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Orbán: 1956-ban is szabad és független Magyarországot akartunk magunknak a 
nemzetek Európájában 
2019. október 23. – MTI, kormany.hu, fidesz.hu, Mandiner, Origo, PestiSrácok, Magyar 

Hírlap ,Magyar Nmezet, Híradó, ma7.sk, Pannon RTV, karpatalja.ma 

1956-ban is szabad és független Magyarországot akartunk magunknak a nemzetek 

Európájában - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából a Zeneakadémián rendezett 

díszünnepségen. A kormányfő úgy fogalmazott: 1956. október 23-án a magyar nemzet ősi 

jussát követelte vissza, szabadon akart dönteni arról, miként éljen. "A mi álmaink csak itt 

születhetnek meg, és csak itt, a Kárpát-medencében hozhatjuk létre azt a nagy közös alkotást, 

amit Magyarországnak és magyar kultúrának hívunk" - fogalmazott. Orbán Viktor 

hangsúlyozta: "a haza mi vagyunk mind", ez a törvény, ahogy az is törvény, hogy "haza csak 

addig van, amíg van, aki szeresse", aki áldozatot hozzon érte. 

"Haza csak ott van, ahol hazafiak is vannak". "A hitványság mindig összeadódik", a kérdés az, 

hogy "a hazafiak hajlandóak-e összeadódni" - mondta. Úgy látja, 1956-ban "összeadódtunk", 

és "hát csodát is tettünk", soha nem látott magasságokba emelkedtünk, és ma is ebből a 

csodából élünk. Nagy árat fizettünk érte, de "a magyar csodát nem adják olcsón" - fűzte hozzá 

a miniszterelnök. 

 

Potápi: a mai közép-európai szabadság 1956 magyar hőseinek köszönhető 
2019. október 23. – MTI, hirado.hu, Demokrata, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

felvidék.ma, Ma7.sk, karpatalja.ma 

A mai közép-európai szabadság 1956 magyar hőseinek köszönhető – jelentette ki Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, 

ahol beszédet mondott az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen. A Felvidéken központinak minősülő megemlékezést a Csallóköz 

központjának számító városban, a Diktatúrák áldozatainak emlékművénél tartották, ahol 

több százan gyűltek össze. Soraikban a felvidéki magyar érdekképviselet vezető politikusait és 

ismert közéleti személyiségeket is látni lehetett. A nemzetpolitikai államtitkár beszédében 

felidézte a forradalom kezdeti eseményeit, és rámutatott, az 1956-ban megfogalmazott 

követelések nem voltak újak, hasonlók voltak, mint egy évszázaddal korábban, 1848-ban, és 

azt célozták, amit a magyar nemzet mindig is akart, hogy sorsát szabadon, nagyhatalmaktól 

függetlenül alakítsa. 

 

Világszerte megemlékeznek a magyarok 1956 eseményeiről 
2019. október 23. – MTI, kormany.hu, 888.hu  
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A világ minden pontján megemlékeznek a magyar közösségek az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeiről. A korábbi évekhez hasonlóan, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága által működtetett Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi 

Sándor Program ösztöndíjasai idén is aktívan részt vesznek a megemlékezések szervezésében, 

lebonyolításában szerte a világon. Több helyszínen már az elmúlt napokban megkezdődtek az 

ünnepségek.  

 
Novák Katalin: 1956 mércéjének kell a jelenben és a jövőben is újra és újra 
megfelelnünk 
2019. október 23.  –MTI, Mandiner, Origo, Pesti Srácok, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Híradó  

Novák Katalin szerint 1956 mércét állított a magyarság elé, és ennek a mércének kell 

megfelelnünk a jelenben is és a jövőben is. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 

család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Kolozsváron beszélt erről szerdán, a forradalmi 

évfordulón a kolozsvári főkonzulátus által szervezett gálaműsor előtt. Novák Katalin 

megemlítette, hogy 1956-ban a budapesti jajkiáltás nem jutott el a nyugati fülekig, de eljutott 

Újvidékre, Temesvárra, Aradra és Kolozsvárra, ahol sokan megszenvedték a szolidaritás 

kinyilvánítását. "Az egymás iránti felelősség érzése erről is szól. Arról, hogyan talál 

visszhangra közösségeinkben az, ami a másikkal történik" - jelentette ki. Megemlítette: együtt 

dobbant a magyar nemzet szíve 1920-ban és 1989-ben is, és ma is kell, hogy legyen visszhang 

arra, ami Kolozsváron, Marosvásárhelyen vagy éppen az Úz völgyében történik. 

 

Palkovics: '56-ban a magyar fiatalok világraszólót alkottak 
2019. október 22. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, Híradó 

1956 októberében a magyar fiatalok világraszólót alkottak, beverték az első szögeket a kor 

leghatalmasabb katonai erővel rendelkező nagyhatalmának koporsójába - mondta az 

innovációs és technológiai miniszter kedden, a budapesti Műegyetemen tartott 

megemlékezésen. Palkovics László úgy fogalmazott: Petőfi óta tudjuk, a magyar fiatalok 

képesek rá, hogy kiforgassák sarkaiból a világot". 1956-ban az állampárt elfelejtkezett "erről a 

sajátos képességről, a magyar ifjúságban rejlő erőről". A "szovjetek kiszolgálói, a vidék 

megnyomorítói" azt hitték, annyira elbántak a magyar néppel, hogy az többé nem áll talpra. 

Tévedtek, olyan nagyot, hogy abba "az egész kommunista rendszer beleremegett" - mondta a 

miniszter. Kitért arra: 1956 dicső októbere után már sosem volt olyan a szovjet hatalom, mint 

előtte. Még harminc évbe telt, amíg a "rendszer a történelem szemétdombjára került, de 

1956-ban végérvényesen elindult a megérdemelt pusztulás felé, és ez a szabadságszerető 

magyaroknak, a magyar ifjúságnak köszönhető". 

 

Rétvári: óriási értéke van a szabadságnak 
2019. október 23. –MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, Híradó 

Október 23. mindig arra emlékeztet, hogy óriási értéke van a szabadságnak - hangsúlyozta az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az 1956-os forradalom és 
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szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen kedden, a 

budapesti Bem téren. Rétvári Bence hozzátette: 1956-ban kiderült, hogy a nyugati 

nagyhatalmak nem segítenek, egyedül maradtunk. Örök tanulság, hogy mi magyarok mindig 

önmagunkra számíthatunk, a szabadságot, a függetlenséget nem más birodalmaktól kapjuk, 

azt saját erőből kell elérni - folytatta. Ezért kell, hogy Magyarország erős legyen, a saját lábára 

álljon és a birodalmak is tiszteljék - szögezte le az államtitkár. Felidézte: a forradalmárok 

1956-ban nem latolgattak esélyeket. Az akkori világrendben a legerősebb szárazföldi 

hadsereggel is szembeszálltak a magyar szabadságért és függetlenségért, mert addigra 

elviselhetetlenné vált, amit a kommunisták az országgal tettek. A pesti srácok szabadságukat, 

munkájukat, jövőjüket, életüket is hajlandók voltak feláldozni a magyar szabadságért. Az 

alaptörvény is rögzíti, hogy a magyar szabadság az 56-os forradalomból sarjad - emelte ki.  

     

A magyarok felkelése önmagán túlmutató esemény volt 
2019. október 23. – Orbán Balázs – Mandiner  

A Szovjetuniónak '56-ban meg kellett mutatnia a kommunizmus igazi arcát. „Kelet-Európa 

országainak sokszor kellett szembenézniük a behódolással történelmük során. Mindig volt 

legalább egy, de általában inkább két vagy három birodalom, amely ki akarta terjeszteni 

uralmát a régióra, és meg is tette ezt. Hazámnak, Magyarországnak ezeréves történelme van. 

Az elmúlt 500 évben az országnak különféle birodalmaknak kellett behódolnia. Először jött az 

ottomán birodalom 1526-ban, aztán a Habsburgok vették át az ország irányítását. A XX. 

században két gonosz, a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió is elfoglalta hazámat, és csak 

1990-ben sikerült visszavennünk az irányítást. A magyarok felkelése önmagán túlmutató 

esemény volt. Nem csupán egy, de az összes szovjet elnyomás alatt élő kelet-európai nemzet 

számára reménysugárt jelentett, hogy látták: lehetséges szembefordulni az elnyomókkal. 

Ebből pedig a lengyelek, románok, csehek, vagy a keletnémetek is építhettek, erőt 

meríthettek. 

 
Szili: a szolidáris nemzetek Európáját kell építeni 
2019. október 23. –MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Híradó 

1956-os magyar forradalom és szabadságharc szelleme azt üzeni, hogy a szolidáris 

nemzetekre épülő Európa építéséhez kell keresni a közös nevezőt - összegezte Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott Olaszországban elmondott ünnepi beszédeit szerdán az MTI-nek 

Bolzanóból telefonon nyilatkozva. A volt házelnök kulcskérdésnek nevezte az európai 

létforma megőrzését, amely szerinte elsősorban keresztény. Felhívta a figyelmet a nemzetre 

mint identitásteremtő, szervező erőre és alapegységére, a családra, amely - mint hangsúlyozta 

- apából, anyából és gyermekből áll. Ezeket a fogalmakat mára csak a konzervatív politika 

"tűri meg", hiszen Európa ma bevándorlókat, "gendert" ért inkább kisebbség szón, nem azt a 

mintegy 60 millió embert, aki nemzeti kisebbségként él szülőföldjén - mondta. 

     

Németh Zsolt: 1956 nélkül nem lett volna rendszerváltozás 
2019. október 23. – MTI,  Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc nélkül nem lett volna rendszerváltozás - mondta az 

Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke szerdán, Dél-Koreából telefonon 

nyilatkozva az MTI-nek. Németh Zsolt közölte: a Szöuli Nemzeti Egyetemen tartott 

előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy rendszerváltozás nélkül a magyar-dél-koreai 

diplomáciai kapcsolatfelvétel sem történhetett volna meg. Ezzel összefüggésben jelezte, Dél-

Korea rendkívül hálás Magyarországnak, amiért harminc évvel ezelőtt Kelet-Közép-

Európából elsőként vette fel az országgal a diplomáciai kapcsolatot. A külügyi bizottság 

vezetője hangsúlyozta, hogy a két ország között dinamikusan fejlődnek a kapcsolatok. 

Ezt mutatja, hogy Magyarország decemberben kulturális intézetet nyit Szöulban, a két 

főváros közötti új, közvetlen légi összeköttetéssel pedig tovább mélyülhetnek az üzleti 

kapcsolatok - mondta.  

 

A magyar nép bátorságát az egész világ megcsodálta 
2019. október 23. – szekelyhon.ro 

Ma is folytatódik a magyar, székely nép szabadságharca, ma is meg kell küzdeni a 

megmaradásért, a szebb jövőért – hangzott el a csíkszeredai Kalász lakótelepi kopjafánál 

megszervezett ünnepségen, ahol az 1956-os forradalmi események 63. évfordulóján 

emlékeztek meg a szabadságharcosokról. 

 

A bátorság és szabadság mai lehetőségeire is figyelmeztet az 1956-os 
forradalom emléke 
2019. október 23. – Krónika, maszol.ro 

Az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői, politikusok, civil, ifjúsági és kulturális 

szervezetek képviselői emlékeztek meg szerdán Kolozsváron az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról. A résztvevők a tíz éve felavatott, Szakács Béla által készített In Memoriam 

1956 feliratú forgó rézkapunál gyűltek össze. 

 

„Nemzetet és nemzedéket csak az tud nevelni, aki saját nyelvét és kultúráját 
megéli” 
2019. október 23. – szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklóson a főtéri parkban tartották szerdán az 1956-os szabadságharc 

emlékünnepségét. „Tudatosítanunk kell önmagunkban, hogy mi, magyarok jelen 

helyzetünkben nem valami ellen, hanem valami mellett kell kiálljunk. Egyszer s mindenkorra 

el kell köteleződjünk nemzeti kincseink, értékeink megismerése és gyarapítása mellett, mert 

nemzetet és nemzedéket csak az tud nevelni, aki saját nyelvét és kultúráját tanulja, műveli, éli 

és megéli a hétköznapokban” – hangsúlyozta Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi 

Művelődési Központ igazgatója a megemlékező ünnepségen.  

 

Kiállni a közös ügyekért, kiharcolni az igazságot 
2019. október 23. – szekelyhon.ro 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/bnemzetet-es-nemzedeket-csak-az-tud-nevelni-aki-sajat-nyelvet-es-kulturajat-megeli-r
https://szekelyhon.ro/aktualis/kiallni-a-kozos-ugyekert-kiharcolni-az-igazsagot
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is két helyszínen tartottak megemlékező ünnepséget az 

1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére Csíkszeredában. A déli, 

Kalász-negyedi temetőnél tartott emlékezés után délután az 1956-os téren, a Gloria Victis 

emlékműnél is megemlékeztek a hősökről. 

 

Mert a nép azt mondta: „elég volt!” 
2019. október 23. – szekelyhon.ro 

Megújult forgatókönyvvel, látványos műsorral ünnepelte a 1956-os forradalom és 

szabadságharc 63. évfordulóját Székelyudvarhely. A szabadság napjának délutánján nem 

maradt el a megszokott fáklyás felvonulás: a népes ünneplő közösség a Stúdió mozi előtti 

téren gyülekezett, ahol a Tamási Áron Gimnázium Vitéz Lelkek színjátszócsoportja idézte 

meg a több mint fél évszázada lezajlott Corvin közi eseményeket. 

 

Ők csak szabadon akartak élni 
2019. október 23. – szekelyhon.ro 

Azokra emlékezünk, akik 63 évvel ezelőtt hősi halált haltak. Nem akartak hősök lenni és nem 

akartak meghalni, csupán azt szerették volna, hogy szabadságban éljenek – fogalmazott a 

marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templomban zajló '56-os megemlékezésen Nagy László 

unitárius tiszteletes, aki házigazdaként köszöntötte a templomot megtöltő emlékező 

közösséget. 

 

Valódi nemzeti ünnep, amely összeköt 
2019. október 23. – szekelyhon.ro 

Az égő fáklyák által megvilágított kopjafa mellett meghajtott fejjel emlékeztek az igazságért 

küzdő '56-os hősökre szerda este Marosvásárhelyen. A marosvásárhelyi RMDSZ által 

szervezett megemlékezésre mintegy kétszázan gyűltek össze a Vártemplom kertjében. 

 

Így emlékeztek az '56-os forradalomra Füleken 
2019. október 23. – Ma7.sk 

A füleki magyar tannyelvű iskolák is megemlékeztek az 1956-os forradalom eseményeiről. 

Verssel, vetítéssel, kultúrműsorral idézték fel a múlt eseményeit. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc Magyarország népének a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, 

mely a 20. századi történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Békés tüntetéssel 

kezdődött, véres harcba fulladt. A Mocsáry Lajos Alapiskolában műsorral emlékeztek a 

történelmi eseményekről, melynek keretében filmrészletet vetítettek, majd néhány diák 

tömören ismertette a múlt eseményeit. „Ez volt az a nap, amikor a magyar nép kimondta: 

elég volt! Nagy Imrére szavazunk, magyar kormányt akarunk! Minden ország katonája, 

maradjon a hazájában!” – skandálták a diákok. 
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'56-os megemlékezés Dunaszerdahelyen 
2019. október 23. – Ma7.sk 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelenlétében tartották az idei '56-os 

megemlékezéseket Dunaszerdahelyen, a diktatúrák áldozatainak emlékművénél, ahol több 

százan gyűltek össze. Az ünnepi megemlékezésen jelen volt Menyhárt József, az MKP elnöke 

is, és ismert közéleti személyiségeket is látni lehetett az emlékezők között. A megemlékezés 

kezdetén Bíró Éva, a városi televízió munkatársa tartott összegző beszédet az 1956-os 

forradalom és szabadságharc eseményei kapcsán, majd őt Potápi Árpád János követte. 

 

Október 23-a a szabadság napja a Felvidéken is 
2019. október 23. – Felvidék Ma 

Kárpát-medence-szerte emlékeznek a hatvanhárom évvel ezelőtt Magyarországon 

történtekre. Az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc hősei előtt a 

felvidéki magyar közösségek is leróják tiszteletüket. Cikkünket folyamatosan frissítjük a 

helyszíni tudósításokkal. Ötvenhat legfőbb üzenete a hazaszeretett fontossága. Ipolyságon 

ragyogó napsütésben emlékeztek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A helyi 

magyar szervezetek az 1938-as visszacsatolás nyolcvanadik évfordulóján állított kopjafánál 

szervezték meg az emlékezést. Mint a bevezetőben elhangzott: olyan forradalomra 

emlékezünk, amelyet egykor sikerült vérbe fojtani, viszont a hatása évtizedekkel később is 

érezhető. 

 

Németh Szilárd: „1956 a magyar nép lázadása volt az internacionalista baloldal 
diktatúrája ellen” 
2019. október 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó  

Részlet az ünnepi műsorból - miniatűr változatNémeth Szilárd - miniatűr változatPásztor 

István - miniatűr változatAz ünneplő közönség - miniatűr változat 

A magyarok megtanulták értékelni a szabadságot, s az összefogás erejét is, mondta 

Szabadkán Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Pásztor 

István, a VMSZ elnöke ugyanakkor 1956 és a XXI. század egyes eseményei között vont 

párhuzamot. Elsőként Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára 

szólt az ünneplőkhöz, aki beszédét Márai Sándor gondolatával kezdte, miszerint 1956 „a világ 

csodája volt”. A sokévnyi kommunista elnyomás után fordulóponthoz érkezett a magyarság 

sorsa és az emberek szabadságvágyát többé már nem lehetett elfojtani. 

 

A királyi örökség kötelezi a nemzetet 
2019. október 23.  –Magyar Szó, Pannon RTV 

Az orosz tankok között hallgatnak a harangok című, a Vajdasági Magyar Szövetség 

szervezésében megtartott ünnepi műsor keretében emlékeztek meg Szabadkán, a Népszínház 

Jadran színpadán az 1956-os forradalom 63. évfordulójáról. A központi, vajdasági alkalmi 

rendezvényen Németh Szilárd honvédelmi miniszterhelyettes és Pásztor István, a Vajdasági 
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Magyar Szövetség elnöke mondtak ünnepi beszédet, megosztván a hallgatósággal 

gondolataikat a több mint hat évtizeddel ezelőtt történtek kapcsán, keresvén a múlt és a jelen 

közötti kapcsolódási pontokat, párhuzamokat. Pásztor István értékelése szerint 2019 

októberében nem lenne elegendő felidézni 1956. október 23-át, kevés volna csak a magyar 

vonatkozással foglalkozni, „ugyanis a huszonegyedik század Európája olyan helye lett a 

világnak, és ebben az Európában olyan helye van a magyar nemzetnek, hogy újra meg kell 

értenünk azt, amit ünnepelünk”. 

 

„Egy nemzet úgy gondolta, hogy szabad akar lenni” 
2019. október 23. – Pannon RTV  

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezik a világ magyarsága. A vajdasági 

központi megemlékezés ma Palicson, a Nagyparkban, az 56-os emlékműnél kezdődött. 

63 évvel ezelőtt a Szabadka melletti településen egy befogadótábort alakítottak ki a 

Magyarországról érkező menekültek számára, akik az akkori Jugoszláviába emigráltak. A 

magyarországi forradalom leverését követően mintegy 20 ezer ember menekült át a határon. 

A Vajdasági Magyar Szövetség központi október 23-i megemlékezése évről évre a palicsi 

emlékműnél kezdődik. 

 

Temerin: Az 56-os magyar forradalom helyi mártírjára emlékeztek 
2019. október 23. – Vajdaság MA 

A temerini születésű Sörös Imre életútjáról és az 1956-os forradalomról tartott előadást az 

általános iskola tanulóinak Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke, majd a 

TAKT és a helyi pártok képviselői, valamint a forradalmár tisztelői megkoszorúzták a mártír 

tavaly leleplezett mellszobrát. 

 

Vigyük tovább 1956 szellemét szívünkben” 
2019. október 23. – Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó  

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartottak 

megemlékezést a beregszászi vasútállomásnál 2016 novemberében emelt emlékműnél 

október 23-án délelőtt. Az egybegyűlt emlékezőket elsőként Orosz Ildikó, a megemlékezést 

megszervező Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet elnöke, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora köszöntötte. Beszédében felelevenítette az ’56-os 

októberi eseményeket, kiemelve: „A budapesti egyetemisták és fiatalok egy tisztább, 

őszintébb életet akartak, amiért merték vállalni a kiállást és felelősséget. […] Hogy ma itt 

állhatunk, nekik köszönhető, hiszen ők kezdték lebontani a kommunizmus falát, ami 

lehetőséget adott az újraéledésre Európában.” Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszédében a forradalom jelentőségét foglalta össze: a 

magyarok úgy döntöttek, hogy ki kell állniuk jogaik, kultúrájuk, szokásaik, nyelvük mellett. A 

magyarság ezeréves történelme során mindig a megmaradásáért küzdött – emelte ki. A 

szabadságharcok ugyan elbuktak, azonban mindig eredménnyel jártak: Rákóczi és a kurucok 
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kiállását a szatmári béke követte, az 1848–1849-es forradalom után 1867-ben megtörtént a 

kiegyezés, és 1956 után néhány évtizeddel rendszerváltás következett. 

 

Mert egy nép azt mondta: “Elég volt.”  
2019. október 23. – Kárpátalja, karpatalja.ma  

Azért gyűltünk össze, hogy emlékezzünk a 63 évvel ezelőtt történtekre. Emlékezzünk azokra, 

akik a legdrágábbat, az életüket áldozták a szabadságért – kezdte ünnepi beszédét a 

diplomata és megosztotta a tegnapi élményeit: abban a szerencsében volt része, hogy jelen 

lehetett a budapesti megemlékezésen. – Ahol úgy, ahogyan 63 évvel ezelőtt, a Műegyetem 

előtt gyülekeztek az egyetemisták. Onnan indult a szabadság és a forradalom eszméje. 

Sajnálatos módon akkor a szabadság nem élhetett 12 napnál tovább, november negyedikén 

véget ért egy álom.  

 

„Emlékezni és emlékeztetni kell” – Az 1956-os forradalom méltatása Ungváron 
2019. október 23. – karpatalja.ma  

A korábbi évekhez hasonlóan Kárpátalján is több helyszínen méltatják a magyar forradalmat. 

Október 23-án, szerdán délben Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi 

Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) közösen emlékezett meg Ungváron az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc 63. évfordulójáról. 

 

Főhajtás a meghurcolt '56-os hősök emléke előtt 
2019. október 23. – Kárpátalja  

Az emlékműnél tartott megemlékezést követően a forradalmat méltatók átvonultak a 

Dovzsenko utcába az ungvári börtönhöz, ahol a 2006-ban felavatott márványtáblánál 

elhelyezték a hálás utókor koszorúit, és mécseseket gyújtottak az elesettek emlékére. Mint 

ismeretes, a magyar forradalom leverését követően a szovjet hatalom közel 800 magyar 

forradalmárt tartott itt fogva és azokat, akik kiálltak a forradalom eszméi mellett, közte a 

forradalommal szimpatizáló kárpátaljai magyar fiatalokat is. 

 

Magyar állami kitüntetést kapott Kárpátalja volt kormányzója 
2019. október 22. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, PestiSrácok 

Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozat című 

kitüntetést adományozta Hennagyij Moszkalnak, az ukrajnai Kárpátalja megye volt 

kormányzójának, akinek az érdemrendet Íjgyártó István kijevi magyar nagykövet adta át 

kedden az 1956-os forradalom emlékére a külképviseleten rendezett ünnepi fogadáson. A 

kitüntetés indoklása szerint a politikus kormányzóként a további feszültséggel fenyegető 

helyzetek és a rá több irányból nehezedő nyomás ellenére mindvégig kiállt a nemzetiségek 

közötti béke megőrzése, a kisebbségi jogok biztosításának szükségessége és a Kárpátalján 

hagyományos többkultúrájú és többnyelvű közeg fenntartása mellett. Több alkalommal is 

síkra szállt Magyarország és Ukrajna baráti kapcsolataiért, és a kétoldalú kapcsolatok 

építésében személyesen is példát mutatott. Intézkedéseivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
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a kárpátaljai magyarság megtarthatta intézményeit, megvédelmezhette szerzett jogait és az 

identitásának megőrzése terén elért eredményeit. 

 

 

„Mindenkire szükségünk van…” 
2019. október 23. –Népújság  

„… a közös gondolkodás, a közös munka és a közös utak jövőképének kialakításában” – 

mondta a 63 évvel ezelőtt történt ’56-os forradalom és szabadságharc muravidéki 

megemlékezésén az ünnepi szónok, Bacsi Zsuzsanna, az MMÖNK alelnöke, összefogásra 

buzdítva a muravidéki magyarságot. A lendvai színházban tartott rendezvényen a topolyai 

Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ mutatta be emlékműsorát. 

 

1956 hőseire emlékeznek az ausztriai magyarok 
2019. október 22. – volksgruppen.orf.at  

Az október 23-i nemzeti ünnepen a határon túli magyarlakta területeken is megemlékeznek 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójáról. Bécsben, Grazban, de a 

burgenlandi alsóőrön is lesz kulturális programmal színesített megemlékezés. Az ausztriai 

magyarok közös megemlékezésére az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 

Szövetsége szervezésében kerül sor Bécsben. A Collegium Pázmáneumban október 23-án, 

18:00 órától tartanak szentmisét 1956 áldozataiért, valamint megkoszorúzzák Mindszenty 

bíboros emléktábláját. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. október 23. – Kossuth Rádió 

 

A Bugár Béla vezette Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt igent, a Magyar Közösség 

Pártjának az elnöksége pedig nemet mondott kedd este a két párt tárgyalódelegációinak múlt 

pénteki megállapodására. Vagyis újra indulhat az egyeztetés minden szereplő részvételével az 

egységes magyar lista létrehozásáról a jövő februári választásokra.  Ezek a döntések 
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ugyanazon a napon születtek, amikor a belügyminisztériumból megérkezett a hír, hogy 

bejegyezték az Összefogás választási pártot.  

 

Tízezer Kárpát-medencei diák vett részt a Rákóczi Szövetség október 23-ai rendezvényein. 

Háromezren a fővárosban a Glória Victis 1956-os emlékünnepségen és ifjúsági találkozón. A 

programsorozat helyszínei között szerepel az Országháza, a 301-es parcella,  a Magyar 

Nemzeti Múzeum is. Kedden a fáklyás menetben, amely a budai rakparton a Műegyetemtől a 

Bem térik vonult végig,  

 

A kárpátaljai magyarok Ungváron, az 56-os emlékműnél tartottak ünnepséget ma délelőtt, 

majd megkoszorúzták az emléktáblát  a városi börtön falán. 63 évvel ezelőtt itt 840 magyar 

raboskodott, közöttük kárpátaljai fiatalok, akik a pesti forradalmat támogató röpiratokat 

terjesztettek a megyében.  

 

Erdélyben óriási volt a visszhangja a forradalomnak, ám forradalmi megmozdulásokra, 

fegyveres harcokra nem került sor. Mégis évekig tartott  a megtorlás. A csíkszeredai 

megemlékezésen volt 56-os politikai foglyok is részt vettek.   

 

Nagyváradon a városközpontban emlékeztek meg az 1956-os forradalomra. Az EMNP 

szervezte fáklyás menet a Szent László templom elől indult  és a Partiumi Keresztény 

Egyetemig vonultak, amelynek belső udvarán elhelyezték koszorúikat a forradalom 

emléktáblájánál.          

 

1956 és a szabadság zenéje – a Bágyi Balázs New Quartet az 1956-os forradalom Amerikai 

Egyesült Államok rádióállomásai szolidaritásaként lejátszott magyar jazzmuzsikáját játszotta 

tegnap Temesváron és viszi el ma este Csíkszeredába is. A forradalomra való emlékezés e 

módjáról Bágyi Balázs az együttes vezetőjét a Magyar Jazz Szövetség elnöke beszél.  

 

Kárpát-medence szerte adásunkkal egy időben folynak a megemlékezések, gálaműsorok, 

ezekről csütörtöki adásunkban számolunk majd be. 

 

 

 

 


