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Neten is regisztrálhatnak a határon túli kettős állampolgárságú magyarok 
2013. október 24. – MTI, hirado.hu 

November 1-jétől már az interneten is kérhetik a választási névjegyzékbe vételhez 

szükséges regisztrációjukat a határon túl élő kettős állampolgárságú magyarok - közölte a 

Nemzeti Választási Iroda (NVI). A 2014. tavaszi országgyűlési választáson a magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok közül azok vehetnek részt, akik a 

regisztrációjukat eljuttatják az NVI-hez postai vagy jövő péntektől akár elektronikus úton. 

 

A székely autonómiáról beszélt Potápi Bukarestben 
2013. október 24. – maszol.ro 

A Nemzeti összetartozás bizottsága támogatja a székelység területi autonómia-törekvéseit 

- hangsúlyozta bukaresti tárgyalásai során Potápi Árpád János (Fidesz), az Országgyűlés 

Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke csütörtökön. A bizottsági elnök az MTI-nek 

elmondta: Hidvéghi Balázs (Fidesz) alelnökkel együtt a külhoni nemzetrészek védelméről 

folytatott megbeszéléseket a román parlamentben a határon túli románokért felelős 

társbizottság elnökségével és az emberjogi bizottság tagjaival. A területi autonómia 

kérdése a székelység vasárnapra tervezett nagy menetelése kapcsán került szóba. 

 

Úton az autonómiáért 
2013. október 25. – Krónika, Szabadság 

Minden idők legnagyobb székelyföldi tiltakozó megmozdulása zajlik vasárnap 

Háromszéken: a Székelyek Nagy Menetelésének szervezői több tízezer résztvevőt várnak a 

Bereck és Kökös közötti 54 kilométeres menetoszlop kialakítására. A Székely Nemzeti 

Tanács által meghirdetett, az autonómiát népszerűsítő és a tervezett közigazgatási reform 

elleni megmozdulás szervezésében valamennyi erdélyi Magyar politikai szervezet részt 

vesz. 

 

Elkészült a decentralizációs terv 
2013. október 24. – Krónika, maszol.ro 

Pénteken ismertetik a decentralizációs tervezet végleges formáját Victor Ponta 

miniszterelnökkel – nyilatkozta Liviu Dragnea kormányfő-helyettes. „A tervezet hatalmas 

előrelépést jelent a közigazgatási reform felé, ez az első pofon, amit az elévült rendszernek 

adunk” – fogalmazott Dragnea. 

 

Budapesten az erdélyi szórványról 
2013. október 24. – Krónika 

Erdély szórványtérségeit mutatja be egy éven keresztül az idén ősszel kezdődött 

rendezvénysorozatában a budapesti Polgárok Háza. A Kárpát-medencei Magyar 

Népművészet sorozat fővédnöke Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, szakmai 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/24/15/Neten_is_regisztralhatnak_a_hataron_tuli_kettos_allampolgarsagu.aspx?source=hirkereso
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19763-a-szekely-autonomiarol-beszelt-potapi-bukarestben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/elkeszult-a-decentralizacios-terv
http://kronika.ro/kulfold/budapesten-az-erdelyi-szorvanyrol


 

 

 

 

 

 
3 

partnere Pozsony Ferenc kolozsvári néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia külső 

tagja. A rendezvénysorozat első állomásaként szeptember 20-án a Hunyad megyei 

Csernakeresztúr és környéke mutatkozott be, az itt letelepedett bukovinai székelyek 

gyűjteményéből nyílt kiállítás, illetve a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület 

műsorát tekinthették meg a jelenlévők. 

 

Prefektusi intő a román szalagért 
2013. október 24. – Krónika, maszol.ro 

Figyelmeztetésben részesítette a Kovászna megyei prefektus Antal Árpád polgármestert, 

amiért az áprilisi városnapok megnyitóján nem viselte a román trikolór szalagot. A 

kihágást rögzítő jegyzőkönyvet október 21-én állították ki, tanúként Gheorghiu Georgeta 

alprefektus írta alá. Ebben figyelmeztetik az elöljárót, hogy tettéért 2500–5000 lejre 

bírságolható. Dumitru Marinescu Kovászna megyei prefektus a sajtónak elmondta, több 

panasz is érkezett a civil szférából, amiért Antal Árpád polgármester nem viseli a szalagot, 

ő pedig kötelességének érezte, hogy a törvény betartására figyelmeztesse az elöljárót. 

 

Lehurrogták a magyarul beszélő tanácsosokat 
2013. október 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Felemásra sikeredett a marosvásárhelyi magyar önkormányzati képviselőknek a magyar 

nyelv használatára vonatkozó csütörtöki igyekezete. Miután, az előbbi testületi ülésen, első 

alkalommal szólalt fel minden képviselő anyanyelvén, ugyanezzel a szándékkal érkeztek a 

csütörtök délutáni ülésre. Csakhogy az első, magyar felszólalás után Ionela Ciotlaus 

alpolgármester, ülésvezető felszólította a magyar képviselőket, hogy minden esetben 

először román nyelven beszéljenek, és utána, ha akarnak, használhatják anyanyelvüket is. 

 

A fiatalokat mozgósítja a HÁRIT 
2013. október 24. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) vezetői úgy gondolják, jelenlétükkel erősítik a 

fiatalok identitástudatát. Oltean Csongor, a HÁRIT elnöke kihangsúlyozta: első perctől 

támogatták a rendezvényt, és már szeptember végén elkezdték mozgósítani a 

tagszervezeteket. A civil és ifjúsági szervezetek egyaránt jelentkeztek, így minden 

településről jelen lesznek a fiatalok. Ezáltal egy ifjúsági menetoszlopot is kialakítanak, 

melyre eddig kétszázan jelentkeztek. 

 

Indulna újabb EP-mandátumért Sógor és Winkler 
2013. október 24. – transindex.ro 

A Tőkéssel kialakított közös lista lehetőségét az EP-képviselők nem kívánták kommentálni, 

de Sógor leszögezte, a lejáratókampány és a politikai vádaskodás képviselet nélkül 

hagyhatja az EP-ben az erdélyi magyarságot. 
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Kelemen: a kommunizmus következményeivel akkor lehetne leszámolni, ha 
ismét lenne önálló magyar egyetem 
2013. október 24. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Szabadság 

Nagyváradon is sajtótájékoztatót tartott október 23-án Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, 

amelyen a megemlékezés mellett a referendumtörvényről és a decentralizációról is 

nyilatkozott. Az 1956-os forradalomra emlékezve kiemelte, hogy leverésének esett 

áldozatául a Bolyai Egyetem is, és a kommunizmus következményeivel akkor lehetne 

leszámolni, ha például ismét működhetne önálló magyar egyetem Romániában. 

 

Borbély: közelíteni kell egymáshoz a magyar és a román közösséget 
2013. október 24. – maszol.ro 

A 75 éve elhunyt városépítő polgármester, Bernády György tiszteletére szervezett Bernády 

Napok fontosságáról, a Tarom légitársaság belföldi járatainak a felfüggesztéséről, a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) meghirdetett tanári 

állásainak helyzetéről, az aktuális környezetvédelmi törvényt szigorító törvénytervezetről, 

valamint a kormány decentralizációs terveiről tartott sajtótájékoztatót Borbély László, az 

RMDSZ politikai alelnöke Marosvásárhelyen, a Bernády Házban. 

 

Szekérkaraván indult Makfalváról a Székelyek Nagy Menetelésére 
2013. október 24. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 
A Maros megyei Makfalváról elindult csütörtökön az a szekérkaraván, amely 36 

településen áthaladva, közel 150 kilométert megtéve érkezik meg vasárnap a székelyek 

nagy menetelése egyik helyszínére. Márton Zoltán, Makfalva MPP-színeiben megválasztott 

polgármestere az MTI-nek elmondta, hat szekérrel indult el a harmincfős csapat, amely a 

toborzást is célul tűzte ki maga elé. A szekeresek hangosító berendezést is visznek 

magukkal, amelyen a SZNT által készített mozgósító hanganyagokat sugározzák. 

 

Gábor Áron útján folytatódó szabadságharc 
2013. október 24. – Szucher Ervin – Krónika 

Interjú Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökével a Székelyek Nagy 

Meneteléséről, az ezzel kapcsolatos legfontosabb technikai tudnivalókról, a menetelés 

támogatottságáról és a menetelés által elérni kívánt célokról.  

 

Négy, összesen egy kilométer hosszú székely zászló is lesz a menetelésen 
2013. október 24. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Négy darab egyenként 250 méter hosszú székely zászlót is kifeszítenek majd a felvonulók 

vasárnap a székelyek tiltakozó nagy menetelésén - jelentette be csütörtökön 

sajtótájékoztatón Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke. Tamás a 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta, emellett háromezer kisméretű székely 

zászlót, és kétszáz - magyar, román és angol nyelvű - transzparenst osztanak ki a 

felvonulók között. 
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A kárpát-medencei családszervezetek, a székelyföldi autonómiáért 
2013. október 24. – Erdély Ma 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Család- lánc-mozgalom kiáll az 

erdélyi magyarság autonómia törekvése mellett és támogatja a székelyek nagy 

menetelését. 

 

A székelyek nagy menetelése – Világszerte velünk tüntetnek 
2013. október 24. – Erdély Ma, Háromszék 

A világ számos pontján tartanak vasárnap a székelyek nagy me- netelésével szolidarizáló 

tüntetést. Tegnap délutánig tizenhárom ország huszonkét városából jelezték, hogy 

összegyűlnek, és Székelyföld autonómiakövetelésére irányítják a figyelmet. 

 

Borbély László: nincs lehetetlen, Erdélyben a legjobb nekünk  
2013. október 24. – maszol.ro 

Az 1956-os forradalmárok, az áldozatok és politikai meghurcoltak emléke előtt tisztelgett 

szerdán Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, aki a nemzeti ünnep alkalmával 

emléktábla-avatáson vett részt a marosvásárhelyi Vártemplom udvarán, majd az Erdélyi 

56-os Bajtársi Társaság Maros megyei szövetségével együtt közösen koszorúzta meg az 

1956-os forradalom és szabadságharc emlékére emelt kopjafát.  

 

Hatósági ajánlások és figyelmeztetések a menetelés kapcsán 
2013. október 24. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Alaposan készül a rendőrség, a csendőrség, illetve a katasztrófavédelem is a vasárnap sorra 

kerülő Székelyek Nagy Menetelése biztonságos lebonyolítására – derül ki az intézmények 

közös tájékoztatójából. 

 

Harc a prefektúrával: a nevetségesség határát súroló ügyek 
2013. október 24. – szekelyhon.ro 

Kovászna megye prefektusának viselt dolgairól értekeztek újból az RMDSZ háromszéki 

vezetői csütörtökön, miután – bukaresti felkérésre – összeállították a megye 

önkormányzatai elleni jogi lépések lajstromát. 

 

Udvarhelyre érkezett a caravan 
2013. október 24. – szekelyhon.ro 

Csütörtök estére érkezett Szejkefürdő irányából Udvarhelyre az a székely és magyar 

zászlós szekérkaraván, amely Maros megyéből, Makfalváról indult a Székelyek Nagy 

Menetelésére. A mintegy harmincfős csapat tagjai között volt Izsák Balázs, az SZNT 

országos elnöke, valamint a makfalvi elöljárókon kívül Székelyabodból, Hármasfaluból és 

Kibédről is eljöttek egy-egy kocsival. 
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Borbély: ne a polgármesterek javasoljanak alpolgármestert 
2013. október 24. – transindex.ro 

A kormány decentralizációs terve a legfontosabb törvénytervezete a román kormánynak az 

elmúlt 10 évben, amennyiben olyan formában lesz elfogadva, amelyet az RMDSZ is 

támogatni tud - jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Borbély László, az RMDSZ 

politikai alelnöke Marosvásárhelyen, a Bernády házban. 

 

Minden engedély megvan a Székelyek Nagy Menetelésére  
2013. október 24. – maszol.ro 

Minden hatósági engedélyt beszereztek a vasárnapi Székelyek Nagy Menetelésének 

szervezői, tájékoztatott Gazda Zoltán. A Székely Nemzeti Tanács Sepsiszéki elnöke 

közleményében leszögezi: az elvárások szerint, törvényesen zajlik majd minden idők 

legnagyobb székelyföldi megmozdulása.  

 

Diszkriminált a tanfelügyelőség 
2013. október 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Elmarasztalta a Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a Maros Megyei 

Tanfelügyelőséget, mert kizárólag román nyelven kommunikál, és közli a közérdekű 

információkat – jelentette be csütörtökön Asztalos Csaba, a diszkriminációellenes testület 

elnöke. 

 

Ismét vizsgálnák Žák-Malina Hedvig elmeállapotát 
2013. október 24. – hirek.sk 

Žák-Malina Hedviget hétfőre idézte be pszichiátriai szakértői kivizsgálásra Katarína 

Sonderlich–Roskoványi ügyész. Roman Kvasnica, Hedvig ügyvédje leszögezte: az újabb 

idézést egy bűncselekmény áldozatának további traumatizálásaként értékeli. A főügyészség 

szóvivője elmondta, hogy Žák-Malina Hedvig elmeállapotának kivizsgálását a Nyitrai 

Járásbíróság rendelte el, s a bíró 2012-ben kiadott utasítása a vizsgálatot végző ügyész 

számára kötelező érvényű. A főügyészség azért indított büntetőeljárást Malina Hedvig 

ellen, mert azzal vádolja: csak kitalálta, hogy hét évvel ezelőtt Nyitrán megverték őt. 

 

Magyarázatot vár a minisztérium a magyar óriásplakátokra 
2013. október 24. – bumm.sk, hirek.sk 

Egy felvidéki utazási iroda magyar nyelven megjelentetett óriásplakátjai miatt - a szlovák 

államnyelvtörvényre hivatkozva - magyarázatra szólította fel a reklám megrendelőjét a 

szlovák kulturális minisztérium. Az esetről csütörtökön tájékoztatta az MTI-t az ügyben 

érintett vállalkozás, a dunaszerdahelyi Exit Travel Club ügyvezetője. Takács Krisztián a 

történteket zaklatásnak, a vonatkozó törvényt pedig rossznak tartja. 
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Focus: három elnökjelölt versenyez a második helyért Fico mögött 
2013. október 24. – bumm.sk, hirek.sk 

Amennyiben most tartanák az elnökválasztásokat és Robert Ficót indítaná a Smer, a 

kormányfő a szavazatok 37,8 százalékával nyerne - állítja a Focus ügynökség. Hrušovský, 

Kiska és Procházka fej-fej mellett áll a második helyen. 

 

Magyar-szlovák történelemórát tartanak Füleken 
2013. október 24. – hirek.sk 

Magyar-szlovák történelemórát tartanak a megbékélés jegyében október 26-án Füleken - 

közölte a Füleki Vármúzeum és a Charta XXI Megbékélési Mozgalom. 

 

Újraindul a vasúti személyforgalom Dél-Gömörben? 
2013. október 24. – hirek.sk 

A Szlovák Államvasutak ellehetetlenítette a vasúti személyszállítást Dél-Gömörben. 

Vannak, akik ezzel nem békéltek meg és minden követ megmozgatnak, hogy a helyzet 

jobbra forduljon. 

 

Zenta: Bemutatták a falvaik VMSZ által támogatott jelöltjeit 
2013. október 24. – Vajdaság Ma 

Zentán szerdán sajtótájékoztatón mutatták be a községhez tartozó falvakban a Vajdasági 

Magyar Szövetség által támogatott jelöltek listáit. A vasárnap esedékes helyi közösségi 

választásokkal kapcsolatban Pósa Ilona, a VMSZ bogarasi szervezetének elnöke elmondta, 

a falu területén a legfontosabb célkitűzések közé az utak karbantartása és betonozása, 

valamint a járdák javítása tartozik, majd hozzátette, ki kellene alakítani egy játszóteret is, 

vagy legalább fel kellene újítani a meglévőt. 

 

Az MNT kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a nagykikindai Fejős Klára 
Általános Iskolát 
2013. október 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén kiemelt jelentőségűvé nyilvánították a nagykikindai 

Fejős Klára Általános Iskolát. Joó Horti Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának elnöke 

indoklásában elmondta, hogy a határozat értelmében ezentúl minden évben nyílhat majd 

tagozat az említett iskolában. Jelenleg a helyi Szent Száva általános iskolában is folyik 

magyar nyelven oktatás, második osztálytól nyolcadikig, elsős tagozat már nincs. A magyar 

elsősök a jövőben a kiemelt jelentőségűvé nyilvánított iskolába iratkozhatnak, de ez nem 

jelenti azt, hogy most a Szent Száva Általános Iskolában megszűnik a magyar nyelvű 

oktatás, mondta. Hozzátette: minden diák abban az iskolában fejezi be tanulmányait, ahol 

azt elkezdte. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.bumm.sk/88239/focus-harom-elnokjelolt-versenyez-a-masodik-helyert-fico-mogott.html
http://www.hirek.sk/kultura/20131024075533/Magyar-szlovak-tortenelemorat-tartanak-Fuleken.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131024104750/Ujraindul-a-vasuti-szemelyforgalom-Del-Gomorben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16196/Zenta-Bemutattak-a-falvaik-VMSZ-altal-tamogatott-jeloltjeit.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16199/Az-MNT-kiemelt-jelentoseguve-nyilvanitotta-a-nagykikindai-Fejos-Klara-Altalanos-Iskolat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16199/Az-MNT-kiemelt-jelentoseguve-nyilvanitotta-a-nagykikindai-Fejos-Klara-Altalanos-Iskolat.html
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Erkölcsi, lelki és jogi jóvátétel 
2013. október 24. – Magyar Szó 

Történelmi jelentőségű bírósági döntés született szeptemberben a zombori Felső 

Bíróságon, 113 olyan hódsági németet rehabilitáltak egyszerre, akiket a partizánok 1944 

őszén ártatlanul kivégeztek. Ez az első olyan rehabilitációról szóló bírósági határozat, 

amely nem egyénekre, hanem kivégzettek csoportjára vonatkozik. Weiss Rudolfot, a 

Német Népi Szövetség elnökét arról kérdeztük, hogy mit jelent a vajdasági német közösség 

számára a döntés, valamint, hogy mi is történt tulajdonképpen Hódságon 1944 

novemberében. 

 

Megoldatlan kérdések halmaza 
2013. október 24. – Magyar Szó 

A médiatörvény-csomag kapcsán megtartott negyedik közvitán megállapították, hogy a 

közszolgálati médiumok esetében előirányzott költségvetéses finanszírozási modell 

szavatolja ugyan a médiaházak bizonyos fokú függetlenségét, de önállóságukat már nem, 

mivel két évig az állami büdzsére lesznek utalva. Mint ismeretes, a közszolgálati 

médiumokról szóló törvénytervezet két közszolgálati sajtóorgánumot ismer fel: a Szerbiai 

Rádió és Televíziót, valamint a Vajdasági Rádió és Televíziót. 

 

Háromnapos programsorozattal ünneplik a délvidéki magyar színjátszás 
napját 
2013. október 24. – Pannon RTV 

Gazdag programmal készülnek Szabadkán a délvidéki magyar színjátszás napjára. A 

rendezvénysorozat pénteken a kArc Irodalmi Kávéház Sziveri János-estjével kezdődik. 

Idén tizedszer rendezik meg a Vajdasági Magyar Szerzők Felolvasóestjét. Október 29-én 

gálaműsor keretében adják át a Pataki-gyűrű Díjat. 

 

Tető alá került a harangláb 
2013. október 24. – Magyar Szó 

Szerdán Tiszaszentmiklóson már az utolsó simításokat végezték az 1848/49-es 

szabadságharc emlékére készülő haranglábon. Amint azt Törtei János, a községi tanács 

helyi közösségekkel megbízott tagja elmondta, a harangláb alapja márciusban az 1848/49-

es szabadságharc 165. évfordulójára készült el, mostanra pedig befejezték a fakonstrukciót 

és a tetőt is. A harang beszerzése is folyamatban van. 

 

Ünnepi fogadás az Arany Pávában  
2013. október 24. – Kárpátalja 

A magyar nép forradalma és szabadságharca olyan kegyelmi pillanat volt, amely a 

hazaárulókat leszámítva egységbe forrasztott minden magyart a Kárpát-medencében – 
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http://www.magyarszo.com/hu/2136/kozelet/103016/Erk%C3%B6lcsi-lelki-%C3%A9s-jogi-j%C3%B3v%C3%A1t%C3%A9tel.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2135/kozelet_media/103049/Megoldatlan-k%C3%A9rd%C3%A9sek-halmaza.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=88789
http://pannonrtv.com/web/?p=88789
http://www.magyarszo.com/hu/2136/vajdasag_csoka/103033/Tet%C5%91-al%C3%A1-ker%C3%BClt-a-harangl%C3%A1b.htm
http://www.karpataljalap.net/2013/10/24/unnepi-fogadas-az-arany-pavaban
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hangsúlyozta köszöntőjében Tóth István, Magyarország beregszászi főkonzulja azon az 

ünnepi fogadáson, melyet Magyarország Beregszászi Konzulátusa és Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusa adott az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója 

alkalmából Beregszászban, az Arany Páva étteremben. 

 

Honfoglalási emlékünnepség Tiszacsomán 
2013. október 24. – Kárpátalja 

Október 20-án Tiszacsomán, a régészek által feltárt honfoglaláskori temető mellett 

kialakított emlékparkban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megyei 

szervezetének, valamint a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének szervezésében immár 

tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a honfoglalási emlékünnepség. 

 

Bethlen-nap Huszton 
2013. október 24. – Kárpátalja 

Október 20-án első alkalommal került sor a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által 

rendezett Bethlen-napra, amelyen az erdélyi államférfi fejedelemmé választásának 400-ik 

évfordulójára emlékezett Huszt lakossága s minden jelenlévő. Az esemény mottójául 

Bethlen Gábor szavai szolgáltak: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg 

kell tenni, amit lehet.” 

 

„Mai szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki” 
2013. október 24. – Kárpátalja 

A magyarok 1956-ban azzal erősítették meg civilizációs identitásukat, hogy készek voltak 

áldozatot hozni annak legalapvetőbb értékéért, a szabadságért – hangsúlyozta Kovács 

Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a szervezet október 

23-i központi megemlékezésén, melyre szerdán került sor Beregszászban, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

 

Koszorúzás az ungvári fegyháznál 
2013. október 24. – Kárpátalja 

2013. október 22-én – Magyarország Ungvári Főkonzulátusa szervezésében – 

megemlékezésre került sor a Kárpátaljai 9. Sz. Büntetésvégrehajtó Intézetben, vagyis az 

egykori ungvári gyűjtőfogháznál, ott, ahol több mint fél évszázaddal ezelőtt az 1956-os 

forradalom és szabadságharc megannyi magyarországi résztvevője, valamint kárpátaljai 

magyar ellenálló csoportok tagjai szenvedtek a hazáért és a szabadságért. 

 

’56-ra emlékeztek Nagyberegen 
2013. október 24. – Kárpátalja 

Október 22-én Nagyberegen a református gyülekezet, valamint a KMKSZ helyi 

alapszervezetének szervezésében előadással egybekötött emlékműsor keretében 
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http://www.karpataljalap.net/2013/10/24/honfoglalasi-emlekunnepseg-tiszacsoman
http://www.karpataljalap.net/2013/10/24/bethlen-nap-huszton
http://www.karpataljalap.net/2013/10/24/mai-szabadsagunk-az-1956-os-forradalombol-sarjadt-ki
http://www.karpataljalap.net/2013/10/24/koszoruzas-az-ungvari-fegyhaznal
http://www.karpataljalap.net/2013/10/24/56-ra-emlekeztek-nagyberegen
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emlékeztek meg a dicső, ám tragikus véget ért 1956-os magyar forradalomról és 

szabadságharcról. 

 

1956-os megemlékezés a Collegium Pazmaneumban 
2013. október 24. – Volksgruppen 

Nagyszabású megemlékezést szervezett az 1956-os magyar forradalom 57. évfordulója 

alkalmából szerdán a Collegium Pazmaneum és az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége a Pazmaneum 9. kerületi épületében Bécsben. 

Szentmisén, kultúrprogramon és koszorúzáson vehettek részt a Bécsben élő magyarok. 

 

Túl az Óperencián – A coloradói magyarok ötven éve 
2013. október 24. – Nemzeti Regiszter 

Az 1963-ban alapított Coloradói Magyar Klub most hétvégén ünnepli ötvenedik 

jubileumát. Ötven éves évfordulójuk alkalmából Túl az Óperencián... - A coloradói 

magyarok ötven éve címmel íródott könyv a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében, 

mely egyben tisztelgés az elődök és alapítók, a mindenkori vezetők, aktív tagok és minden 

coloradói magyar előtt, akik magyarságukat idegen környezetben is hűen megtartották. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2610978/
http://www.nemzetiregiszter.hu/tul-az-operencian-a-coloradoi-magyarok-otven-eve
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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