékfotó is készült. Aztán a Petőfi-szobor felé vették az irányt. Az Egy Jobb Komáromért 

Polgári Társulás a Felvidéki Értékőrzőkkel együtt ekképp hívta Petőfi Sándor mellszobrához a 

város magyar óvodásait, alap- és középiskolásait: „Szavaljuk el közösen a Nemzeti Dalt!“. Bár 

nem mindegyik oktatási-nevelési intézmény fogadta el a meghívást, de így is sokan részt vettek 

az eseményen, amelyen minden korosztály képviselői elmondtak egy-egy verset, valamennyien 

együtt pedig a Nemzeti Dalt.  

 

Komáromi megemlékezés a Jókai- és a Klapka-szobornál: Legyen béke, szabadság 
és egyetértés!  
2022. március 15. – ma7.sk  

A komáromi ünnepségsorozat a hagyomány szerint délután Jókai Mór szobránál, majd a 

Klapka-szobornál folytatódott. E két helyszín ünnepi szónoka Petneházy Attila, az EMMI 

miniszteri biztosa és Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, a főszervezője pedig a 

Csemadok Területi Választmánya és Komáromi Városi Szervezete volt. Az első helyszínen a 

dunamocsi Vadvirág Hagyományőrző Csoport teremtette meg az ünnepi hangulatot, s Petheő 

Attila, a Csemadok TV elnöke köszöntötte a jelenlevőket, Naňo Nimród, a Selye János 

Gimnázium diákja pedig Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét szavalta el. Majd 

Petneházy Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri biztosának az ünnepi 

beszéde következett, aki elöljáróban tolmácsolta a koltói magyar közösség testvéri üdvözletét. 

 

 

Nagyölvedi megemlékezés Szilárd János honvéd sírjánál 
2022. március 15. – ma7.sk  

2022. március 15-én Nagyölveden rendhagyó módon emlékeztek az 1848/1849-es 

forradalomra és szabadságharcra. A helyi katolikus temetőben nyugvó honvéd, Szilárd János 

sírjánál annak ükunokája, Tucsni András mondott ünnepi beszédet. Amint azt a megemlékezés 

során Szilárd János ükunokája, Tucsni András megfogalmazta, mindennek van története: egy 

szabadságharcnak, egy népnek, egy nemzetnek és egy embernek is; ez a történet mutatja meg, 

hogy honnan jöttünk. Beszédében a megjelent nagyölvedi alapiskolás tanulókhoz is szólt: Arra 

szeretnék biztatni mindenkit, hogy kutassa fel a múltat, keresse meg az őseit. 

 

A márciusi ifjak példája kötelez bennünket 
2022. március 15. – ma7.sk  

Pozsonyban idén is a Medikus-kertben lévő Petőfi-szobornál került sor az 1848-49-es 

szabadságharc 174. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésre és koszorúzásra. A 

rendezvényen, amelyet a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya, a Csemadok Országos 

Tanácsa, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége, a pozsonyi Liszt Intézet és a Csemadok 

Ifjúsági Tagozata közösen szervezett, szép számban vett részt a pozsonyi és Pozsony környéki 

magyarság, és immár hagyományosan a szenci magyarok is. A Csemadok Pozsonyi Városi 

Választmányának elnöke 174 évvel a magyar forradalom után ma is ezrek és ezrek kulcsolják 
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össze a kezüket és könnyes szemüket emelik az égre, kérve a Teremtőt, hozza el a világ minden 

nemzetének a békét és a szerető megbocsájtást - mondta az ünnepélyes megemlékezés 

nyitóbeszédében Jégh Izabella.  

 

Március 15-én Dunaszerdahelyen is minden magyar szíve együtt dobbant 
2022. március 15. – ma7.sk  

Március 15-e a magyar szabadság szimbóluma. Az ünnep szellemisége pedig azt üzeni, hogy 

minden helyzetben fogjunk össze, s higgyünk a változás lehetőségében. A Csallóközben zajló 

megemlékezések és ünnepi rendezvények pedig azt hivatottak bizonyítani, hogy az itt élő 

magyarság számára még mindig fontos az anyanyelvünk és a kultúránk. Hájos Zoltán, 

Dunaszerdahely polgármestere köszöntötte az önkormányzat tagjait és a vendégeket, valamint 

az ünneplő tömeget, valamint beszédében rámutatott arra, hogy a felvidéki magyar közösség a 

háborús időszakban igyekszik segíteni a Kárpátalján élő magyar testvéreket, hiszen most még 

nagyobb összefogást kell mutatnunk, mint annak előtte. 

 

Első megemlékezés a magyar honvéd sírjánál Vágsellyén  
2022. március 15. – Új Szó  

Nem mindennapi megemlékezést tartottak március 14-én a Csemadok Vágsellyei 

Alapszervezetének szervezésében a városi köztemetőben. A kassai Bárány István felhívta a 

vágsellyei magyarok figyelmét anyai dédnagyapja, Biróczy Flór honvéd síremlékére. Korábban 

nem tartottak emlékünnepséget a járási székhelyen. Botka Ferenc, a Csemadok Vágsellyei 

Alapszervezetének elnöke nem titkolta meghatottságát. A koszorúzási ünnepségen részt vett a 

magyar honvéd leszármazottja, Bárány István is, és mintegy harmincan tisztelegtek a honvéd 

sírjánál. 

 

A forradalomra emlékeztek Rimaszombatban 
2022. március 15. – Új Szó  

Több százan gyűltek össze kedd délután Petőfi Sándor rimaszombati szobránál, hogy az 

1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezzenek. A ünnepi megemlékezést a Blaha 

Lujza vegyeskar nyitotta meg, majd Imre Mács Katalin köszöntötte az egybegyűlteket a 

Csemadok rimaszombati alapszervezete nevében. Az ünnepi beszédet Csáky Csongor, a 

Rákóczi Szövetség elnöke mondta. Kiemelte, hogy március 15. az egyetlen olyan ünnepünk, 

mely egységesíteni tudja sokszor megosztott magyar nemzetet, mely mögé kivétel nélkül 

mindenki fel szokott sorakozni. Emlékeztetett arra is, hogy 1848 márciusának vívmányaiban 

az ország minden egyes népcsoportja, minden lakója részesült. Csáky Csongor ezt követően 

elismerte, hogy az akkori idők és napjaink között elég nagy a kontraszt, de ennek ellenére 

bátorságot kívánt ahhoz, hogy a nemzet a jó ügyekben ma is össze tudjon fogni. 

 

 

Magyarul is köszöntötte a magyarságot Zuzana Čaputová március 15. alkalmából 
2022. március 15. – felvidek.ma, Új Szó  
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Zuzana Čaputová köztársasági elnök a Facebook-oldalán tett közzé nemzeti ünnepünket 

támogató bejegyzést. „Magyar nemzetiségű polgártársainknak és a magyaroknak, éljenek 

bárhol a világban, szép és méltóságteljes ünnepet kívánok” – írta a Facebook-on Čaputová. 

„Magyar nemzetiségű polgártársaink legfontosabb nemzeti ünnepüket, az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc évfordulóját ünneplik ma. 1848. március 15-éről a nagy magyar 

író, a komáromi születésű Jókai Mór a következőt írta: »Tartsátok tiszteletben e napot, melyen 

a nép szava először megszólalt!« A magyarok és szlovákok azokban az időkben eltérő 

helyzetekből kiindulva és eltérő utakon indultak el a szabadság felé, ezért a szlovák és a magyar 

történelmi tudat is különbözőképpen értékeli a korabeli eseményeket” – indítja bejegyzését a 

köztársasági elnök.  

 

Egyetlen nap tétje 
2022. március 16. – Magyar Szó 

Dr. Varga Judit, Magyarország igazságügyi miniszterének és Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnökének alkalmi beszédével kezdődött a VMSZ hagyományos március 15-

ei központi ünnepsége Szabadkán, a Jadran színpadon. Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc kitörésének évfordulóján a napjaink bel- és nemzetpolitikai, valamint 

geopolitikai történéseinek tükrében megfogalmazott gondolatokat követően a vajdasági 

magyarság politikai képviselőinek, intézményvezetőinek, valamint dr. Pintér Attila belgrádi 

nagykövetnek és Csallóközi Eszter szabadkai főkonzulnak a részvételével megtartott 

rendezvényen bemutatták A haza becsületére! című alkalmi műsort. 

 

 

Összefogás, bátorság, szövetség 
2022. március 16. – Magyar Szó 

A református templomban tartott hagyományos ökumenikus istentisztelettel, illetve a 

Napsugár Református Óvoda kis növendékeinek énekes fellépésével, a Himnusz közös 

eléneklésével vette kezdetét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc márciusi történései 

kapcsán szervezett központi megemlékezés Bácskossuthfalván. Szakály József címzetes 

prépost, a topolyai Sarlós Boldogasszony-templom plébánosa hirdetett igét, majd méltatta a 

márciusi forradalmat, az akkori ifjak célkitűzései és a mai idők között vonva párhuzamot. Dr. 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, parlamenti képviselő arra emlékeztetett 

ünnepi beszédében, hogy az összefogás nélkülözhetetlen, a bátorság erőt ad, és hogy 

szövetségesek nélkül nem lehet sikerre vinni egy célt sem. 

 

Az 1848/49-es szabadságharcra emlékeztek a fiúkollégisták Muzslyán 
2022. március 15. – Vajdasag.ma 

A muzslyai Emmausz Fiúkollégium növendékei nevelőikkel együtt a Petőfi-szobornál 

koszorúztak, és egy alkalmi műsor keretében emlékeztek az 1848/49-es forradalomra és 

szabadságharcra. A Himnusz eléneklése után történelmi áttekintés és alkalmi szavalat 
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következett két diák jóvoltából. Utána virágot helyeztek el a Petőfi-szobornál, majd egyik 

legismertebb Kossuth-dalt is elénekelték a fiúk. 

 

Bácskossuthfalva: A Kossuth-szobornál emlékeztek 
2022. március 15. – Vajdasag.ma 

Már hagyományosan, ökumenikus istentisztelettel kezdődött a megemlékezés 

Bácskossuthfalván az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra a helybeli református 

templomban. Ezt követően a Kossuth-szobornál tartottak alkalmi műsorral egybekötött 

megemlékezést. Miután Móricz Árpád lelkipásztor és az óvodások köszöntötték a vendégeket, 

Szakály József topolyai plébános prédikációjában a szabadság kérdését boncolgatta. A 

megjelentek ezután a Kossuth-szoborhoz vonultak, ahol a helybeliekkel együtt hallgatták meg 

a Botra férfikórus előadásában a Himnuszt, majd Kőműves Noémi színművész Wass Albert: A 

láthatatlan lobogó című költeményét. 

 

Magyarittabén a Kossuth-szobornál ünnepelt a vajdasági magyarság 
2022. március 15. – Vajdasag.ma 

Istentisztelettel vette kezdetét a március 15-ei magyarittabéi központi ünnepség. A református 

templomban Marton Károly helybeli református lelkész hirdette az igét, Halász Béla, 

református püspök mondta az imát és adta az áldást. Az istentisztelet után az egybegyűltek a 

Kárpát-medence legdélebbi Kossuth-szobránál emlékeztek az 1848/49-es forradalomra és 

szabadságharcra. Az ünneplők közösen elénekelték a Himnuszt, majd két szavaló, Szakáll Éva 

és Lehőcz Emma alkalmi verseket szavalt. 

 

Nagybecskereken is az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékeztek 
2022. március 15. – Vajdasag.ma 

Ma délután a nagybecskereki katolikus temetőben a 10 éve felavatott Szemere Pál 

honvédőrnagy emléktáblájánál gyűltek össze a helyi magyarság képviselői. Jenovay Lajos, a 

Petőfi MME elnöke idézte a múltat, illetve olvasta fel Kovács Elvira, a VMSZ alelnökének 

alkalmi beszédét.Szemere Pál, honvédőrnagy a perlaszi csatában sebesült meg 1848 

szeptember elején, és a nagybecskereki kórházban hunyt el, a katolikus temetőben nyugszik, 

egy jelöletlen sírban, viszont a márványtábla őrzi az emlékét. 

 

Kishegyes: A Hegyesi csata emlékművénél koszorúztak 
2022. március 14. – Vajdasag.ma 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából tartottak 

megemlékezést Kishegyesen a Nyugati-temetőben, a Hegyesi csata emlékművénél. A nemzeti 

himnusz elhangzása után az eseményen a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Cserfes 

énekcsoportja lépett fel. Verebes Krnács Erika előadóművész Petőfi-verseket szavalt, Csőke 

Márk, történész, a helyi újság, a Szó-Beszéd főszerkesztője pedig azt ecsetelte, hogyan éltek a 

kishegyesiek a forradalom és szabadságharc idején. Kitért rá, hogyan fogadták be a temerini 
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menekülteket, illetve, hogy Botka Mihály egykori plébános hogyan mentette meg a falu népét 

a faluba betörő martalócoktól. 

 

A Petőfi-domborműnél emlékezett a lukácsfalvi közösség 
2022. március 14. – Vajdasag.ma 

Nemzeti ünnepünk alkalmával Lukácsfalván is megemlékezést tartottak a Petőfi-

domborműnél, ahol immár 11 éve róhatják le kegyeletüket a közösség tagjai. Elsőként az 

egybegyűltek a Himnuszt énekelték el közösen, majd Kovács Elvira, a köztársasági parlament 

és a VMSZ alelnöke mondott beszédet. 

 

Új tavaszok napja: Az 1848/49-es eseményekre emlékeztek Magyarkanizsán 
2022. március 14. – Vajdasag.ma 

Magyarkanizsán is megemlékeztek az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójáról. A megemlékezés a helyi Nagytemetőben vette kezdetét, ahol közreműködött a 

magyarkanizsai Cifraszűr vegyeskórus és a Tisza Néptáncegyesület két tagja, valamint 

Perpauer Dániel versmondó. Történelmi megemlékezést, visszatekintést Kávai Szabolcs 

történésztől hallhattak a résztvevők. 

 

Topolyán az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára 
emlékeztek 
2022. március 14. – Vajdasag.ma 

Az 1848-as eseményekre és a hősökre emlékeztek Topolyán. A Vajdasági Magyar Szövetség 

Topolyai Községi Szervezete és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya-Kishegyes Körzeti 

Szervezete koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Topolyán, a Nyugati temetőben a 

Hősök sírjánál, az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója 

alkalmából. 

 

Zenta: Koszorúzás és emlékműsor a forradalom tiszteletére 
2022. március 12. – Vajdasag.ma 

Koszorúzással és tiszteletadással emlékeztek ma a zentai Felsővárosi köztemetőben az 1848–

49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára. Az ünnepi programsorozat 

folytatásában pedig a Művelődési Házban a Készülj hazám című emlékműsorral tisztelegtek a 

évfordulón. 

 

Március 15. Kárpátalján – Koszorúzás és csendes főhajtás emlékhelyeinken 
2022. március 15. – Kárpátalja 

Kárpátalján idén csendes koszorúzással emlékeztek meg a magyarok az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc 174. évfordulójáról. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) képviselői és a megyénkbe akkreditált magyar diplomaták Munkácson, 
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Beregszászban és Nagyszőlősön koszorúzták meg az emlékhelyeket. Munkácson a podheringi 

obeliszknél koszorúzott Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, megyei képviselő és Korolyova 

Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke, valamint Popovics Pál, a Kárpátaljai 

Magyar Cserkészszövetség elnöke munkácsi cserkészekkel, illetve munkácsi polgárokkal. 

 

Csendes koszorúzás Ungváron 
2022. március 15. – Kárpátalja 

Március 15-én a világ magyarsága az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra, illetve 

annak hőseire emlékezik. Kedden az Ukrajnában zajló háború miatt Ungváron, a Petőfi-

szobornál csak szűk körű, csendes koszorúzásra kerülhetett sor. Bacskai József, Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Vida László, első beosztott konzul, Kórós Attila konzul, 

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátaljai 

Megyei Tanács képviselője, Kulin Judit, a KMKSZ Ungvári Városi Alapszervezetének elnöke, 

az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola igazgatója, Kulin Zoltán, a 

TV21 Ungvár igazgatója, Spenik Sándor, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Dupka 

György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke és más 

magyarságszervezetek képviselői helyezték el a koszorúikat és virágcsokraikat csendben 

tisztelegve a 174 évvel ezelőtti márciusi események és az akkori hősök előtt. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. március 15. – Kossuth Rádió 

 

Az Ukrajnában zajló háború miatt csendes megemlékezést tartottak Ungváron. A tudósító 

Iváncsik Attila. 

 

Idén is a Medikus kertben álló Petőfi szobornál, tartottak ünnepi megemlékezést a pozsonyi 

magyarok. Haják Szabó Mária összeállítása.  

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Vajdaságban ma délelőtt, Magyarittabén tartották meg a 

központi ünnepséget. Kónya-Kovács Otília tudósítása. 
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Csíkszék településein 2 év kihagyás után ismét a hagyományokhoz hűen emlékeztek a 

forradalom és szabadságharc hőseire. Főleg a falvakban, már vasárnap ünnepi műsorral és 

gondolatokkal tisztelegtek a hősök előtt. Oláh-Gál Elvira összeállítása.   

 

A pandémia miatti 2 év visszafogottság után Nagyváradon újra a hagyományoknak 

megfelelően rendezték meg a március 15-ei ünnepséget. Az Erdélyi Magyar Néppárt a Szacsvay 

Imre szobránál koszorúzással, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének szervezésében pedig 

fáklyás menettel emlékeztek a forradalom kitöréséről, a márciusi ifjakról. Az ünnep 

jelentőségéről elsőként Csomortányi István az EMNP elnöke beszélt Ionescu Nikolett 

mikrofonja előtt. 

 

Idén, énekszó nélkül vonultak fel a kolozsvári ünneplők, mert a szomszédban zajló háború 

miatt nem tartották illőnek forradalmi dalokat énekelni. A Bem-emléktábla 

megkoszorúzásakor tartott rövid ünnepségen is kizárólag egyházi énekek hangzottak el az idei 

ünnepségen. Szilágyi Szabolcs összeállítása.  

 

Arad megyében több helyszínen szerveztek megemlékezéseket, koszorúzásokat, Aradon,  a 

Szabadság-szobornál tartották a főrendezvényt. Adásunkkal egy időben az aradi színházban 

adják át az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet díjait. Pataky Lehel Zsolt tudósítása. 

 

Székelyudvarhelyen két év óta először, újra zsúfolásig megtelt ünneplőkkel a Patkónak nevezett 

főtér. Óriási erdélyi körkép elevenítette fel a 48-as nagyszebeni csatát, hagyományőrző 

huszárok felvonulásával és számtalan izgalmas programmal ünnepelték, az idén három 

naposra tervezett március 15-ét. A rendszeres bírságok ellenére kokárdákkal, magyar és székely 

zászlókkal díszítették fel idén is Székelyudvarhely főterét. Geréb Krisztina összeállítása. 

 

A világjárvány előtt minden évben a temesvári Losonczy István Hagyományőrző és 

Sportegyesület szervezett főhajtást és koszorúzást az Újbesenyő határában, 1905-ben emelt 

honvéd emlékműnél. Az idén újra megtartották a megemlékezést, amelyre nemcsak 

temesváriak, hanem egy korábbi Petőfi-ösztöndíjas is ellátogatott. Lehőcz László a szervező 

mellett őt is mikrofonhoz kérte. 

 

Magyarország Kassai Főkonzulátusa szervezésében hangversennyel emlékeztek az 1848-as 

magyar forradalomra Kassán. A kassai külképviselet ezzel a rendezvénnyel egyben 

megalakulásának huszadik évfordulóját is ünnepelte, amit 2020-ban a járványhelyzet nem tett 

lehetővé. Gallay Nagy Emese összeállítása. 
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Nemcsak az eseményekre, a hősökre emlékeztek a napokban de az ízekre is. Forradalmi 

süteményekkel lepte meg vendégeit az egyik nagyváradi cukrászda. A kezdeményezést tavaly 

indították, akkor a Deák tortát és a Kossuth kiflit kóstolhatták az édesszájúak,  idén az újdonság 

a Szacsvay szelet. A részleteket Ionescu Nikolettől tudjuk meg. 

 

 


