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Áder Torontóban koszorúzott 
2013. október 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Megkoszorúzta az 1956-os forradalom emlékművét a torontói Budapest parkban szerdán 

Áder János köztársasági elnök. Áder az első magyar államfő, aki az október 23. 

évfordulóján keresi fel az észak-amerikai magyar közösségeket. A köztársasági elnök a nap 

folyamán korábban megtekintette a négyévi szünet után idén újból megnyitott torontói 

magyar főkonzulátus leendő irodáját. Áder János szerdán este csoportos állampolgári 

eskütételen is részt vett és ünnepi beszédet mondott az Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar 

Katolikus Templomban. 

 

Martonyi: a szabadság érzését senki nem törli ki a magyarokból 
2013. október 23. – MTI, hirado.hu 

A szabadság csodájáról, 1956 forradalmának jelentőségéről beszélt szerdán Martonyi 

János Kassán Magyarország főkonzulátusának rendezvényén. A külügyminiszter 

hangsúlyozta: a szabadság csodáját az érti igazán, aki a zsarnokság élményét is átélte, 

érezte a félelmet, a gyűlöletet, megélte a kötelező tapsot és a hazugságot. 

 

Semjén Zsolt részt vett a melbourne-i ünnepi megemlékezésen 
2013. október 23. – MTI, hirado.hu 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett ausztráliai ünnepségeken és állampolgársági eskütételen, és konzuli 

irodát nyitott meg Melbourne-ben. Semjén Zsolt megkoszorúzta a magyar hősök 

emlékművét Ausztrália legnagyobb magyar közösségi épületében, a Wantirnai Magyar 

Központban, és részt vett a forradalom emlékére szervezett hagyományos gyertyafényes 

megemlékezésen. 

 

Egy nép kiáltott... és csend nem lesz 
2013. október 24. – Háromszék 

Sepsiszentgyörgyön a tavaly avatott emlékparkban a tegnapi ünnepségen a felszólalók 

mindannyian az összefogás fontosságát hangsúlyozták, együtt, egymást segítve és 

bátorítva kell mostani szabadságharcunkat megvívnunk. A bátorságra, a kiállásra, a 

szabadságvágyra emlékezünk október 23-án, amikor egy nemzet mondta: elég volt. És 

nem félelemmel, de boldog megkönnyebbüléssel mentek szembe a tankokkal a pesti 

srácok, mert semmi nem drágább, mint visszanyert emberi méltóságunk – jelentette ki az 

ünnepség díszszónoka, Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára. Hangsúlyozta: az 1956-os események idején a külhoni magyarság együtt 

érzett és együtt is cselekedett az anyaországiakkal, az akkori összefogást követendőnek 

tartva. 

 

 
 

http://magyarhirlap.hu/ader-torontoban-koszoruzott
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/23/18/Martonyi_a_szabadsag_erzeset_senki_nem_torli_ki.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/23/17/Semjen_Zsolt_reszt_vett_a_melbourne_i_unnepi_megemlekezesen.aspx?source=hirkereso
http://www.3szek.ro/load/cikk/64611/egy_nep_kialtott_es_csend_nem_lesz


 

 

 

 

 

 
3 

Berényi: a szabadság szeretete volt ´56 üzenete 
2013. október 23. – bumm.sk 

A szabadság szeretete volt ´56 üzenete, mert 1956 után újra jó volt magyarnak lenni 

Európában, újra büszke lehetett minden magyar az akkori Csehszlovákiában is, és a 

kitelepítések nemzedékének ez nagy elégtétel volt - mondta Berényi József, az MKP elnöke 

szerdán az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából Dunaszerdahelyen rendezett 

megemlékezést követően. 

 

Csáky: magyar közösségi jogok nélkül nincs igazi szabadság 
2013. október 22. – bumm.sk 

Magyar közösségi jogok nélkül nincs, nem létezhet igazi szabadság és igazi demokrácia - 

jelentette ki Csáky Pál, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagja, Szlovákia 

volt miniszterelnök-helyettese a Rákóczi Szövetség 1956-os koszorúzási ünnepségén 

kedden a budapesti Bem téren. Mint elmondta, „nem létezik, nem létezhet szelektív 

demokrácia”, nem működhet sikeresen az olyan demokrácia, amely elismeri a polgári 

szabadságjogokat, a gazdasági és a pénzügyek liberalizálását, de a kisebbségi jogok 

vonatkozásában a diktatúrák modelljét akarja továbbvinni. 

 

Újkígyóson ünnepelte október 23-át Kelemen Hunor 
2013. október 23. – transindex.ro 

„Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a második világháborút lezáró 1947-es békeszerződést 

követően az 56-os forradalom volt az a pillanat, amikor a Kárpát-medencei magyarság 

szíve egyszerre dobbant, a lelkekben ugyanaz a tűz, a szabadságszeretet lángja lobbant fel. 

Bár a határok már több mint egy évtizede szétválasztották a magyar nemzet tagjait, 1956-

ban mégis együtt éreztünk, együtt reménykedtünk és hittük, hogy a gyorsan 

berendezkedett kommunista diktatúra nem lesz örökéletű ezen a vidéken. Azokban a 

napokban és hetekben a magyar nemzet szabadságszeretete elemi erővel tört fel, söpört 

végig egy városon, egy országon, és messze túlszárnyalta az 1947-es békeszerződés 

rögzítette határokat” – ezzel a gondolattal indította ünnepi beszédét Kelemen Hunor, az 

RMDSZ szövetségi elnök október 23-án, a Békés megyei Újkígyós város meghívottjaként, 

ünnepi szónokaként. 

 

Minden nap harcolnunk kell 
2013. október 23. – szekelyhon.ro 

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek szerdán délután Csíkszeredában 

a Gloria Victis-emlékműnél, kegyeletüket fejezve ki az 57 évvel ezelőtti események hősei és 

mártírjai emléke előtt. A világi és egyházi elöljárók mellett az ünnepségen részt vett 

Hidvéghi Balázs, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, 

Zsigmond Barna Pál főkonzul és Sógor Csaba Európai Parlamenti képviselő. 

 

 

http://www.bumm.sk/88215/berenyi-a-szabadsag-szeretete-volt-56-uzenete.html
http://www.bumm.sk/88185/csaky-magyar-kozossegi-jogok-nelkul-nincs-igazi-szabadsag.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34485
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/minden-nap-harcolnunk-kell
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Tisztelgés a szolidaritás forradalmárai előtt 
2013. október 23. – Krónika 

Nem elég szóban elítélni a kommunizmust, rehabilitálni kell annak járulékos 

következményeit, azokat az intézményeket is amelyek a diktatúra áldozatául estek – vallja 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki szerdán Bihar megyébe látogatott az 1956-os 

érmihályfalvi csoport emlékművének megkoszorúzására. 

 

Sógor Csaba: a közös menetelésben ismét egymásra találhatunk 
2013. október 23. – Erdély Ma, maszol.ro 

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek szerdán Csíksze- redában a Gloria Victis 

emlékműnél, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa közös szervezésében. Az ünnepségen Sógor Csaba, RMDSZ-es euró- pai 

parlamenti képviselő, Hidvéghi Balázs, a Magyar Ország- gyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának alelnöke, valamint Nagy Benedek, egykori 56-os elítélt, politikus mondott 

ünnepi beszédet. 

 

'56 üzenete, hogy nincs lehetetlen 
2013. október 23. – szekelyhon.ro 

Az 1956-os forradalom eszméivel való azonosulásért 826 személyt ítéltek el Székelyföldön, 

a legnagyobb véráldozatot pedig éppen Marosvásárhely hozta – ezeknek a hősöknek 

állítottak emléktáblát szerdán a Vártemplom udvarán. 

 

'56 emlékezete Kézdivásárhelyen 
2013. október 23. – szekelyhon.ro 

Október 23-án a református temetőben levő '56-os kopjafánál megemlékező ünnepségre 

került sor a Református Kollégium diákjainak részvételével, este pedig az egykori Székely 

Katonanevelde előtti téren a kézdivásárhelyi középiskolások hajtottak fejet az elnyomás 

ellen hangjukat felemelő hősök emléke előtt. 

 

’56-ra emlékeztek Gyergyószentmiklóson 
2013. október 23. – szekelyhon.ro 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóján is megemlékezésre került sor a 

gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben, október 23-án, szerda délután.  

 

Október 23. – Pásztor István: Nem kergetünk politikai délibábokat  
2013. október 23. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség mindenkinek partnere kíván lenni az építkezésben, de nem 

lehet megfélemlíteni és eltántorítani a pártot – hangzott el Pásztor István ünnepi 

beszédében a szabadkai Jadran színpadon. Pásztor István hangot adott véleményének, 

miszerint a Vergődő madár ellopása nemcsak lopás, hanem kegyeletsértés és gyalázat. 

Politikai üzenetnek tartja, hogy még mindig nincs szerb kormányrendelet a kollektív 

http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tisztelges-a-szolidaritas-forradalmarai-elott
http://erdely.ma/multidezo.php?id=151608&cim=sogor_csaba_a_kozos_menetelesben_ismet_egymasra_talalhatunk
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/56-uzenete-hogy-nincs-lehetetlen
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/56-emlekezete-kezdivasarhelyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/a56-ra-emlekeztek-gyergyoszentmikloson
http://pannonrtv.com/web/?p=88497
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bűnösségen alapuló II. világháborút követő közigazgatási döntések hatályon kívül 

helyezéséről. 

 

„Elveszített harcainkra is büszkén kell visszatekintenünk” 
2013. október 22. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A hazai, köztársasági és tartományi politikai élet rangos képviselői, külföldi országok 

küldöttei részvételével megtartott ünnepségen Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi 

nagykövete fogadta a vendégeket, köztük Nebojša Stefanovićot, a köztársasági 

képviselőház elnökét is. Köszöntő beszédében Nikowitz kifejtette, hogy történelmünk 

identitásunk részét képezi, legyen szó annak sötétebb vagy színesebb fejezeteiről. Úgy 

értékelte, hogy a szerb–magyar kapcsolatok jelenleg történelmi csúcsponton vannak, s 

arra is emlékeztetett, hogy Szerbia az 1956-os üldözötteknek menedéket nyújtott, segített 

nekik abban, hogy a szabad világ irányába folytassák útjukat. 

 

56- ra emlékeztek a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar diákjai is 
2013. október 23. – Pannon RTV 

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar diákjai is megemlékeztek az 1956-os forradalomról. 

Rövid zenés színdarabbal elevenítették fel az ’56-os események debreceni történéseit. A 

debreceni egyetemisták is kivették a részüket a forradalmi eseményekből, sőt, ugyanúgy, 

mint Budapesten, a helyi események mozgatórugói voltak. A forradalom kitörése, a 

debreceni diákok tanácskozása és egy forradalmár emlékei is helyet kaptak az MTTK 

Hallgatói Önkormányzatának 1956-ra emlékező műsorában. 

 

Budapesti ultimátum Kijevnek? 
2013. október 23. – Kárpátinfo 

A Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete történelmi megemlékezést szervezett A 

szabadság megszállottai címmel. A szervezet elnöke, Kész Géza az 1956-os forradalom 

mellett felelevenítette a magyarság történelmének nagyobb harcait, melyek sikerükkel 

vagy kudarcukkal, de mindig hozzájárultak a magyar nép további küzdelmeihez, hol 

lendületet, hol pedig stagnálást eredményezve. 

 

A magyar név megint szép lett… 
2013. október 23. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK kopácsi alapszervezete egy rövid alkalmi műsorral emlékezett meg az 1956-os 

forradalom 57. évfordulójáról.  A helyi kultúrotthon könyvtártermében vasárnap gyűlt 

össze az ünneplő közönség, akiket elsőként Cickai Csaba, az alapszervezet elnöke 

köszöntött. Az 1956-os eseményekről Motorcza Gyula budapesti író, világutazó tartott 

érdekes előadást. A megemlékezést a Kopácsi Alkalmi Zenekar  produkciója tette 

ünnepélyesebbé. 

 

 

http://www.magyarszo.com/hu/2134/kozelet/102987/%E2%80%9EElvesz%C3%ADtett-harcainkra-is-b%C3%BCszk%C3%A9n-kell-visszatekinten%C3%BCnk%E2%80%9D.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=88595
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/tortenelem-viharai
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5011-a-magyar-nev-megint-szep-lett
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56-os megemlékezések Bécsben és Burgenlandban 
2013. október 22. – Volksgruppen 

Ünnepi megemlékezésekre, rendhagyó irodalmi estekre hívnak az ausztriai magyar 

egyesületek és szervezetek a magyar forradalom és szabadságharc 57. évfordulója 

alkalmából. Kedden délben a bécsi Magyar Nagykövetségen tartottak ünnepi rendezvényt 

és fogadást, Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet, Csuday Balázs ENSZ képviselő és 

Boros Miklós EBESZ képviselő meghívására. 

 

Október 23. - Németországban már az új nemzedék is ünnepel 
2013. október 23. – MTI, Info Rádió 

A Németországban élő magyarok is ünnepségek keretében emlékeznek az 1956-os 

forradalomra. Mivel a nemzeti ünnep idén Németországban hétköznapra esik, a legtöbb 

magyar szervezet az elkövetkező hétvégén tartja rendezvényeit. Münchenben azonban már 

a múlt szombaton Wittner Mária képviselő díszbeszédével megtartották az ünnepséget. 

 
 

  

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2610412/
http://inforadio.hu/hirek/tudositoink/hir-592836
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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