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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ismét őrtüzek gyúlnak a Székely Autonómia Napján  
2019. október 24. – maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) határozatának értelmében október utolsó vasárnapja a 

Székely Autonómia Napja, ezen alkalomból Székelyföld-szerte őrtüzeket gyújtanak. A 

kezdeményezők össznemzeti imádságra és őrtüzek gyújtására szólítják fel Kárpát-medence 

lakosságát. A Gyimesektől Felvidékig fellobbannak az őrtüzek Székelyföld autonómiájáért 

vasárnap. Csíkszereda a kezdetektől bekapcsolódott a székelyföldi őrtűzgyújtás mozgalmába, 

így az idei az ötödik ünnepi alkalom lesz, amikor a megyeszékhelyen is lobogni fognak az 

őrtüzek lángjai a Mikó-vár előtti parkolóban. A megmozdulást a Székely Nemzeti Tanács 

szervezi, és valamennyi politikai párt felkarolja azt. A szervezők mindenkit várnak vasárnap 

17.30 órára a Vár térre. Az eseményen aláírással is támogathatják az SZNT nemzeti régiók 

védelme és megerősítése érdekében indított európai polgári kezdeményezését.  

 

A Magyar Fórum felszólította Bugárt, hogy magyarázza meg Kočner Hidat érintő 
üzeneteit 
2019. október 24. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Simon Zsolt, a parlamenten kívüli Magyar Fórum (MF) elnöke felszólította Bugár Bélát, a 

Most-Híd kormánypárt elnökét, hogy magyarázza meg Marian Kočner állítólagos üzenetét, 

mely szerint a vállalkozó előre tudta, hogy a Most-Híd a kormány tagja lesz a 2016-os 

választások után. Kočner ellen a Kuciak-gyilkosság megrendelése ügyében emeltek vádat. A 

közzétett információkból az következik, hogy Kočner közvetlenül a 2016-os választások után 

üzenetet váltott Martin Glváč-csal (Smer-SD), a parlament jelenlegi alelnökével. A vállalkozó 

állítólag azt írta, hogy szerinte a Most-Híd, az SNS, a Smer-SD, valamint a Sieť pártból távo 

zó politikusok fognak kormányt alakítani. 

 

„Jó román” miniszterelnök lehet Ludovic Orban 
2019. október 24. – Krónika 

Ludovic Orbant azok közé a magyar gyökerekkel rendelkező politikusok közé lehet sorolni, 

akik származásuk miatt minden eszközzel azt igyekeznek bizonyítani, hogy „jó románok” – 

fogalmazott lapunknak Illyés Gergely. A politológustól arra próbált választ kapni a Krónika, 

milyen kormányfő lehet, s mire számíthatnak az erdélyi magyarok a PNL elnökétől. 

 

A felelőtlen városvezetés eladósítja Marosvásárhelyt, állítja a megyei RMDSZ 
2019. október 24. – transindex.ro, Krónika 

Nem vesznek részt az RMDSZ helyi tanácsosai Marosvásárhely Helyi Tanácsának október 24-

i sürgősségi tanácsgyűlésén, mivel a város vezetősége ismételten olyan költségvetés-
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117947-frissitve-ismet-rtuzek-gyulnak-a-szekely-autonomia-napjan
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-magyar-forum-felszolitotta-bugart-hogy-magyarazza-meg-koner-hidat-erinto-uzeneteit
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-magyar-forum-felszolitotta-bugart-hogy-magyarazza-meg-koner-hidat-erinto-uzeneteit
https://kronikaonline.ro/belfold/bjo-romanr-miniszterelnok-lehet-ludovic-orban
http://itthon.transindex.ro/?hir=57280
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kiegészítést terjesztett elő, amely nem felel meg a pénzügyi valóságnak, írja a Transindexhez 

eljuttatott sajtóközleményében a Maros megyei RMDSZ. 

 

A bozgorozó Dinamo szurkolók most egy 12 ezer lejes büntetést hoztak össze a 
klubnak 
2019. október 24. – transindex.ro, Erdély Ma 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján újabb 12 ezer lejes büntetést szabott ki 

az Országos Diszkriminációellenes Tanács a Bukaresti Dinamo csapatnak. Az eset még 2018. 

április 30-án történt, amikor a Sepsi OSK látta vendégül az 1948-ban alapított bukaresti 

csapatot. A mérkőzés teljes ideje alatt a vendégszurkolók a „ki a magyarokkal az országból” 

rigmust skandálták. A szervezők próbálkozása, hogy megakadályozzák a helyzet 

elmérgesedését, hiábavaló volt.  

 

Soós Sándor: időhúzásra játszik az EMNP, nehogy eltiltsa a bíróság a pártot a 
helyhatósági választáson való indulástól  
2019. október 24. – transindex.ro 

Mivel kilépett az Erdélyi Magyar Néppártból, Soós Sándor korábbi elnökjelöltnek nincs 

illetékessége perelni az alakulatot a tavaszi országos küldöttgyűlésen történtek miatt – 

lényegében ezzel érvelt az EMNP jogi képviselője a Soós által indított per csütörtöki 

tárgyalásán. A felperes, aki időközben valóban kilépett az EMNP-ből kifejtette: nem fogadta 

el az EMNP érveit és kérte, hogy a bíróság tárgyalja érdemben az ügyet. Erről a napokban 

döntés születik. Soós úgy nyilatkozott, mindenképp folytatja a pereskedést, ha esetleg úgy 

dönt a bíróság, hogy nem tekinti őt illetékesnek a perben, fellebbezni fog. Hozzátette: úgy 

érzi, a Néppárt jelenlegi vezetői időhúzásra játszanak, hogy semmiképp se szülessen jogerős 

döntés a szabálytalanság ügyében a jövő évi helyhatósági választásokig, mivel egy számukra 

kedvezőtlen döntés akár azt is eredményezheti, hogy a párt nem indulhat a választáson.  

 

El tudná látni feladatait egy éven keresztül az Orban-kormány Kelemen szerint  
2019. október 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy nyilatkozott csütörtökön az AGERPRES 

hírügynökségnek, hogy a Ludovic Orban által javasolt kabinet szerinte el tudja látni feladatait 

egy éven keresztül, de arra még nincs rálátása, hogy a leendő kormány jó lesz-e vagy sem. 

Kelemen szerint a parlament elé terjesztett listán szereplő csapat egy olyan kormány lesz, 

amellyel „lehet dolgozni egy éven keresztül", de az értékeléshez meg kell várni, hogy 

ténylegesen munkához kezdjen a kabinet. „Első ránézésre elfogadhatónak tűnik a kormány. 

Munkatársaimmal jövő hét elején fogjuk kielemezni a leendő miniszterek listáját" – tette 

hozzá Kelemen.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57283
http://itthon.transindex.ro/?hir=57285
http://itthon.transindex.ro/?hir=57285
http://itthon.transindex.ro/?hir=57289
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Új megközelítés: nézzük csak meg, mennyibe kerülnek a román feljelentők által 
kiprovokált perek 
2019. október 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

Diszkrimináció miatt jelentette fel egy bukaresti polgár Antal Árpád polgármestert – számolt 

be csütörtöki sajtótájékoztatóján a sepsiszentgyörgyi elöljáró. A nemzetféltő román polgár 

tavaly egy 2017-ben, a helyi magyar nyelvű napilapban megjelent interjú miatt fordult az 

Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz. A Háromszék napilapban közölt interjúból 

részleteket fordított le román nyelvre, és az zavarta, amikor az újságíró a városban 

tapasztalható román népességcsökkentésről kérdezte a polgármestert. A városvezető a téma 

kapcsán arról beszélt, hogy a románok azt szeretnék elérni, Sepsiszentgyörgy román többségű 

város legyen, mert úgy gondolják, akkor majd nem mennének el innen a fiataljaik. Márpedig 

erre elég kevés esély kínálkozik, hiszen a „közelben nagyon erős mágnesek működnek” a 

románság számára, Brassó és Bukarest. 

 

Román trikolórba borul ismét pénteken az úzvölgyi temető  
2019. október 24. – maszol.ro 

Pártjelvények nélkül, népviseletbe öltözve, román zászlóval a kezükben várja a románokat 

pénteken, a hadsereg napján az úzvölgyi katonai temetőbe Calea Neamului egyesület. A 

nacionalista szervezet elnöke arra kéri a résztvevőket, hogy ne üljenek fel a szélsőséges 

magyarok esetleges provokációinak.  

 

Békéről, boldogságról értekezett Erdélyben Nick Vujicic világhírű keresztény 
motivációs tréner 
2019. október 24. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Gyermekkorának nehézségeiről, a végtagok nélküli élettel való megbékélésről beszélt Nick 

Vujicic ausztrál motivációs tréner a kolozsvári BT Arénában. A zsúfolásig telt 

sportcsarnokban fogyatékkal élő zenészek és ezertagú kórus is fellépett. „Minket, magyarokat 

és románokat kereszténységünkben sokkal több tart össze, mint ami szétválaszt. A magyar 

kormány részéről ezért is gondoltuk, hogy ezt a nagyszerű estét közösen megszervezzük” – 

fogalmazott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára Nick Vujicic kolozsvári előadását megelőző beszédében. Az ausztrál motivációs 

tréner, prédikátor Erdélyben első alkalommal, szerda este tartott fellépésére összegyűlt 

mintegy 10 ezer fős közönséget Oláh Emese kincses városi alpolgármester is köszöntötte. A 

magyar kormány 40 millió forintos támogatással járult hozzá a budapesti és a két erdélyi 

(kolozsvári és sepsiszentgyörgyi) előadáshoz. 

 

Három százalékon áll az SZNT polgári kezdeményezése 
2019. október 25. – Krónika 

A brüsszeli iktatása, 2019 májusa óta eltelt hat hónap alatt 24 600-an írták alá a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezését. Vagyis a legalább hét 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-megkozelites-nezzuk-csak-meg-mennyibe-kerulnek-a-roman-feljelentok-altal-kiprovokalt-perek
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-megkozelites-nezzuk-csak-meg-mennyibe-kerulnek-a-roman-feljelentok-altal-kiprovokalt-perek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/118023-roman-trikolorba-borul-ismet-penteken-az-uzvolgyi-temet
https://kronikaonline.ro/szines/bekerol-boldogsagrol-ertekezett-erdelyben-nick-vujicic-vilaghiru-kereszteny-motivacios-trener
https://kronikaonline.ro/szines/bekerol-boldogsagrol-ertekezett-erdelyben-nick-vujicic-vilaghiru-kereszteny-motivacios-trener
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európai uniós országból szükséges egymillió aláírásnak kevesebb mint három százaléka gyűlt 

össze az egyéves határidő félidején. Izsák Balázs SZNT-elnök a fő gondot abban látja, hogy 

nagyon sokan még nem hallottak a polgári kezdeményezésükről. A Krónika által 

megkérdezett erdélyi magyar pártok képviselői a jövő májusban záruló kampány hátralevő fél 

esztendejére ígérik a hajrát, de így is kérdéses a kitűzött cél elérése. 

 

Lesz-e EMNP–MPP-nász? 
2019. október 25. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az erdélyi magyar közösségnek jót tenne, ha sikerülne fölrázni, 

és a jelenlegi két kicsi helyett egy erősebb kihívó állna szemben a szintén nem túl jó húsban 

levő RMDSZ-szel a jövő évi önkormányzati választáson, hogy aztán az eredmények 

függvényében a parlamenti megmérettetésen való esetleges együttműködésről egyeztessenek. 

Mindez persze csak gondolatkísérlet, és csakis akkor van értelme foglalkozni vele, ha az MPP 

tényleg komolyan gondolja az egyesülést. Nem pedig csupán olyan eszköznek, amellyel az 

RMDSZ-t zsarolhatja, hogy a következő parlamenti választások előtt még több parlamenti 

mandátumot csikarjon ki belőle. Ez esetben ugyanis hátradőlhetünk, hiszen nincs itt semmi 

látnivaló.  Minden marad a régiben”. 

 

Bugár: Hogyan tudnánk együttműködni, ha folyton lőnek ránk? 
2019. október 24. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke bevallása szerint nem tudja, hogy az MKP tulajdonképpen mit 

is akar a szlovákiai magyar pártok együttműködésével összefüggésben. Ezt csütörtöki 

sajtótájékoztatóján jelentette ki. A magyar kisebbséget képviselő öt párt pénteki találkozóján 

valószínűleg a Most-Híd küldötte is részt vesz majd, de még el kell dönteniük, ki fogja 

képviselni a pártot. Bugár valószínűleg nem megy el a találkozóra. „Az MKP Országos 

Tanácsa úgy döntött, hogy a két párt, az MKP és a Most-Híd közösen létrehoz egy választási 

pártot, ezáltal teremtve meg az alapját a további pártokkal való esetleges együttműködésnek. 

Ezt kedden elutasította a párt vezetősége – ez csak az országos elnökséget jelenti –, amely 

tehát egy magasabban álló szerv határozatát vetette el, de ez az ő dolguk." – jegyezte meg 

Bugár. 

 

Bugár: Simon Zsolt a magyar Matovič szeretne lenni 
2019. október 24. – bumm.sk 

Bugár Béla sajtótájékoztatón reagált Simon Zsolt vádjaira. A volt hidas képviselő ugyanis azt 

állította, hogy Bugár már két nappal a választások után megegyezett a kormányról Kočnerrel. 

Bugár Béla szerint úgy tűnik, hogy a magyaroknak is szükségük van egy Matovičra, és ez a 

valaki minden bizonnyal Simon Zsolt lesz. Megérti, hogy Simon gyűlöli a Hidat, és hogy az a 

dolga, hogy megsemmisítse az MKP és a Híd közötti megállapodást, de nem tartja 

érdemesnek, hogy reagáljon a rágalmakra. „Nincs értelme reagálni rá“ – hangsúlyozta. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/bugar-hogyan-tudnank-egyuttmukodni-ha-folyton-lonek-rank
https://www.bumm.sk/belfold/2019/10/24/bugar-simon-zsolt-a-magyar-matovic-szeretne-lenni
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Továbbá hozzáfűzte, hogy a kommunikáció ellentmondásos, mert a választásokat követő 

hétfőn a Sieť pártból öt távozót vizionált, de öt nappal a később már hivatali kormányról írt. 

 

Az Összefogás elhatárolódik Bugár Béla és Ravasz Ábel vádjaitól 
2019. október 24. – Felvidék Ma 

Az Összefogás mozgalom ismételten elhatárolódik Bugár Béla és Ravasz Ábel tegnapi és a 

múltban is tett állításaitól, amelyek az Összefogás mozgalom finanszírozásával és Világi 

Oszkárral kapcsolatosak. A Híd vezetése saját pártmodelljéből kiindulva nem tudja 

elképzelni, hogy nagyvállalkozók, oligarchák és tisztázatlan hátterű finanszírozás nélkül is 

lehet politikai szervezetet alapítani. Az Összefogás eddig minden törvényi kötelességének 

eleget tett és tenni is fog, ezen felül pedig nyilvánosságra hozzuk az összes eddigi, a mozgalom 

működésével kapcsolatos kiadást – ezzel is példát mutatva a pártoknak, amelyek általában 

egy, a választók számára semmitmondó könyvvizsgálói jelentéssel szoktak takarózni. 

 

´56-ban a párkányi magyar iskolák diákjai gyászszalagot vagy kokárdát viseltek 
2019. október 24. – Ma7.sk 

A Memoriae Patrum Honismereti Társulás és a Csemadok helyi alapszervezete Párkányban 

együtt szervezték a megemlékezést az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseire. 

Az emlékezés kezdetén Kossányi József 1956. október 23. című versét hallhattuk Kovács 

Emese tolmácsolásában. Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum elnöke beszédében elmondta: A 

történelemben kevésbé jártas ifjabb generáció tagjai néha felteszik a kérdést, mi közünk van 

nekünk 1956-hoz? Nekik szoktam elmondani, hogy sok felvidéki magyar ember is reménnyel 

tekintett ´56-ra és a forradalom bukása után tisztelettel emlékeztek azokra, akik 

Magyarországon szembe fordultak a kommunista hatalommal. Kevés iskola merte akkoriban 

kifejezni a szolidaritását a forradalommal, de büszkék lehetünk arra, hogy a párkányi magyar 

iskolák diákjai köztük voltak - gyászszalagot vagy kokárdát tűztek a gallérjukra. Annak 

ellenére, hogy tettüknek voltak következményei, mertek bátrak lenni.” 

 

Mi a közös bennünk és az 56-os fiatalokban? Semmi! 
2019. október 24. – Ma7.sk 

Somorja főterén gyűltek össze a megemlékezni vágyó helyiek, akik az otthon melegét egy kis 

időre felváltva megemlékeztek azokról, akik a legdrágábbat áldozták fel a szabadságunkért: az 

életüket. Vajon megérdemeltük? A megemlékezés főszónoka Kovács Koppány volt, akit a 

helyiek a Csemadok oszlopos tagjaként, míg Kárpát-medence szerte a Rómeó Vérzik zenekar 

frontembereként ismernek. Mint fogalmazott, 56-ban kimozdítottuk a diktatúra egy helyben 

ketyegő óráját, a rend, a felelősség forradalmával. Mi a közös az 56-os Corvin közi srácokban 

és bennünk, mai fiatalokban? Kovács Koppány saját kérdését meg is válaszolta: semmi! Az 

égadta világon semmi! 1956-ban elvek voltak, az egyetemisták bátran kiálltak, az emberek 

összefogtak egy szebb jövőért. Amikor tudták, hogy vesztenek, nem taktikáztak, hanem az 

utolsó csepp vérükig harcoltak. 
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https://felvidek.ma/2019/10/az-osszefogas-elhatarolodik-bugar-bela-es-ravasz-abel-vadjaitol/
https://ma7.sk/tajaink/a56-ban-a-parkanyi-magyar-iskolak-diakjai-gyaszszalagot-vagy-kokardat-viseltek-kepekkel
https://ma7.sk/tajaink/mi-a-kozos-bennunk-es-az-56-os-fiatalokban-semmi
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Több száz lampion a hősök emlékére 
2019. október 24. – Ma7.sk 

Dunaszerdahelyen az ’56-os ünnepi megemlékezést követően félezres tömeg vonult végig 

színes lampionokkal a városon, hogy kifejezzék tiszteletüket a szabadságért életüket áldozó 

hősök emléke előtt. A felvonulást a Családi Könyvklub szervezte, a menet élén a Nádszegi 

Fúvószenekar játszott. Október 23-án este a városi művelődési központ előtti térről indult 

felvonulás, amelyen legalább 500 ember vett részt, köztük sok-sok kisgyermekes család. A 

méltóságteljes, ugyanakkor hangulatos rendezvényen a tíztagú Nádszegi Fúvószenekar 

kísérte a résztvevőket, akik az ezernyi színes fényben pompázó lampionjaikkal vonultak fel a 

város utcáin, hogy így emlékezzenek az 1956-os forradalom októberi eseményeire. 

 

Fontos, hogy ne veszítsük el a nyugat-balkáni régió bizalmát! 
2019. október 24. – Pannon RTV 

Gál Kinga, Deli Andor és Trócsányi László sajtóközleménye. 

Az Európai Parlament plenáris napirendjére tűzte a csatlakozási tárgyalások megkezdésének 

helyzetét Albániával és Észak-Macedóniával, miután az Általános Ügyek Tanácsa október 15-i 

ülésén a tárgyalások megkezdésének elutasításáról döntött. A tegnap esti plenáris vitán a 

parlamenti képviselők többsége a bővítések folytatásának szükségessége mellett foglal állást, 

ma pedig határozatot fogadott el erről. A téma kapcsán Gál Kinga, Deli Andor és Trócsányi 

László fideszes EP-képviselők a nyugat-balkáni régió európai uniós integrációjának 

fontosságát hangsúlyozták. 

 

„Hazánk szentje, szabadság vezére” – Tudományos konferencia a Rákóczi-
főiskolán 
2019. október 24. – karpatalja.ma 

II. Rákóczi Ferenc kultuszát méltató történelemtudományi konferenciát szerveztek a 

beregszászi főiskolán október 24-én. Az egész napos eseménnyel a Rákóczi-emlékévhez 

csatlakozott az intézmény. A jelenlévőket elsőként Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának 

vezetője köszöntötte. Elmondta, hogy a fejedelem kultuszának ereje máig összetartja a 

magyar nemzetet, hozzátette „II. Rákóczi Ferenc a szabadság szimbólumává vált”. 

 

Rendhagyó kezdeményezés 
2019. október 24. – Kárpáti Igaz Szó 

A Tisza Európai Területi Társulás (Tisza ETT) évek óta vidékünk fejlesztéséért dolgozik, ami 

Ukrajna számára fontos szociális-gazdasági jelentőséggel bír. Komoly erőfeszítések árán 

sikerült törvényes alapokra helyezni a működésüket az országban, és kihasználni azt az új 
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https://ma7.sk/tajaink/tobb-szaz-lampion-a-hosok-emlekere
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fontos-hogy-ne-veszitsuk-el-nyugat-balkani-regio-bizalmat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/hazank-szentje-szabadsag-vezere-tudomanyos-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/hazank-szentje-szabadsag-vezere-tudomanyos-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
https://kiszo.net/2019/10/24/rendhagyo-kezdemenyezes/
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lehetőséget, amit az európai szabványok kínálnak a határ menti együttműködések 

fejlesztésére. 

 

Az 1956-os hősökre emlékeztünk 
2019. október 24. – Képes Újság  

Az 1956-os forradalomra emlékezett október 23-án Magyarország eszéki főkonzulátusa az 

eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékével, valamint az eszék-

rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesülettel közösen. A program a délelőtti órákban 

kezdődött Eszék központjában, az Ante Starčević téren, ahol Gárdos Béla eszéki magyar 

konzul ünnepi beszéde után felvonták az 56-os történelmi zászlót. Az eseményen Eszék város, 

valamint a HMDK képviselői is részt vettek. 

 

Ülésezett az Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat 
2019. október 24. – Képes Újság  

Múlt szerdán került sor az új Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat 

második ülésére. A tanácskozáson elfogadták a jövő évi költségvetést, valamint a testület új 

titkárának személyéről is döntöttek. A megyei magyar kisebbségi önkormányzatok közül az 

Eszék-Baranya megyei testület bír a legnagyobb súllyal, hiszen itt él a horvátországi 

magyarság döntő többsége. A május óta a HMDK által vezetett tanács múlt szerdán ült össze, 

hogy megvitassa az aktualitásokat és elfogadja a jövő évi költségvetést. 

 

Magyar hagyományok fesztiválja Harasztiban 
2019. október 24. – Képes Újság  

A Haraszti Ifjúsági Egyesület első ízben szervezte meg a Haraszti Magyar Hagyományok 

Fesztiválját. A település gazdag hagyományait bemutató rendezvény iránt nagy volt az 

érdeklődés, ezért borítékolható a folytatás. Harasztiban nagy múltja van a magyarságnak, a 

település már az Árpád-korban is létezett. A falu a török időkben sem néptelenedett el, és 

mindmáig megőrizte magyar jellegét. 
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https://kepesujsag.com/az-1956-os-hosokre-emlekeztunk/
https://kepesujsag.com/ulesezett-az-eszek-baranya-megyei-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat/
https://kepesujsag.com/magyar-hagyomanyok-fesztivalja-harasztiban/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. október 24. – Kossuth Rádió 

 

Balassitól Hamvas Bélán, Grendel Lajoson és Nádas Péteren keresztül Szabó T. Annáig 

összesen 22 kötettel jelentkezik Magyarország a legnagyobb szlovákiai könyvvásáron.  A 27. 

Bibliotheca  azonban más, mint a korábbiak: ez az első alkalom, hogy a könyvünnepnek 

díszvendége lesz, s a díszvendég Magyarország. A két hét múlva kezdődő nagyszabású 

esemény részleteiről számol be Haják Szabó Mária. 

 

A szlovákiai magyar pártok és társadalmi szervezetek képviselőinek a részvételével a 

Csallóköz szívében, Dunaszerdahelyen, a Diktatúrák Áldozatainak Emlékművénél tartották a 

felvidéki magyarság központi megemlékezését az 1956-os forradalom 63. évfordulója 

alkalmából. Haják Szabó Mária összeállítása. 

  

A Délvidéken idén is Szabadkán tartották meg az ’56-os ünnepséget. A rendezvény szónoka 

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Pásztor István, a 

VMSZ elnöke volt. Az ünnepségen részt vett munkatársunk, Németh Ernő is. 

 

1956 mércét állított a magyarság elé, és ennek a mércének kell megfelelnünk a jelenben is és a 

jövőben is - ezt Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és 

ifjúságügyért felelős államtitkára mondta tegnap Kolozsváron,  a forradalom évfordulóján, a 

kolozsvári főkonzulátus által szervezett gálaműsor előtt. A beszédet követően a Budapesti 

Nemzeti Filharmonikusok énekkara és a Kolozsvári Magyar Opera zenekara adta elő Kodály 

Zoltán Psalmus Hungaricusát, a Kolozsvári Magyar Operában. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Marosvásárhelyen – szerda este -  a belvárosi unitárius templomban emlékeztek meg az 1956-

os magyar forradalomról. A rendezvényen beszédet mondott Soós Zoltán történész, 

marosvásárhelyi polgármesterjelölt 1956 mához szóló üzenetéről, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács megyei szervezete pedig emlék-okleveleket adott át marosvásárhelyi volt politikai 

foglyoknak, 56-os elítélteknek. Erdei Edit-Zsuzsánna összeállítása. 

 

Ungváron 63 évvel ezelőtt összesen 840 fiatal magyar forradalmár raboskodott , többségüket 

Budapestről és Szolnokról hozták ide. De ebbe a fogházba zárták azoknak a kárpátaljai 

fiataloknak egy részét is, akik a pesti forradalmat támogató röpiratokat terjesztettek 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-24_18-02-00&enddate=2019-10-24_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 25. 
9 

Kárpátalján. Köztük volt a nagyszőlősi Milován Sándor is, akivel Iváncsik Attila beszélgetett 

az emléktábla megkoszorúzása után. 

 

Az összefogás jegyében, több politikai párt  és civil táraság szervezésében emlékeztek az ’56-

os forradalomra és szabadságharcra a temesvári Csiky Gergely Színház nagytermében. Az est 

fénypontja a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház Ember az embertelenségben című 

nagysikerű produkciója volt. A társulat vezetőjével Lehőcz László beszélgetett az előadás 

után. 

 

 

 


