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Tisztelt Igazgató Asszony! 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 
 

 

„A Mi Március 15-énk!” 

Élőlánc az 1848-1849-es szabadságharc hőseinek emlékére 

 

 

Tekintettel a közelgő március 15-i nemzeti ünnepünkre a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti 

Rendezvényszervező Hivatala az 1848. március 15-i események és a ’48-as hősök tiszteletére közös 

ünneplésre hívja Magyarországot. 

 

2015. március 15-én (vasárnap) 15.00 órakor a település Kossuth/Petőfi/Március 15-e utcájában vagy 

terén, fogjunk össze, hogy együtt szavalhassuk el a forradalom himnuszát, Petőfi Sándor Nemzeti dal 

című költeményét! 

 

Egy, mindösszesen 5-10 perces közös megnyilvánulásra hívjuk fel a települések lakóit: a helyi Petőfi 

vagy Kossuth vagy Március 15-e utcában/téren gyűljenek össze 2015. március 15-én, és pontban 15.00 

órakor együtt szavalják el a Nemzeti Dalt, így a kezdeményezésben résztvevő valamennyi településen 

egyszerre hangzana fel Petőfi verse. 167 évvel korábban ugyanis ebben az időpontban osztották ki a 

Nemzeti Múzeum kertjében összegyűlt tömegeknek a 12 pontot, és ekkor vált ismertté és lett a 

szabadságharc himnusza Petőfi verse. 

Az eseményről készült videókat és fényképeket közzétesszük a Facebookon és a 

marcius15.kormany.hu oldalon. 

 

Jelentkezni a kezdeményezésben részt vevő településeknek a Nógrád Megyei Kormányhivatalban 

kormánymegbízott úr személyi titkáránál, Szabó Zsuzsannánál a szabozs@nmkh.gov.hu e-mail címen 

lehet a kapcsolattartó nevével és elérhetőségével és a résztvevők tervezett létszámának megadásával 

március 4-én (szerdán) 14.00 óráig.  

A megnyilvánulás után elkészült fotókat és videókat is a megadott e-mail címre várjuk! 

 

Videó és fotópályázat- kiegészítő program: 

A település kreatív fiataljai készíthetnek imázs filmet a saját utcájukról. Miért szeretik azt az utcát, 

milyen különleges történet kapcsolható hozzá, milyen érdekes lakói vannak. Fontos, hogy közben a 

települést is bemutassák. 

Dokumentáció és nyilvánosság: 

A megmozdulásokról készült dokumentációt (videó, fotók formájában) elküldhetik a 

szabozs@nmkh.gov.hu e-mail címre, ahonnan továbbításra kerülnek a Honvédelmi Minisztérium 

Nemzeti Rendezvényszervező Hivatalába. Ezekből az anyagokból – minőségileg is megfelelő tartalmak 

esetén – videós összeállítást készítenek, melyet közzé tesznek a közösségi oldalakon és eljuttatják a 

média szerkesztőségeibe.  

 

 

                                                                 Tisztelettel                               Dr. Szabó Sándor 

                                                                                                       kormánymegbízott 
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