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Október 23. - Orbán: minden magyarra számítunk, akinek számít Magyarország 

jövője 
2021. október 23. – MTI, kormany.hu, Híradó, Mandiner, Magyar Hírlap, Origo, 888, 

PestiSrácok, Webrádió, Krónika, Maszol 

Minden magyarra számítunk, akinek számít Magyarország jövője - jelentette ki Orbán Viktor 

miniszterelnök szombaton Budapesten, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulóján tartott ünnepi beszédében; a kormányfő a 2006. október 23-i eseményekről is 

megemlékezett, hangsúlyozva, hogy tizenöt évvel ezelőtt az egyik oldalon a könnygázgránát, a 

másik oldalon "a becsapott és megalázott nemzet" állt. A kormányfő a Bajcsy-Zsilinszky út és 

az Andrássy út kereszteződésénél felállított, nemzeti színű zászlókkal feldíszített színpadon 

mondta el beszédét azt követően, hogy a helyszínre megérkeztek a Civil Összefogás Fórum 

(CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szervezte Békemenet résztvevői is. A 

65 évvel ezelőtti napokra és a tizenöt évvel ezelőtti délutánra emlékezve beszédét Orbán Viktor 

azzal kezdte: "nem szokványos helyszín ez; tizenöt évvel ezelőtt, ezekben a percekben, itt az 

Andrássy és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán farkasszemet nézett egymással a múlt és a jelen". 

Közölte: tizenöt évvel ezelőtt "az ifjú kommunisták október 23-ából november 4-ét csináltak". 

Az egyik oldalon a könnygázgránát, a gumilövedék, a vipera, azonosító nélküli egyenruhák és 

vízágyúk; a másik oldalon a becsapott és megalázott nemzet állt, amelynek ötven év elteltével 

újra azt kellett hallania, hogy hazudtak neki reggel, éjjel, meg este - fogalmazott. Értékelése 

szerint mára van "saját magyar világunk és magyar életünk", és van alkotmányunk is, amely 

garantálja, hogy soha többé ne tehessék meg azt, amit '56-ban és 2006-ban tettek velünk. 

Hozzátette: átlépték a nemzetrészeket elválasztó határokat, és újra egyesítették a magyarokat. 

Ehhez - folytatta - sok millió egybehangzó akarat és szorgalmas kéz kellett, de - tette hozzá - az 

sem ártott, hogy volt egy "épkézláb és cselekvőképes" kormány. 

 

Október 23. - Potápi: a forradalomban megjelenik a magyar nép mindenkori 

akarata 
2021. október 23. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Teol 

Az 1956-os forradalom eseményeiben megjelenik a magyar nép mindenkori akarata - mondta 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Dombóváron, a 

forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának előestéjén rendezett megemlékezésen. Potápi 

Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a város 56-os emlékművénél 

mondott beszédében hangsúlyozta, 1956 viszonyítási pont lett a magyar történelemben, a 

forradalomhoz való hozzáállás sokat elárul az egyén nemzethez való viszonyáról. A forradalom 

50. évfordulóján történteket felidézve azt mondta, "2006 október 23-án újra békés tüntetők 

vére folyt a pesti utcákon. "A baloldali kormány megismételte Kádár János árulását, a hatalmat 

választotta a nép ellenében" - fogalmazott. Hozzátette, így kapcsolódnak 1956 bűnösei a 2006-
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os események felelőseihez, köztük Gyurcsány Ferenchez is. 2006 októbere "a rendszerváltás 

utáni legméltatlanabb időszak volt, az ártatlanoknak menekülniük kellett Pest utcáin, az 

áldozatoknak végig kellett nézniük, amint a baloldal az elkövetőket kitünteti, előlépteti vagy  

biztosítja a békés nyugdíjas éveiket" - mondta. 

 

Október 23. - Potápi: 1956 hősei függetlenségért, demokráciáért és emberségért 

harcoltak 
2021. október 23. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Szó, Pannon RTV 

1956 hősei függetlenségért, demokráciáért és emberségért harcoltak - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Bonyhádon, a forradalom 

és szabadságharc 65. évfordulóján. Potápi Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési 

képviselője is, a megemlékezésen hozzátette: amikor ma meg akarjuk védeni a felkelés 

becsületét, akkor önmérsékletre, határozott kiállásra és az igazságtalanok elítélésére van 

szükség.  Azt mondta, 2006-ban, 50 évvel a forradalom után beszennyezték az ünnepet: békés 

tüntetőkre lőttek a pesti utcákon és csak a gondviselésen múlt, hogy nem lett halálos áldozata 

a lovas kardlapozásnak, vagy a szemkilövetésnek. "Tizenöt éve a baloldali kormány (...) a 

megszerzett hatalmat választotta a nép ellenében egy olyan választás után, amelyen ismételten 

hazudtak. A forradalomnak számukra nem volt és ma sincs becsülete" - hangsúlyozta. 

 

Október 23. - Szilágyi Péter: a magyarságnak mindig meg kellett küzdeni a 

szabadságért 
2021. október 24. – MTI, Híradó, Demokrata, 168, Index, Felvidék Ma 

A magyarságnak mindig meg kellett küzdeni a szabadságért, és ma sincs ez másképp - mondta 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa helyi idő szerint 

szombaton a New York-i Magyar Házban tartott 1956-os emléktábla-avatáson. "Akik 1956-ban 

elhagyták a hazát, a szabadságot keresték. Sok történettel, különböző indokok alapján keltek 

útra önök vagy őseik. Sokféle Magyarországot hagytak hátra, és így sokféle magyarságot 

képviselnek itt is" - fogalmazott a miniszteri biztos. Szilágyi Péter hozzátette: a magyar 

kormány sokszínű magyarságban gondolkodik, amelyben helye van az anyaországi, a külhoni 

és a diaszpórabeli magyarságnak is. "Mindannyian olyan értéket képviselünk, amelyik a 

másikat kiegészíti, gazdagítja, és így nemzetünk boldogulását is szolgálja" - tette hozzá a 

politikus, aki azt üzente az egyesült államokbeli magyaroknak, hogy legyenek büszkék 

magyarságukra, történelmükre és szabadságukra, valamint legyenek erősek, "mert csak erős 

közösségekből épülhet fel erőssé nemzetünk". 

 

Október 23. - Dömötör Csaba: a közép-európai népek küldetése az egymásba 

kapaszkodás és a közös felemelkedés 
2021. október 23. – MTI, Híradó, kormany.hu, Index, 888, Körkép, Vajdaság Ma 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Közép-Európában élők küldetése nem egymás legyőzése, 

hanem az egymásba kapaszkodás - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki 
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Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton Szabadkán az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 65. évfordulóján szervezett vajdasági központi ünnepségen. A történelem most 

talán az utolsó esélyt adta meg arra, hogy ezek a népek új korszakot nyissanak, a keletről vagy 

a nyugatról érkező veszélyekkel szemben megvédjék magukat és együtt emelkedjenek fel - 

jelentette ki az államtitkár. A politikus hozzátette: az utóbbi tíz év azt is bizonyította, hogyha a 

magyar nemzetrészek életereje összeadódik, az nem csak a magyaroknak, hanem a környező 

országok népeinek is jó. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: "a magyarság csillaga 

felemelkedőben van", de ennek oka nem a vakszerencse, hanem a közösen elvégzett munka. 

"Az elmúlt évtized visszaadta a magyarok önbecsülését, és ez erősödő, határon túli 

közösségeket is jelent" - emelte ki. 

 

Soltész: 1956 kommunistáinak leszármazottai itt élnek közöttünk 
2021. október 22. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu  

1956 kommunistái ugyan jórészt meghaltak, de leszármazottjaik, szellemi, anyagi örököseik 

"itt élnek közöttünk" - hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 

felelős államtitkára pénteken a budapesti Bem téren. Soltész Miklós az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen hozzátette: ők azok, 

akik 15 évvel ezelőtt, a forradalom 50. évfordulóján "az ünnepet meggyalázták". "Szemeket 

lövettek ki, békés tüntetőkre és ünneplőkre támadtak" - hangsúlyozta az államtitkár, 

hozzátéve: ők azok, akik rabosítottak fiatalokat, egzisztenciájukban megfenyegették őket, 

jogalap nélkül kutattak át autókat és otthonokat. "Ők azok, akik sohasem kértek bocsánatot, 

sem a 65 évvel ezelőtti, sem a 15 évvel ezelőtti gyalázatért" - jelentette ki Soltész Miklós, aki az 

ünnepségen részt vevő fiatalokhoz szólva azt hangsúlyozta: "rajtatok múlik, hogy sem a 

jelenben, sem a jövőben ne ismétlődhessen meg ez a gyalázat".  A fáklyás felvonulás és a Bem 

téri megemlékezés társrendezője a Rákóczi Szövetség volt. 

 

Több mint kétezer Kárpát-medencei külhoni fiatal ünnepel Budapesten 
2021. október 19. – MTI, Magyar Hírlap, 168 

 Több mint kétezer Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista vesz részt a Rákóczi 

Szövetség Gloria Victis 1956-os emlékünnepségén Budapesten október 21. és 23. között - 

közölte a szervezet kedden az MTI-vel. Mint írták, a Rákóczi Szövetség egyik legismertebb és 

legnagyobb hagyományú ifjúsági rendezvénye 1992 óta a Gloria Victis emlékünnepség, 

amelynek legfőbb célja, hogy a forradalom és szabadságharc emlékét átadja a fiataloknak a 

helyszínekhez és élményekhez kapcsolva. Az emlékünnepségre a Rákóczi Szövetség több mint 

kétezer, koronavírus elleni védettséggel rendelkező diákot hívott meg középiskolai és egyetemi 

szervezetei képviseletében. Hozzátették: a háromnapos rendezvény központi helyszíne a 

Műegyetem, programjai azonban sok szálon futnak. A helyszínek között szerepel az Országház, 

a 301-es parcella, de lesz dunai hajózás, történelmi vetélkedő, városnézés, előadás, filmvetítés, 

középiskolás Légy-Ott! könnyűzenei koncerttel. 
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A moinești-i ügyészség továbbra sem lát bűncselekményt az erőszakos úzvölgyi 

temetőfoglalásban 
2021. október 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Vajdaság Ma 

A Moinești városi ügyészség továbbra sem látja, hogy bűncselekmény történt volna 2019. 

június 6-án, amikor nacionalista románok több ezres csoportja erőszakkal behatolt az úzvölgyi 

katonatemetőbe, hogy ott felszentelje és megkoszorúzza a román hősöknek létrehozott 

parcellát. A megismételt vizsgálatot lezáró, hasonló tartalmú ügyészségi rendeletet az egyik 

feljelentő fél, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) sajtóirodája ismertette szombati 

közleményében. Az EMSZ összefoglalója szerint a vizsgálat során ezúttal is kizárólag román 

tanúkat hallgattak meg, akik azt vallották, hogy nem történt rendzavarás, noha ezt számos 

videófelvétel cáfolja. A román tanúk beszámolói szerint épp a jelenlévő magyar közösség 

képviselői viselkedtek úgy, hogy az erőszakos cselekedethez vezethetett volna, de „szerencsére” 

a románok nem válaszoltak a provokációra. Az ügyészség kitért arra, hogy a csíkszentmártoni 

önkormányzat nem tett feljelentést a katonatemető kapujának megrongálása miatt, ezért 

ejtette a rongálásra vonatkozó vádat. Ugyanígy ejtette az ügyészség a testi sértésre vonatkozó 

vádakat is, arra hivatkozva, hogy ilyen feljelentés nem érkezett hozzájuk. Ejtették a garázdaság 

és közrend megzavarására vonatkozó vádakat is, mondván, csak hazafias dalok és a román 

himnusz hangzott el a helyszínen. 

 

A válasz igen: Kelemen Hunor szerint folytatják a kormányzást a PNL-lel 
2021. október 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ kormányon marad a Nemzeti Liberális Párt mellett – közölte Kelemen Hunor 

pénteken, miután találkozott Florin Cîţu PNL-elnökkel és Nicolae Ciucă kijelölt 

miniszterelnökkel. A szövetségi elnök a találkozó után elmondta, hogy még nem esett szó a 

kormány struktúrájáról és a tárcák elosztásáról, egyelőre csak arról tárgyaltak, hogy tudnak-e 

a jövőben együtt kormányozni. Elsősorban arról beszéltünk, hogy tudjuk-e folytatni a 

kormányzást együtt, és a válasz az volt, hogy igen” – mondta az Agerpres szerint az RMDSZ 

elnöke.  

 

Zárt kapukat döngetett Erdélyben Márki-Zay Péter 
2021. október 22. – maszol.ro 

Zárt kapukat döngetett Erdélyben a magyarországi ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, 

Márki-Zay Péter, akinek csapata több erdélyi magyar önkormányzati vezetőt is megkeresett a 

személyes találkozás ajánlatával, az RMDSZ-es településvezetők azonban „nem tartják 

időszerűnek” a lehetőséget. Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelő ügyvezető 

alelnöke a Maszol megkeresésére elmondta, értesültek arról, hogy az elmúlt napokban több 

RMDSZ-es önkormányzati vezetőt is megkerestek hasonló kéréssel. Tudomásuk szerint  ezek 

a találkozók – többek között a járványügyi helyzet okán – elmaradnak. Ugyanakkor Horváth 

Anna arra is emlékeztetett , hogy a magyar ellenzéki koalíciónak egy része „nem is olyan régen 
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az RMDSZ ellen korteskedett és román párt támogatására buzdította az erdélyi magyarságot, 

amikor mi az önkormányzati és a parlamenti magyar képviseletért küzdöttünk”, egy másik 

része pedig „ma sem bánja azt, hogy az állampolgárság kiterjesztéséről szóló népszavazási 

kampányban 23 millió román munkavállaló megjelenésével riogatott Magyarországon”. 

 

Felújítják a szentegyházi művelődési házat 
2021. október 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Újabb székelyföldi beruházás kapott zöld utat, ezúttal a szentegyházi Bartók Béla Művelődési 

Ház újul meg a következő egy évben. „Szentegyházán kultúraszerető emberek élnek, ezt 

bizonyítja a sok rendezvény, amelynek otthont ad a művelődési ház. Egy felújított intézmény 

több mozgásteret, több lehetőséget nyújthat a kultúra művelésére, a minőségi rendezvények 

megtartására” – fogalmazott Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. „Közel 6 millió 900 

ezer lejt biztosít a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium 

Szentegyházának, a Bartók Béla Művelődési Ház felújítására és kibővítésére. A beruházás az 

RMDSZ kormányzati szerepének köszönhető, több művelődési ház, múzeum és 

műemléképület felújítására sikerült állami finanszírozást biztosítani, és a munkát folytatjuk” – 

nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési miniszter. 

 

Átadták a szatmárnémeti körgyűrű első szakaszát 
2021. október 22. – maszol.ro 

Pénteken átadták a Szatmárnémeti körgyűrű első szakaszát – közölt a Facebook-oldalán Pataki 

Csaba, a Szatmár megyei önkormányzat elnöke. Az RMDSZ-es politikus bejegyzésében úgy 

fogalmazott, hogy „több mint 10 éves huzavona után ma végre elérkeztünk ehhez a 

pillanathoz”. Felidézte: korábban szenátorként is azon dolgozott, hogy „tető alá hozzuk ezt a 

projektet”, majd 2016-ban Kereskényi Gábor polgármesterrel „közösen birkóztunk meg a 

bürokrácia végtelen útvesztőjével és állítottuk pályára a körgyűrű projektjét”. Pataki Csaba 

szerint a szatmáriak közel 30 év várakozás után vehetik használatba ezt a nagyon fontos 

útszakaszt, amivel egy lépéssel közelebb került a megyeszékhelyt teljesen elkerülő terelőút 

megépítése, de a Nyíregyháza–Szatmárnémeti–Nagybánya gyorsforgalmi út megvalósulása is. 

 

Gálfi azért nem fogadja Márki-Zayt, mert még nem miniszterelnök, Márki-Zayék 

szerint sebaj, majd jövőre!  
2021. október 22. – transindex.ro 

Miután Székelyudvarhely polgármestere, Gálfi Árpád a közösségi média oldalon arról kérdezte 

a lakosságot, hogy fogadja-e Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, aki immár 

a magyarországi ellenzék miniszterelnök-jelöltje, pénteken az eredmény válaszát is a 

Facebookon közölte: „Tisztelettel szeretném tájékoztatni Székelyudvarhely lakóit, hogy tegnap 

válaszlevélben tájékoztattam Márki-Zay Péter urat (illetve azt a munkatársát, akinek 

közvetítésével üzent nekem), hogy nem szeretnénk részt venni az anyaországi ellenzék 

kampányában semmilyen módon”. 
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https://maszol.ro/belfold/Felujitjak-a-szentegyhazi-muvelodesi-hazat
https://maszol.ro/belfold/Atadtak-a-szatmarnemeti-korgyuru-elso-szakaszat
https://itthon.transindex.ro/?hir=65748&galfi_azert_nem_fogadja_markizayt_mert_meg_nem_miniszterelnok_markizayek_szerint_sebaj_majd_jovore!
https://itthon.transindex.ro/?hir=65748&galfi_azert_nem_fogadja_markizayt_mert_meg_nem_miniszterelnok_markizayek_szerint_sebaj_majd_jovore!
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Jó útra tértek a tusnádfürdői medvék? 
2021. október 22. – maszol.ro 

Szeptember 6-án fogadta el a szenátus a veszélyes medvék eltávolítását szabályozó 2021/81-es 

sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet. Az azóta eltelt időszak tanulságait, 

eseményeit foglalták össze Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszterrel, 

valamint néhány érintett székelyföldi településvezetővel. 

 

Egyengetik a pityóka útját Gyergyóban 
2021. október 22. – szekelyhon.ro 

Bemutatták péntek délután azokat a pityókatermesztéssel kapcsolatos mezőgazdasági gépeket, 

amelyeket három gyergyói vállalkozás vásárolt a Pro Economica Alapítvány támogatása révén. 

„Az elmúlt időszakban itt, Gyergyószéken nagyon sokszor arról tárgyaltunk, hogy miként kell 

a mezőgazdaságban szintet lépni, és a magyar kormány támogatásával, a Pro Economica 

Alapítvány közreműködésével adódott a lehetőség, hogy pályázatokon keresztül támogatást 

kapjanak kisebb és nagyobb gazdák is. (...) Úgy gondolom, ha így egyengetjük a pityóka útját 

Székelyföldön, eljutunk oda, hogy a jó minőségű burgonya, ami itt megterem, kellő 

csomagolásban, megfelelő módon lesz értékesítve a nagyvilágban” – részletezte Barti Tihamér, 

a Gyergyó Területi RMDSZ elnöke a bemutatón.  

 

Kató Béla püspök: „A román állam azt üzeni, hogy tegyünk le az ingatlanjaink 

restitúciójáról” 
2021. október 23. – maszol.ro 

Rendkívül sértőnek és őrültségnek tartja Kató Béla, hogy az ügyészek a zilahi Wesselényi 

Kollégium tulajdonjogát alátámasztó dokumentumok meghamisításával gyanúsítják. Az 

Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Maszolnak adott interjúban elmondta, az ellene 

indított bűnvádi eljárással a román állam voltaképp azt üzeni, hogy az egyház tegyen le az 

ingatlanjai visszaszolgáltatásáról. 

 

Kétes hátterű székely szervezet támogatását élvezi Márki-Zay Péter ellenzéki 

miniszterelnök-jelölt 
2021. október 22. – Krónika 

Homályos hátterű, ellentmondásos, a jelenlegi drámai járványhelyzetben vírustagadó, 

oltásellenes üzeneteket közvetítő székely szervezet támogatásával büszkélkedik Márki-Zay 

Péter, a magyarországi ellenzéki pártok közös miniszterelnök-jelöltje. Hódmezővásárhely 

jelenlegi polgármestere több alkalommal is kiemelte a Székelyek Világszövetségét a kampányát 

segítők között. A politikus az ellenzék előválasztása után tartott „győzelmi” beszédében is 

megköszönte a szövetség támogatását, miután egy székely zászlót vélt felfedezni az őt éltetők 

körében. 
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https://maszol.ro/belfold/Jo-utra-tertek-a-tusnadfurdoi-medvek
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyengetik-a-pityoka-utjat-gyergyoban
https://maszol.ro/belfold/Kato-Bela-puspok-A-roman-allam-azt-uzeni-hogy-tegyunk-le-az-ingatlanjaink-restituciojarol
https://maszol.ro/belfold/Kato-Bela-puspok-A-roman-allam-azt-uzeni-hogy-tegyunk-le-az-ingatlanjaink-restituciojarol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketes-hatteru-szekely-szervezet-tamogatasat-elvezi-marki-zay-peter-ellenzeki-miniszterelnok-jelolt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketes-hatteru-szekely-szervezet-tamogatasat-elvezi-marki-zay-peter-ellenzeki-miniszterelnok-jelolt
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Eszükkel, szívükkel is láttak az 1956-os forradalom mellé álló erdélyi srácok 
2021. október 23. – Krónika 

Az erdélyi fiataloknak az 1956-os forradalommal való szolidaritása az akkori körülmények 

között az egyenes gerincű kiállás máig tanulságos példája – mondta el a Krónikának Benkő 

Levente történész, a lap volt munkatársa a szabadságharc 65. évfordulója apropóján. 

 

Ciucă az RMDSZ-szel közösen dolgozik a kormányprogramon, egyeztetett 

Ciolacuval is 
2021. október 23. – Krónika, Bihari Napló, maszol.ro 

Nicolae Ciucă kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szakértőivel és az RMDSZ 

képviselőivel közösen folytatta szombaton a kormányprogram kidolgozását – adta hírül a 

kormány sajtóirodája. A tájékoztatás szerint Florin Cîţu PNL-elnökkel együtt megbeszélést 

folytattak a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel is, hogy meghatározzák 

a kormányprogramot érintő együttműködés és a parlamenti támogatás fő irányvonalait. 

Ugyanakkor a délután folyamán a kijelölt miniszterelnök telefonbeszélgetést folytatott Marcel 

Ciolacu szociáldemokrata pártelnökkel, akivel abban állapodtak meg, hogy a kormányprogram 

véglegesítése és a PSD által javasolt tíz intézkedés megvizsgálása után tárgyalnak majd – derül 

még ki az Agerpres ltal idézett tájékoztatásból. 

 

Márki-Zay Péter: én akkor is szeretem a határon túli magyarokat, ha Putyin nem 

engedi 
2021. október 23. – transindex.ro 

Mit gondol, mitől lenne jobb jelölt a határon túli magyarok számára? Tervez-e elszámoltatást 

a választások után? Csökkentené-e a támogatásokat? Interjú Hódmezővásárhely 

polgármesterével, a magyar ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjével. 

 

EMSZ: magyar elnevezése miatt utasította el a törvényszék az alakulat 

bejegyzését 
2021. október 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A bukaresti törvényszék azzal indokolta az Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzésének 

elutasítását, mert annak hivatalos megnevezésében a „magyar” elnevezés is szerepel – közölte 

vasárnap a politikai alakulat. Az EMSZ sajtóirodája lapunkkal közölte, a szövetség képviselői 

kézhez kapták az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP és a Magyar Polgári Párt (MPP) fúziójának 

elutasítására vonatkozó bírósági indoklást. „A most kiközölt indoklás szerint az Erdélyi Magyar 

Szövetség bejegyzése azért nem lehetséges, mert annak hivatalos megnevezésében a magyar 

elnevezés is szerepel” – olvasható az EMSZ közleményében. Az EMNP és az MPP vezetőinek 

az indoklás birtokában immár lehetőségük van fellebbezni, melyet határidőn belül meg is 

tesznek. 
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https://kronikaonline.ro/kultura/eszukkel-szivukkel-is-lattak-az-erdelyi-sracok
https://kronikaonline.ro/belfold/ciuc-az-rmdsz-szel-kozosen-dolgozik-a-kormanyprogramon-egyeztetett-ciolacuval-is
https://kronikaonline.ro/belfold/ciuc-az-rmdsz-szel-kozosen-dolgozik-a-kormanyprogramon-egyeztetett-ciolacuval-is
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29237&markizay_peter_en_akkor_is_szeretem_a_hataron_tuli_magyarokat_ha_putyin_nem_engedi
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29237&markizay_peter_en_akkor_is_szeretem_a_hataron_tuli_magyarokat_ha_putyin_nem_engedi
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emsz-magyar-elnevezese-miatt-utasitotta-el-a-torvenyszek-az-alakulat-bejegyzeset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emsz-magyar-elnevezese-miatt-utasitotta-el-a-torvenyszek-az-alakulat-bejegyzeset
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Halasztják Márki-Zay kolozsvári közönségtalálkozóját 
2021. október 24. – transindex.ro, maszol.ro 

„Ahétfőn életbe lépő járványügyi korlátozásokat figyelembe véve, úgy döntöttünk, hogy egy 

későbbi alkalommal szervezzük meg a közönségtalálkozót” – közölték a szervezők a 

Planetárium kávézó közösségi média oldalán. A közönségtalálkozó október 26-án, kedden lett 

volna, az eseményre 70-en regisztráltak. Mint írták, bíznak abban, hogy a nagy érdeklődésre 

való tekintettel egy későbbi időpontban minél több résztvevőnek helyet tudnak biztosítani, 

amint ezt lehetővé teszik a járványügyi előírások. Az eddig regisztrált résztvevők helyét 

továbbra is fenntartja a Planetárium.  

 

Tisztelet a hősöknek: Kolozsváron is megemlékeztek az 1956-os magyar 

forradalom kirobbanásáról 
2021. október 23. – Krónika 

Kolozsváron több eseményt szerveztek szombaton, az 1956-os magyar forradalom és 

szabadságharc kirobbanásának 65. évfordulóján. A Kolozsvár Társaság és a Mathias Rex 

Egyesület által szervezett délutáni megemlékezést és koszorúzást a sétatéri emlékműnél online 

közvetítés segítségével követhették élőben az érdeklődők. Este a fiatalok fáklyásmenettel 

emlékeztek a hősökre. A Kolozs Megyei Magyar Diáktanács által szervezett felvonulás 19.56-

kor indult a Sétatéren található In memoriam 1956 emlékműtől, elhaladt Mátyás király 

szülőháza előtt, majd a Főtéren keresztül a Babeș-Bolyai Tudományegyetem főépülete elé 

értek. A menet a Házsongárdi temetőbe, Dsida Jenő sírjához is eljutott. 

 

Kétnapos rendezvénnyel emlékezett Csíkszereda 1956 hőseire 
2021. október 23. – maszol.ro 

Pénteken vette kezdetét Csíkszereda városában a 65 évvel ezelőtt kitört budapesti forradalom 

és szabadságharc emlékére szervezett ünnepség-sorozat. A Csíki Moziban megtartott esemény 

Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészének műsorával kezdődött, 1956, 

te csillag! – címmel, majd a lengyel világzene egyik vezető formációja, a VOLOSI zenekar 

koncertje következett. Szombaton délelőtt a csíkszeredai városházán tartottak kerekasztal 

beszélgetést, melyen Dávid Gyula, irodalomtörténész, Nagy Benedek, közíró, helytörténész és 

Kelemen Csongor, az '56-os Vitézi Rend törzskapitánya vett részt. Ők mindannyian részesei 

voltak az 1956-os forradalom erdélyi történéseinek és elszenvedői az azt követő 

megtorlásoknak. 

 

Emlékműavatással emlékeztek az 56-os szabadságharcra Szovátán 
2021. október 23. – szekelyhon.ro 

A Szováta városért létrehozott Pro Urbis Alapítvány emlékművet avatott, illetve ünnepi 

megemlékezést szervezett az ’56-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából 

pénteken, a Templom utca és a Hársfa utca találkozásánál kialakított téren. Az eseményen 

elsőként Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere, a Pro Urbis Alapítvány elnöke köszöntötte 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=65773&halasztjak_markizay_kolozsvari_kozonsegtalalkozojat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tisztelet-a-hosoknek-kolozsvaron-is-megemlekeztek-az-1956-os-magyar-forradalom-kirobbanasarol-kepriport
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tisztelet-a-hosoknek-kolozsvaron-is-megemlekeztek-az-1956-os-magyar-forradalom-kirobbanasarol-kepriport
https://maszol.ro/belfold/Ket-napos-rendezvennyel-emlekezett-Csikszereda-1956-hoseire
https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekmuavatassal-emlekeztek-az-56-os-szabadsagharcra-szovatara
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az egybegyűlteket, köztük Tóth László főkonzult, Kelemen Imre, egykori 56-os 

szabadságharcost, a környező települések polgármestereit, lelkészeket. 

 

Akikre lesújtott ’56 ítélete 
2021. október 23. – szekelyhon.ro 

Megemlékező kerekasztal-beszélgetést szerveztek a csíkszeredai városházán szombaton. Az 

1956-os események előzményéről, hátteréről, átéléseiről olyan elítéltek meséltek, akik saját 

bőrükön tapasztalták meg a forradalomra érkező offenzíva véres és kíméletlen haragját. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc 65-ik évfordulóra szervezett csíkszeredai 

ünnepségsorozat részeként a kerekasztal-beszélgetést Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum 

vezetője moderálta.  Különösen az erdélyi magyarság körében találtak visszhangra a budapesti 

események. A társadalom egészét érintették a megmozdulások, a tizenévesektől kezdve a 

felnőtt lakosságon át az idősebb korosztály is képviseltette magát az októberi eseményeken. Az 

elnyomó rendszer ellen felemelt hang kemény retorziókat vont maga után – kezdte az igazgató. 

Hozzátette, a hatalom egy néma tüntetést vagy egy gyertyagyújtást is keményen megtorolt 

koncepciós perek által. 

 

A vártemplomi kopjafánál emlékeztek Marosvásárhelyen 
2021. október 23. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ önkormányzati frakciója szombaton koszorút helyezett el a 

vártemplom udvarán álló kopjafánál, és emlékezett meg az 56-os szabadságharcról. A 

járványhelyzetre való tekintettel a megemlékezést a nyilvánosság kizárásával tartották, nem 

hirdették meg, csak a körzeti RMDSZ-elnökök és a frakciótagok vettek részt azon. A 

koszorúzást követően Tamási Zsolt történész mondott rövid beszédet arról, hogy a magyarság 

ünnepei mindig a szabadsághoz, a szabadságvágyhoz kapcsolódnak. 

 

Magyar állami elismerés az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti 

példaértékű kiállásért 
2021. október 23. – szekelyhon.ro 

Újabb erdélyi közéleti személyiség vehetett át rangos állami kitüntetést, amelyet az augusztus 

20-i nemzeti ünnep alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági elnöke adományozott 

a nemzet és a haza szolgálatában végzett példaértékű munkájáért. A rendhagyó ünnepséget 

Csíkszeredában, a főkonzulátus Petőfi Sándor utcai épületének előterében tartották 

szombaton, a kitüntetést pedig Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának vezetője adta át Lay Imrének, az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége titkárának. 

 

Így hajtottak fejet az ’56-os hősök emléke előtt Csíkszeredában 
2021. október 23. – szekelyhon.ro 

Az 1956-os forradalom emlékére a Hargitai megyeszékhelyen is visszafogott ünnepséget 

tartottak szombaton. Délután zajlottak a szabadtéri megemlékezések és koszorúzások. Először 

a Kalász negyedi temető előtti kopjafánál helyezte el a megemlékezés koszorúit a csíkszeredai 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/akikre-lesujtott-r56-itelete
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-vartemplomi-kopjafanal-emlekeztek-marosvasarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-elismeres-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-elvei-melletti-peldaerteku-kiallasert
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-elismeres-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-elvei-melletti-peldaerteku-kiallasert
https://szekelyhon.ro/aktualis/igy-hajtottak-fejet-az-r56-os-hosok-emleke-elott-csikszeredaban
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városvezetés képviselete. Innen a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar zenei kíséretében az 

1956-os térre vonultak át a megemlékezők. A Gloria Victis emlékműnél a Romániai Magyar 

Cserkészszövetség is közreműködött, a székely himnusz eléneklése után többek között 

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa – velük együtt pedig a frissen kitüntetett Lay Imre – Novák Károly Eduárd 

sportminiszter, illetve Gyurta Dániel úszó olimpiai bajnok is lerótta tiszteletét. 

 

Tömeg nélküli megemlékezés az 1956-os hősök előtt Székelyudvarhelyen 
2021. október 23. – szekelyhon.ro 

Szerény megemlékezést tartottak Székelyudvarhelyen: noha a tömegrendezvény elmaradt, az 

’56-os hősök emlékművénél egész nap lehetett koszorúzni, illetve szombaton és vasárnap este 

is koncertre látogathatnak az érdeklődők. Székelyudvarhely központjában oszlopokra 

kifeszített piros-fehér-zöld lobogók jelzik az ünnepet, az emlékmű előtt mécsesekkel kirakott 

ösvény és ahhoz illő zene fogadta az arra járókat. Este hat órakor a városháza munkatársai is 

kivonultak a helyszínre: a koszorúzást és néhány perc néma csendet követően tovább indultak 

a Székelyudvarhelyi Művelődési Házhoz, a Volosi együttes ünnepi koncertjére.  

 

Szoboszlay Aladárra és kivégzett társaira emlékeztek Pécskán 
2021. október 24. – maszol.ro 

A magas koronavírus-fertőzöttségi arány miatt érvényben lévő korlátozások figyelembe 

vételével nem hirdettek megemlékezést az Arad megyei Pécskán az 1956-os magyar forradalom 

és szabadságharc 65. évfordulóján, ennek ellenére, szinte spontán módon gyertyagyújtást 

tartottak szombaton este. 

 

Hősök nélkül bátortalanok és erőtlenek is vagyunk – ’56-os megemlékezés 

Sarmaságon 
2021. október 24. – maszol.ro 

Ünnepi istentisztelettel kezdődött vasárnap délelőtt a szilágysági Sarmaságon az 1956-os 

magyar forradalom tiszteletére szervezett megemlékezés. A falu hölgyei, közel hetvenen, helyi 

népviseletbe öltözve érkeztek a református templomba a Varrd magad a viseleted projektnek 

köszönhetően, ami a napokban ért véget a településen. 

 

Szövetség: A Szlovákiában tanuló orvosok legalább hat évig maradjanak itthon 
2021. október 22.  – Új Szó  

A parlamenten kívüli Szövetség párt azt javasolja, hogy a Szlovákiában diplomát szerző orvosok 

a tanulmányaik befejezése után legalább hat évig itthon gyakorolják a hivatásukat, így 

viszonozva a társadalomnak és az államnak a képzésükre fordított forrásokat. Forró Krisztián 

pártelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján kiemelte: a tervezett egészségügyi reformnak a 

páciensekre és az egészségügyi dolgozókra kellene koncentrálnia. Hangsúlyozta továbbá a 
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béremelés, és az alkalmazottak itthon tartásának fontosságát. A problémák között 

megemlítette a nyugdíjas korú orvosok és nővérek nagy számát is. Ami a pácienseket illeti, 

Forró szerint a színvonalas és gyors egészségügyi ellátás mellett nem szabad megfeledkezni az 

anyanyelv fontosságáról sem. „Fontos, hogy a kórházba kerülő emberek az anyanyelvükön 

kommunikálhassanak” – emelte ki. 

 

Elnapolják a Csemadokról szóló törvényt? 
2021. október 22.  – Új Szó, bumm.sk, ma7.sk  

Gyimesi György (OĽaNO) képviselő későbbre halasztaná az általa benyújtott Csemadok-

törvény tárgyalását a parlamentben, azt várja ugyanis az érintettektől, hogy világosan 

foglaljanak állást a készülő jogszabállyal kapcsolatban.  Ahogy arról beszámoltunk, a törvény 

értelmében a kulturális szervezet évente 300 ezer euró állami támogatásban részesülne. 

Gyimesi szerint, bár a javaslatot Bárdos Gyulával, a Csemadok országos elnökével, a Szövetség 

elnökségi tagjával egyeztetve dolgozta ki, „önellentmondásos” helyzet alakult ki, mivel a párton 

belül működő Híd-platform vezetője, Rigó Konrád a tervezet káros hatásairól beszélt. „Ha nem 

szólnak hozzá a törvénytervezethez, akkor elnapolom” – mondta lapunknak Gyimesi azzal, 

hogy a világos állásfoglalás hiányában visszavonja azt a parlament napirendjéről és egy későbbi 

időpontban terjesztené be újra. Gyimesi az után közölte mindezt, hogy a Szövetség 

elnökségének említett két tagja, Bárdos és Rigó egy közös videóüzenetet tett közzé. Ebben 

Bárdos hangsúlyozza, minden lehetőséget ki akar használni, hogy a szervezet jobb 

körülmények között működhessen. Rigó pedig arról beszél, a Gyimesi által benyújtott 

törvénytervezet sok tisztázatlan kérdést vet fel. 

 

Működik a Kisebbségek Barátai Parlamenti Munkacsoport 
2021. október 22.  – bumm.sk  

Megalakult és megkezdte működését a kisebbségeket érintő törvényalkotás minőségét javítani 

kívánó parlamenti csoport. A Kisebbségek Barátai Parlamenti Munkacsoport (KBPM) a Bél 

Mátyás Intézet és Miroslav Kollár parlamenti képviselő közös kezdeményezése. A 

munkacsoport tagjai kisebbségpolitikai szakértők, valamint a téma iránt érdeklődő parlamenti 

képviselők. A szakértők véleményezik a releváns törvényeket, majd pedig ismertetik 

álláspontjukat a képviselőkkel. A mostani, októberi ülésszakban négy törvénnyel foglalkoztak 

– tájékoztatta portálunkat Ravasz Ábel, a Bél Mátyás Intézet elnöke. „Célunk az, hogy releváns 

információkhoz juttassuk a parlamenti képviselőket a kisebbségeket érintő törvénykezési 

javaslatok kapcsán. Most először állt elő ugyanis olyan helyzet, hogy a parlamentben nincs 

kisebbségi párt. Idáig pont ezek a pártok vették magukra a kisebbségi törvények előkészítését, 

elemzését, a többi párt informálását. Ma ugyan vannak egyéni képviselők, akiket foglalkoztat a 

kisebbségi téma, de nem áll rendelkezésükre szisztematikus háttérmunka. Kezdeményezésünk 

ezt a lyukat kívánja betölteni azzal, hogy a képviselőket szakpolitikai anyagokkal és érvekkel 

látja el” – mondta Ravasz. 
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Legyen magyar nyelvű üzenet a Mihály-kapu szobrába visszakerülő 

időkapszulában! 
2021. október 23.  – ma7.sk  

A várhatóan 2022-re megújuló szoborba ismét időkapszula kerül, a Pozsonyi Kifli Polgári 

Társulás kezdeményezi, hogy az elhelyezendő időkapszulában magyar nyelvű üzenet is legyen. 

A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás örömmel értesült arról, hogy a város történelmére vonatkozó 

emlékek kerültek elő a pozsonyi Mihály-kapu süvege csúcsán álló – a sárkánnyal küzdő Szent 

Mihályt-ábrázoló – szobor fejrészében elhelyezett időkapszulából. A várhatóan 2022-re 

megújuló szoborba ismét időkapszula kerül. Ennek kapcsán a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás 

üdvözli Matúš Vallo főpolgármester kezdeményezését, miszerint a nyilvánosság is javasolhat 

üzenetet. A multietnikus Pozsonyban évszázadok óta élnek együtt németek, szlovákok, 

magyarok és számos más közösség képviselői. A város – hagyományaiból adódóan és mai 

hivatalos állásfoglalásai szerint is – többnemzetiségűként határozza meg önmagát, és a 

népszámlálási eredmények alapján szintén annak tekintendő.  

 

Így halad a gombaszögi pálos monostor felújítása 
2021. október 23.  – felvidek.ma  

A gombaszögi pálos monostor 2021-es fejlesztéséről és az ásatás eredményeiről Orosz Örs, a 

Sine Metu Polgári Társulás elnöke, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője tartott tájékoztatót. 

A munkálatok 2017-ben kezdődtek először takarítással majd az ásatással. A műemlékvédelmi 

hivatal ötven százalékát engedte feltárni a területnek, amit az idén sikerült teljesíteni. „A mi 

ambíciónk az, hogy a középkori járószintet bemutatva a kiálló falakat konzerváljuk” – mondta 

a szervezet elnöke. Az idén még tervben van az oltárok körbeásása és konzerválása, mivel azok 

is nagyon rossz állapotban vannak. A műemlékvédelmi hivatallal való egyeztetés után, amely 

kifejezetten kérte, hogy a kiegészítés idegen kőből legyen megoldva, mádi kő került beépítésre. 

A gombaszögi pálosoknak birtokuk volt Mádon és az eredeti lépcső sárgás színű mádi kőből 

készült.  

 

Soha nem látott fejlesztések és kiváló magyar–szlovák viszony Besztercebánya 

megyében 
2021. október 24. - ma7.sk  

Több száz kilométer út felújítása, milliós nagyságrendű beruházások a középiskolákban, 

megújult kulturális intézmények, új innovatív projektek, kiváló magyar–szlovák viszony – 

röviden így lehetne összegezni Besztercebánya megye elmúlt négy évét a Losonci járás 

vonatkozásában is, mely a megyerendszer létrejötte óta a legsikeresebb négy esztendőnek 

tekinthető. Az eredmény szemmel látható. A korábban kátyús, balesetveszélyes utak egyre több 

szakaszon újulnak meg, a kulturális intézmények omladozó épületei visszanyerik eredeti 

pompájukat, az elavult szakműhelyek modern berendezésekkel bővülnek. Ennek apropóján 

kértük meg a járás két magyar megyei képviselőjét, Csúsz Pétert és Agócs Attilát, összegezzék, 

mi mindent sikerült elérni ebben a választási ciklusban. Az előző választási ciklusokra az 
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állandó harc volt a jellemző, mind a képviselő-testületben, mind a képviselők és az elnök között 

– mondja Csúsz Péter. 

 

Királyhelmecen megelevenedtek 1956. október 23-a eseményei 
2021. október 24. - ma7.sk  

A 65 évvel ezelőtti budapesti tömegtüntetésből - a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz 

következtében még aznap éjjel - fegyveres felkeléssé változott forradalmi napokról tegnap a 

Bodrogközi Magyar Közösségi Házban is megemlékeztek. Házigazdaként Pásztor István, a 

Lórántfy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnöke köszöntötte a teltház 

közönségét. Az ünnepi beszédet a Csemadok Tőketerebesi Területi Választmányának elnöke, 

Kopasz József mondta el. Felelevenítette a forradalmi napok történéseit, kezdve a budapesti 

műegyetemisták 16 pontból álló követeléseivel, folytatva a szovjet csapatok ideiglenes, 

látszólagos kivonulásán át a nyugat-európai országok kinyilatkoztatásáig, miszerint semmilyen 

segítséget nem adnak Magyarországnak.  

 

Az 1956-os „örvényre” emlékeztek Kassán 
2021. október 23.  – felvidek.ma  

1956. október 23-ára Kassán a Márai-szobornál emlékeztünk meg a magyar forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról. Nem is találhatnánk méltóbb helyet a városban, hiszen a 

világhírű író erről a világrengető eseményről egyik legszebb versét írta. Miután Gris Emese 

Diána konzul üdvözölte a jelenlevőket, közölte, a vírushelyzet miatt, a fogadás helyett ezt a 

szokatlan formát választották. Dr. Hetey Ágota főkonzul beszédében leszögezte, „a magyar nép 

ekkor ütötte az első rést a kommunista világrend falán, amit 1968-ban a csehek és szlovákok, 

majd 1980-ban a lengyelek tágítottak tovább. A magyar forradalom elbukott ugyan, de 

szellemisége tovább él a lelkekben.” Ez a nap elsősorban a magyar egység ünnepnapja. Fiatalok, 

idősek, diákok, értelmiségiek, munkások és parasztok, egy egész nép kelt fel a diktatúra, az 

önkényuralom és az idegen katonai megszállás ellen.  

 

Az 1956-os forradalomra emlékeztek Dunaszerdahelyen 
2021. október 22.  – Új Szó, ma7.sk,  

A Diktatúrák áldozatai emlékművének megkoszorúzásával emlékeztek meg az 1956-os magyar 

forradalomról ma délután Dunaszerdahelyen. „Közösen megfogadhatjuk, hogy nem hagyunk 

veszni jogainkat, ellenállunk mindenféle beolvasztási kísérletnek, szabadok és magyarok 

szeretnénk maradni szülőföldünkön. Békében élni az itt élő más nemzetiségekkel, de nem 

alárendelt szerepben” – mondta az alpolgármester. Szeles Szabolcs, a testvérváros Győr 

alpolgármestere az 1956-os események felvidéki reakcióit is kiemelte az összetartozást és a 

hagyományok tiszteletét hangsúlyozva. A dunaszerdahelyi Magángimnázium, valamint a 

Műszaki Szakközépiskola diákjai és a Győri Nemzeti Színház színészei tették meghittebbé az 

emlékezést. 
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1956-ra emlékeztek Horgoson 
2021. október 23. – Vajdaság Ma 

1956-ban a magyar forradalom letörése után megindult a menekülthullám. A hazájuk 

elhagyására kényszerülő tömegek egy jelentős része Horgos környékén lépte át a határt. A falu 

központjában 2015-ben avattak fel egy emléktáblát, amit azóta október 23-án minden évben 

megkoszorúznak. - Mi lehet annak a mozgatója, hogy egy kicsinnyé tett ország fiataljai először 

zászlókkal, békésen szembe fordulnak a 20 század egyik legkegyetlenebb diktatúrájával, majd 

pár nappal később a fiatal srácok és lányok a világ egyik legnagyobb katonai erejével indulnak 

küzdelembe? – tette fel a kérdést ünnepi beszédében Vass Zoltán horgosi történész, a 

magyarkanizsai önkormányzat tagja. 

 

Muzslya: Megemlékeztek az 1956-os eseményekről 
2021. október 23. – Vajdaság Ma 

A Muzslai Petőfi Sándor MME szervezésében az idén is megemlékeztek az 1956-os 

forradalomról és szabadságharcról, elsőként megkoszorúzták az 2014 novemberében állított 

emléktáblát, amely arról is tanúskodik, hogy a muzslyai polgárok tőlük telhetően próbáltak 

enyhíteni a menekültsorsban levő nemzettársaikon, akik Écskán tartózkodtak a 

menekülttáborban. Elsőként Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa nevében Balogh György 

konzul helyezte el a kegyelet virágait, majd Molnár Attila, az MNT nevében koszorúzott, 

továbbá főt hajtottak még az emléktábla előtt a VMSZ képviselői, valamint koszorúztak a helyi 

közösség tanácsának tagjai, a RÉMUSZ hagyományápolók egyesületének képviselői és a 

Muzslai Petőfi Sándor MME tagjai. 

 

Zenta: Az 1956-os forradalom emlékezete 
2021. október 23. – Vajdaság Ma 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szerveztek megemlékezést 

csütörtökön Zentán. A Városháza oszlopcsarnokában megkoszorúzták dr. Rajki Márton 

emléktábláját, a Művelődési Házban pedig ünnepi műsorral emlékeztek. A rendezvény 

kezdetén Pataki Tibor, a Zentai Gimnázium történelemtanára mondott ismertetőt dr. Rajki 

Márton életútjáról és az 1956-os forradalomban vállalt szerepéről. Elhangzott, hogy a 

magyarság százévente olyan tetteket hajt végre, amelyre az egész világ felkapja a fejét. 

Példaként említhetjük Bocskait, Rákóczit, az 1848-as szabadságharcot. 1956 a leghihetetlenebb 

hőstett volt, hiszen ebben a világban egy nép talpra állt és szembe szállt a sötét diktatúrával. 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa nevében Ferhan Alinda konzul, a Magyar Nemzeti 

Tanács nevében Hajnal Jenő, Zenta község önkormányzata nevében Czegledi Rudolf és Szabó 

Dékány Zsófia, a Vajdasági Magyar Szövetség zentai szervezete nevében Fábrik Rudics Regina 

és Gordán Kolos, a Magyar Mozgalom nevében Sándor József és Pintér Attila, a Rákóczi 

Szövetség Zentai Ifjúsági Szervezete nevében Homolya Ákos, a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség képviseletében pedig Sutus Áron és Hugyik Richárd koszorúzták meg az 

emlékhelyet. 
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Ünnepelt a szabadkai Népkör 
2021. október 25. – Magyar Szó 

Az idén 150 éves szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ vasárnap este tartotta meg 

központi ünnepségét, amelyen egyebek mellett életműdíjakat és az eddigi alkotótevékenységet 

elismerő kitüntetéseket adták át. A jubiláló Népkört és a díjazottakat a Kecskemét 

Táncegyüttes alkalmi műsorával köszöntötték. A lapunknak eljuttatott lista szerint több 

kategóriában több személynek ítéltek oda életműdíjat, illetve egyéb kitüntetést. A Piros 

Tulipán díjjal (egy évad kimagasló tevékenységének elismeréseként) Fazekas Izabellát 

tüntették ki, az Ezüst Tulipán díjjal (egy évtized kimagasló tevékenységének elismeréseként) 

Szécsi Viktóriát, Pintér Krisztiánt, Greguss Zalánt, G. Erdélyi Herminát és Polyákovity 

Izabellát, Arany Tulipán díjjal pedig (életműdíjként, de legalább 25 év kimagasló 

tevékenységének elismeréseként) dr. Takács Mártát és Siflis Zoltánt. 

 

Emlékhelyet avattak Zentagunarason 
2021. október 23. – Magyar Szó 

Pénteken délben a zentagunarasi temetőben, esős és szomorkás időben adták át és szentelték 

fel azt az emlékhelyet, amely az elmúlt 170 év háborúi, forradalmai és szabadságharcai 

áldozatainak állít emléket. Sípos Hajnalka, a helyi közösség titkára arról számolt be lapunknak, 

hogy az emlékhely ötlete már régen megfogalmazódott bennük. „A falu központjában lévő 

második világháborús emlékhelyet próbáltuk rendbe tenni, amit a privatizáció során eladtak. 

Törekvésünk különböző nehézségekbe ütközött, a tulajdonostól mindig engedélyt kellett kérni, 

ezért arra gondoltunk, hogy egy új helyen kellene emlékhelyet kialakítani. Dudás Anna 

magyartanárnő kezdeményezte, hogy a temetőben méltó helyszínt kaphatna. Akkor volt 

folyamatban a temető rendezése, és úgy gondoltuk, hogy ez valóban méltó és szép hely.” – 

fogalmazott Sípos. 

 

„Tisztelet a hősöknek, tisztelet a bátraknak!” 
2021. október 24. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) együttműködve Magyarország 

Beregszászi Konzulátusával és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel október 23-án 

megemlékezést szervezett az 1956-os események tiszteletére. A főhajtással és koszorúzással 

egybekötött esemény délután 15.00 órakor vette kezdetét a beregszászi vasútállomás melletti 

emlékműnél, majd „Idegenben keserűbb a sírás…” című színházi előadással folytatódott a 

Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. 

 

Csóti György: a helyzet rosszabb, mint két évvel ezelőtt volt 
2021. október 24. – Kiszo.net 

A 2012-ben alakult Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) kiterjedt jogsegélyszolgálatot működtet a 

Kárpát-medencében. A budapesti székhelyű intézet küldöttsége kárpátaljai körútja során 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4757/vajdasag_szabadka/252884/%C3%9Cnnepelt-a-szabadkai-N%C3%A9pk%C3%B6r-szabadkai-N%C3%A9pk%C3%B6r.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4756/vajdasag/252810/Eml%C3%A9khelyet-avattak-Zentagunarason.htm
https://karpataljalap.net/2021/10/24/tisztelet-hosoknek-tisztelet-batraknak
https://kiszo.net/2021/10/24/csoti-gyorgy-a-helyzet-rosszabb-mint-ket-evvel-ezelott-volt%e2%94%82kiszo-interju/
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ellátogatott az Ungvári Magyar Házba, Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségébe. Csóti György – a KJI 

igazgatója, aki korábban az MDF és a Fidesz országgyűlési képviselője volt, tevékenykedett 

zágrábi nagykövetként és televíziós szerkesztőként is – megbotránkoztatónak tartja, hogy a 

jelenlegi ukrán vezetés semmibe veszi a kétoldalú ukrán–magyar megállapodásokat, de a 

nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei sem tartják vissza jogfosztó intézkedéseiben. 

 

Tisztelet a hősöknek! – Megemlékezés Beregszászban 
2021. október 24. – Kiszo.net 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a beregszászi konzulátus és a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség közös szervezésében az 1956-os szabadságharc emléknapján 

Beregszászban, a vasút melletti kopjafánál tartottak megemlékezést. Sok vendég érkezett a 

rendezvényre, hogy főt hajtson, és együtt emlékezzen a beregszásziakkal, többek mellett 

Bujdosó János, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kárpátaljai Főosztályának vezetője, Vida 

László, az ungvári főkonzulátus első beosztott konzulja, illetve a megyei tanács több 

képviselője. 

 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 22. – Kossuth Rádió 

Gyimesi György magyar nemzetiségű kormánypárti képviselő javaslatot nyújtott be a szlovák 

törvényhozásba, hogy az immár több mint hetven éves kulturális-társadalmi szervezet, a 

Csemadok ismét részesülhessen az állami költségvetésből. Az előterjesztésről az érintett 

szervezet elnökét, Bárdos Gyulát Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

Az október 23-ára szervezett nagyszabású ünnepségsorozat idén a nagyon magas fertőzöttségi 

mutató miatt Székelyudvarhelyen elmarad - illetve komolyzenei koncertekre korlátozódik - ám 

a piros-fehér-zöld zászlók most is ott lobognak Székelyudvarhely főterén.  A sorozatos 

kormánybiztosi büntetések ellenére sem telhet el ünnep magyar zászlók nélkül – mondta el a 

városháza szóvivője, Zörgő Noémi. Aki hozzátette, hogy eddig sem aszerint cselekedetek,  hogy 

mit szól majd hozzá a prefektus. 

 

  

https://kiszo.net/2021/10/24/tisztelet-a-hosoknek-megemlekezes-beregszaszban-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-22_18-02-00&enddate=2021-10-22_18-40-00&ch=mr1
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Egyre súlyosabb a helyzet Ukrajnában. Soha nem diagnosztizáltak még olyan sok új fertőzöttet 

egy nap alatt, mint az elmúlt 24 órában, negatív csúcsot döntött a szövődmények következtében 

elhunytak száma is. 

 

A drónos doktorandusz lett idén Magyarkanizsa Juventus Pro Urbe-díjasa. Az okleveles 

mechatronikai mérnök 25 évesen a virtuális valóság és az ipar összekapcsolásának lehetőségeit 

kutatja. Az Oromon élő Pletikoszity Árpád a fiatal gazdálkodókat abban segíti, hogy minél 

többen áttérjenek a modern mezőgazdasági termelésre. 

 

180 hagyományos, falusi ház újul meg Romániában az Országos Helyreállítási Terv részeként, 

úgy, hogy közben a helyiek is megtanulhatják a restaurálás fortélyait. Ezzel is szeretnék felhívni 

a figyelmet arra, hogy ezek igencsak értékes épületek - mondja Hegedüs Csilla, az európai uniós 

alapok minisztériumának RMDSZ-es államtitkára. 

 

A szerbiai oldalon javában tart a Szabadka-Szeged vasútvonal felújítása. Teljesen új pályát 

építenek, az 1880-as évekből származó síneket eltávolították, s még a talajt is kicserélték másfél 

méteres mélységben. A vonatok a tervek szerint 120 kilométeres óránkénti sebességgel járnak 

majd, s a vasút melletti települések azt remélik, hogy gazdasági fellendülést hoz majd a 

fejlesztés a számukra, s talán az elvándorlást is megállítja. 

 

Addig míg Horgoson épül a vasút, a Füleki polgármester még csak keresi a szövetségeseket, 

hogy újra működjön vasút a régióban. Komáromtól Hidasnémetiig nincs vasúti 

tömegközlekedés Magyarország és Szlovákia közt. Az egykori Magyar Királyi Vasúthálózat ezen 

részén mesterségesen lehetetlenítették el a személyforgalmat, s idővel le is szoktak ennek 

használatáról, így könnyű volt levonni azt a következtetést, hogy anyagilag nem éri meg a 

kisforgalmú szárnyvonalakat működtetni. Pedig Lengyelországból Zólyomon, Losoncon - 

Füleken és Hatvanon át le a Balkánig itt egy olyan vasútvonal, amit ha felújítanak, akkor egy 

elhanyagolt vidéket lehetne a Felvidéken és Észak-Magyarországon is életre kelteni. A 

vasútmentő lehetőségekről kérdezte Fülek polgármesterét, Agócs Attilát munkatársunk. 

 

Félszáz diák képviseli Nagyváradot és Bihar megyét a Gloria Victis ’56 programsorozaton, 

Budapesten. A Rákóczi Szövetség 1992 óta rendezi a történelmi vetélkedőt a Kárpát-

medencében élő középiskolás diákok számára. Az idei emlékünnepségre 2000 oltási 

igazolással rendelkező diák érkezik a Kárpát-medencéből, különböző középiskolai és egyetemi 

szervezetek képviseletében. A nagyváradi indulásnál jelen volt munkatársunk, Ionescu 

Nikolett is. 
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A Rákóczi Szövetség egyik legismertebb és legnagyobb hagyományú ifjúsági rendezvénye a 

Gloria Victis 1956 elnevezésű 3 napos programjának ma délutáni fáklyás felvonulásáról 

holnapi műsorunkban számolunk be. A Kárpát-medencei középiskolások történelmi 

vetélkedőjének szombati döntőjéről pedig vasárnapi adásunkban hallhatnak összeállítást. 

 

Határok nélkül 

2021. október 23. – Kossuth Rádió 

Az 1956-os magyar forradalom európai ügy volt, és halálos sebet ejtett a kommunizmushoz 

fűződő nyugati romantikus képzeteken - jelentette ki Novák Katalin a forradalom kezdetének 

évfordulója alkalmából Münchenben tartott ünnepségen. 

 

A családokért felelős tárca nélküli miniszter a bajor tartományi fővárosban működő magyar 

főkonzulátus rendezvényén elmondott ünnepi beszédében kiemelte, hogy a magyarok 

forradalma az egész világot megmozgatta, megmutatta a szovjet elnyomás valóságát és 

megadta az első lökést ahhoz, hogy Nyugaton szakítsanak a kommunizmushoz fűződő 

illúziókkal. 

 

Viszont a marxizmusnak még mindig vannak "illuzionistái", akik azt állítják, hogy sikerült 

elérni "a szabadság legmagasabb fokát", fenyegetést pedig már csak az "idegesítő konzervatív 

alakok" jelentenek, akiket ezért "meg kell vádolni gyűlöletbeszéddel, és folyamatos 

bocsánatkérésre és a múltjuk megtagadására kell kényszeríteni". Azonban "történelmünk és 

kereszténységünk" megtanította, hogy "nincs szabadság áldozat nélkül". 

 

A súlyos áldozatok árán kivívott szabadságot, és Európa szabadságát pedig nem a nemzetek és 

a nemzeti szuverenitás veszélyezteti, hanem a mindent egységesítő, globális és "gyermekek 

nélküli jövő illúziója, és az elfordulás keresztény kultúránktól és nemzeti önazonosságunktól" 

- hangsúlyozta Novák Katalin. 

 

Öt kontinens 

2021. október 23. – Duna World 

 

Pándi György portré 

A gyermekkorban ért hatások sokáig velünk maradnak. Így volt ezzel Pándi György is, aki 13 

évesen, 1956 decemberében, kalandvágyból hagyta el Magyarországot. Előbb Ausztriában élt, 

majd Amerikában, New Jerseyben telepedett le. A cserkészbolt vezetőjeként tevékenykedett, 

valamint a Püski könyvkiadó segítőjeként magyar és erdélyi íróknak szervezett amerikai 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-23_18-01-00&enddate=2021-10-23_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-10-16-i-adas/
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látogatásokat. Emellett igazi szenvedélye a fafaragás: a New York-i cserkészparkban álló 

kopjafák nagy része is az ő műve. 

 

A forradalomra emlékeztek Kaliforniában 

A forradalom hőseire emlékeztek a kaliforniai Berkleyben. A San Francisco öböl környéki 

magyarság számára az Orly Múzeum és a főkonzulátus közösen szervezte meg az ünnepséget. 

A megemlékezésen Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át a Magyar Örökség Alapítvány 

elnöke, Gilbert Szilvia. 

 

56-os megemlékezések Ausztráliában 

Ausztrália nem minden államában sikerült méltóképpen megemlékezni a magyar 

közösségeknek az ’56-os forradalom 65. évfordulóján. A Viktória állambeli Melbourne-ben 

továbbra is érvényben vannak a szigorú korlátozások a járvány miatt, így az ott élő magyarok 

idén nem ünnepelhettek együtt. Sydney-ben sem sikerült személyesen megemlékezni az 

október 23-i eseményekről, de a technika segítségével mégis együtt hajthatnak fejet a 

forradalom emléke előtt tisztelegve. 

 

Mátray Géza ’56 - Kanada 

1956 sok bátor hőst adott a nemzetnek. És a későbbiekben is. A 15. évforduló előtt pár nappal, 

1971. október 18-án, egy 27 éves bátor kanadai magyar fiatalember földre teperte Alekszej 

Koszigin szovjet miniszterelnököt kanadai látogatása második napján, így tiltakozva a 

magyarok szabadságvágyának eltiprása ellen. Az egykori fiatalember, Mátrai Géza, a napokban 

Torontóban mesélt 56-os emlékeiről, és arról a vakmerő cselekedetről, amely őt egyszeriben a 

világlapok címoldalára röpítette. 

 

Id. Klement Kornél portré 

1956 nemzeti tragédiája egyben új fejezetet is nyitott a magyarság történetében, amelynek 

lapjait már a szabad világban, köztük Nyugat-Németországban írták. Oda menekült idősebb 

Klement Kornél a szécsényi Forradalmi Bizottság elnöke, aki Frankfurtban tevékenykedve, a 

Lehel vezér cserkészcsapatot megalapítva rendkívül sokat tett a németországi és a nyugat-

európai magyarság megmaradásáért. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. október 24. – M1 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-10-17-i-adas-13/
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20 éves a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai kara   

Húsz évvel ezelőtt, 2001. október 3-án nyitotta meg kapuit a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Csíkszeredai Kara. Azóta több diák nemzedék végzett itt, ahol a hallgatók 

ma is örömmel tanulnak. Október első napjaiban, megalakulásának huszadik évfordulóját 

ünnepelte a tudományegyetem. Az ünnep alkalom volt a számvetésre, a jövőtervezésre és arra 

is, hogy elismerjék a diákok és oktatók érdemeit. Máthé István egyetemi docens „Az egyetem 

kiváló oktatója” díjat kapta. 

 

Decsi Katalin, a szlovák oktatási minisztérium nemzetiségi fejlesztési 

főosztályának vezetője 

A felvidéki magyar megmaradás egyik alappillére, hogy a magyar gyermekek magyar iskolába 

járjanak. A magyar tanítási nyelvű iskolák működése magasabb szintű döntésektől is függ, 

ezért nagyon fontos, hogy a pozsonyi szlovák oktatási minisztériumban idén júliustól a közel 

két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező Decsi Katalin vezeti a Nemzetiségi Fejlesztési 

Főosztályt. Katalin gimnáziumi tanárként és a gútai Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű 

Egyházi Gimnázium egykori igazgatójaként megtanulta, hogy mely tényezők fontosak egy 

magyar iskola fejlődéséhez, működéséhez. Ezt a tudást mindennapi munkájában kamatoztatja. 

 

Rákóczi Diákutaztatási Program   

Minden évben három alkalommal hirdeti meg Diákutaztatási Programját magyarországi és 

külhoni középiskolai osztályközösségeknek a Rákóczi Szövetség azzal a feltétellel, hogy az 

utazás során egy rendhagyó történelemóra keretében keressenek fel olyan emlékhelyet, amely 

szorosan kapcsolódik a 20. századi magyar történelemhez. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Szakgimnáziumából több csoport is elnyerte idén az utazási lehetőséget. 

Először a Szolyvai Emlékparkba látogattak el, amely szomorú jelképévé vált a kárpátaljai 

magyarság huszadik századi történetének. A negyedik ukrán front 1944. november 13-ai 

határozata alapján 3 napos munkára kellett jelentkezni a helyi magyar és német hadköteles 

férfiaknak, ami szörnyű hazugságnak bizonyult, hiszen innen mintegy 30-40 ezer embert 

hajtottak utána a GULÁG-ra. Az Emlékparkot, amely az egykori gyűjtőtábor helyszíne volt, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kezdeményezésére 1994. november 27-én avatták fel.   

 

Bölcsőde- és óvodaprogram a Kárpát-medencében   

Átadták a magyar állam támogatásával zajló Kárpát-medencei óvodaprogram, eddig egyetlen, 

fogyatékkal élő gyermekek számára épült intézményét, Sepsiszentgyörgyön. A Romániai 

Evangélikus-Lutheránus Egyház égisze alatt működő központ arra biztosít lehetőséget, hogy 

szakképzett pedagógusok segítségével fejlesszék a fokozott odafigyelést igénylő gyermekeket. 

A szülők számára talán a legfontosabb, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő 
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szaktudással felvértezve, biztonságban fejlődjenek gyermekeik. De fontos ez a városnak is, 

hiszen – ahogy Antal Árpád polgármester fogalmazott – igyekeznek mindenkire odafigyelni. 


