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Áder: A magyarok és az amerikaiak a szabadság nemzetei 
2013. október 26. – MTI, hirado.hu 

A magyarok és az amerikaiak a szabadság nemzetei - jelentette ki Áder János köztársasági 

elnök Bostonban az 1956. október 25-i Parlament előtti sortűz évfordulóján. A 

köztársasági elnök elismeréssel szólt arról, hogy a város befogadta a megtorlás elől 

menekülőket. 

 

Semjén Zsolt sydneyi magyarokkal találkozott és ünnepelt 
2013. október 27. – MTI, Nemzeti Regiszter 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes ausztráliai látogatása 

végén a sydneyi, illetve új-dél-walesi magyarokkal találkozott, részt vett egy 

állampolgársági eskütételen, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezett ünnepségen a sydneyi Magyar Házban. 

 

Levette a magyar lobogót Csíkmadaras polgármestere 
2013. október 26. – Erdély Ma, Duna Tv, MTI, szekelyhon.ro 

A sajtó nyilvánossága előtt vette le Csíkmadaras polgár- mestere pénteken a 2008. óta 

függő magyar nemzeti lobogót, mert erre jogerős határozat kötelezte. Azt mondta, másfél 

éves vita zárult le ezzel, de újból felteszi a magyar jelképet. 

 

Október 23-ra emlékeztek Jánossomorján 
2013. október 26. – Volksgruppen 

A bécsi magyar kultúregyesület, az Europa-Club koszorúzással egybekötött megemlékezést 

tartott, szombaton a pusztasomorjai 1956-os emlékkopjafánál. Köszöntőt mondott Smuk 

András, az Europa-Club elnöke, Lőrincz György, Jánossomorja alpolgármestere. Az 

egyesület Mosonmagyaróvárott is állomásozik és megemlékezik a Mosonmagyaróvári 

sortűzre, amelyben számos 56-os menekülni tervező személy életét vesztette. 

 

Ismét házhelyet ajánl Sepsiszentgyörgy a hazatérőknek 
2013. október 25. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata a 2009-ben indított Gyere haza! program keretében 300 

négyzetméteres telket és háztervet ajánl fel ingyen a 35 év alatti fiataloknak. A sikeresen 

pályázók egy év után meg kell kezdjék, három év alatt be kell fejezzék az építkezést. A 

területet tíz év után meg lehet vásárolni. Idéntől lehetővé teszik, hogy az ingyen kapott 300 

négyzetméter mellé területet bérelhessen a család, ha nagyobb udvart szeretne kialakítani. 

A gazdasági válság miatt könnyítettek a feltételeken is, így a fiataloknak a házépítés 

költségeinek már csak a 10 százalékát kell felmutatniuk a korábbi 55 százalék helyett. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/26/18/Ader_A_magyarok_es_az_amerikaiak_a_szabadsag.aspx?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/semjen-zsolt-sydneyi-magyarokkal-talalkozott-es-unnepelt
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151738&cim=levette_a_magyar_lobogot_csikmadaras_polgarmestere_video
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/meldungen/stories/2611401/
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/gyere-haza-es-epitkezz
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Erdély függetlenségéért szállt síkra egy román hölgy 
2013. október 25. – Erdély Ma, Duna Tv 

Erdély függetlenségéért emelte fel szavát Angela Tocilă blogger, közíró, a honlapján 

megjelent levelében. Véleménye szerint Erdélyt 23 éve hanyagolják el a mindenkori román 

kormányok, az ország mostohagyermekként kezelik, a központi költségvetésből pedig jóval 

kevesebbet juttatnak neki, mint az ország többi részének. 

 

Ami jó Hargita és Kovászna megyében, Marosvásárhelyen nem jó? 
2013. október 26. – Erdély Ma 

Arcátlanság lenne a politikusok részéről, ha nem vennék figyelembe több tízezer Maros 

megyei és marosvásárhelyi állampolgár akaratát – jelentette ki pénteken Brassai Zsombor, 

az RMDSZ megyei elnöke, Kelemen Mártonnal, a megyei tanács RMDSZ-frakciója 

vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatón annak kapcsán, hogy egy nappal korábban a 

megyei tanács jegyzője negatívan véleményezte az RMDSZ által benyújtott, a helyi 

referendum kiírását kezdeményező több mint negyvenezer aláírást. 

 

Kelemen Hunor: Bethlen Gábor meglátta Erdély útját 
2013. október 26. – Erdély Ma 

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a 2013-as esztendőt Bethlen Gábor és Kós 

Károly évvé nyilvánította, hiszen szellemi örökségünk szempontjából két nagyon fontos 

erdélyi személyi- ségről van szó” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök október 

26-án, szombaton, Gyulafehérváron, ahol Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. 

évfordulóját ünnepelték. A szé- kesegyházban megtartott ökumenikus istentiszteleten 

Jakubinyi György római-katolikus érsek, és Kató Béla református püspök hirdetett igét, 

majd a történelmi központban lévő Vár téren került sor az ünnepi beszédekre. 

 

Jelkép-kampányt indít az Székely Nemzeti Tanács 
2013. október 26. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Magyarország és Románia közötti szerződést sért a román kormány a tervezett 

közigazgatási átszervezéssel. Erre hívja fel a figyelmet a Székely Nemzeti Tanács 

vezetősége a 15/9 jelkép-kampánnyal. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a 15/9 jelképpel kívánják felhívni a közvélemény és 

a román kormány figyelmét arra, hogy a tervezett közigazgatási átszervezéssel megsértik a 

Románia és Magyarország közötti államközi szerződés 15. cikkelyének 9. pontját. 

 

Örökség és a józan ész politikája 
2013. október 27. – Krónika 

Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulóját ünnepelték a hétvégén több 

erdélyi városban, Gyulafehérváron és Nagyenyeden Bethlen-napokat tartottak, 

Kolozsváron tudományos konferenciával emlékeztek a nagy államférfira. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151691&cim=erdely_fuggetlensegeert_szallt_sikra_egy_roman_holgy_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151725&cim=ami_jo_hargita_es_kovaszna_megyeben_marosvasarhelyen_nem_jo
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151760&cim=kelemen_hunor_bethlen_gabor_meglatta_erdely_utjat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151766&cim=jelkep_kampanyt_indit_az_szekely_nemzeti_tanacs
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/orokseg-es-a-jozan-esz-politikaja
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Kekeckedő román hatóságok 
2013. október 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Szilágy megye után Maros megyében is formai kifogásokat emelt a megyei önkormányzat 

jegyzője azok ellen az ívek ellen, amelyeken az RMDSZ a fejlesztési régiókról szóló 

népszavazás kikényszerítésére gyűjtötte az aláírásokat. Az RMDSZ pénteki hírlevele 

szerint a Maros megyei közgyűlés jegyzője kivárta a harmincnapos válaszadási határidő 

utolsó napját, és csak csütörtökön válaszolt a párt aláírásgyűjtéssel kapcsolatos 

beadványára. 

 

Tárlat az autonómia anatómiájáról 
2013. október 27. – Krónika 

Az autonómia anatómiája címmel nyílt kiállítás egy nappal a Székelyek Nagy Menetelése 

előtt a sepsiszentgyörgyi Míves Házban. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki 

szervezete, a Mikó Imre Egyesület és a sepsiszentgyörgyi Etna Alapítvány szervezésében 

tető alá hozott tárlat a rendezők szerint „elektronikus küldeményművészeti nemzetközi 

kiállítás" – az elnevezés jelzi a művek egybegyűjtésének körülményeit: ezeket ugyanis 

drótpostán jutatták el a művészek a pályázat meghirdetőinek. 

 

Széman Péter az EMKE új elnöke 
2013. október 27. – Krónika, Szabadság 

A kolozsvári születésű Széman Péter tüdőgyógyász, a szilágysomlyói tüdőgondozó 

osztályvezetője az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) új elnöke, a szervezet 

ugyanis hétvégi rendkívüli kolozsvári közgyűlésén egyhangúlag megválasztotta az eddig 

ideiglenesen kinevezett elnököt erre a tisztségre. 

 

Negyven emberjogi szervezet fogott össze Szlovákiában 
2013. október 26. – hirek.sk 

Negyven szlovákiai civil szervezet, köztük magyarok is, közös nyilatkozatban kérik egy 

emberi jogi stratégia elfogadását. A dokumentum megemlíti Malina Hedvig ügyét, és azt 

is, hogy Pered nem veheti vissza történelmi nevét, a helyi népszavazás ellenére is marad 

Tešedíkovo. 

 

Magyar-szlovák kerekasztal-beszélgetést tartottak a megbékélésről Füleken 
2013. október 26. - bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Magyar-szlovák kerekasztal-beszélgetést tartottak a szlovákiai Füleken szombaton a 

megbékélés jegyében. A rendezvényen azt vitatták meg, hogyan látják a 20. század 

történetét - kiemelten a trianoni békeszerződést - a szlovákok és a magyarok. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kekeckedo-roman-hatosagok
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tarlat-az-autonomia-anatomiajarol
http://kronika.ro/kultura/szeman-peter-az-emke-uj-elnoke
http://www.hirek.sk/belfold/20131026103343/Negyven-emberjogi-szervezet-fogott-ossze-Szlovakiaban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131026200425/Magyar-szlovak-kerekasztal-beszelgetest-tartottak-a-megbekelesrol-Fuleken.html
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A KDSZ a gyakorlatban megvalósította a perediek akaratát 
2013. október 27. – bumm.sk, Új Szó 

A szlovák kormány ugyan lesöpörte az asztalról Pered község lakosainak népszavazáson 

kifejtett akaratát a település eredeti nevének visszaállításáról, a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 

mozgalom legújabb akciójával megvalósította a népakaratot. 

 

A magyaroknak nincs favoritjuk 
2013. október 27. – Új Szó 

A Híd és az MKP választóinak nagy része nem tudja, kire szavazzon a jövő évi 

elnökválasztáson. A jelöltek listája érdemben aligha fog bővülni, hacsak az MKP nem indít 

magyar jelöltet. 

 

Tüntetéseket szerveznek a haladók szerte Vajdaságban 
2013. október 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt (SNS) a következő héten Vajdaság-szerte tüntetéseket szervez a 

rendkívüli tartományi választások kiírását követelve – jelentette be Miloš Vučević, az SNS 

elnökségének a tagja, Újvidék polgármestere. A megmozdulásokkal a Demokrata Párt (DS) 

által vezetett tartományi hatalom politikája ellen tiltakoznak. 

 

Tornyosi kampányzáró: Hétfőtől könnyebb lesz felvállalni a VMSZ-színeket 
Zentán 
2013. október 26. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjei sokkal nagyobb eséllyel indulnak a Zenta községben 

vasárnap sorra kerülő helyi közösségi választásokon, mint az előző ciklusban – értékelte a 

választási előkészületeket Pásztor István, a párt elnöke a péntek esti tornyosi kampányzáró 

rendezvényen, amelyen bemutatkoztak a helyitanácstag-jelöltek is. 

 

1956 – A saját történetek, eleven emlékeik teszik hitelessé az ünnepet 
2013. október 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Sólyom László, Magyarország korábbi köztársasági elnöke volt a díszvendége a Nyitott 

Távlatok, a Délvidéki ’56-os műhely és a Nagy Imre Társaság szombati kelebiai 

megemlékezésének. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkalmából 

rendezett szakmai konferencián vajdasági helytörténészek mutatták be eddigi kutatásaik 

eredményét, majd emléktáblát avattak az alsókelebiai községháza épületénél. 

 

A falugondnokság népszerűsítése Nagybecskereken 
2013. október 27. – Vajdaság Ma 

A nagybecskereki Petőfi MME adott otthont annak az összejövetelnek, amelynek a 

Határon átnyúló falugondnokság volt a témája. A Magyarország és Szerbia közötti Határon 
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http://www.bumm.sk/88354/a-kdsz-a-gyakorlatban-megvalositotta-a-perediek-akaratat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/27/a-magyaroknak-nincs-favoritjuk
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16202/Tunteteseket-szerveznek-a-haladok-szerte-Vajdasagban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16207/Tornyosi-kampanyzaro-Hetfotol-konnyebb-lesz-felvallalni-a-VMSZ-szineket-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16207/Tornyosi-kampanyzaro-Hetfotol-konnyebb-lesz-felvallalni-a-VMSZ-szineket-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16211/1956-8211-A-sajat-tortenetek--eleven-emlekeik-teszik-hitelesse-az-unnepet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16216/A-falugondnoksag-nepszerusitese-Nagybecskereken.html
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átnyúló IPA program keretében mutatták be a projektumot, az Észak-Bácskai Homokháti 

Településfejlesztési Egyesület és a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete jóvoltából. 

 

Nyugat-bácskai civilek tanácskoztak 
2013. október 27. – Vajdaság Ma 

Megalakulása óta jelentős ernyőszervezetté fejlődött a Dunatáj Régiófejlesztési Civil 

Szervezet, csaknem ötven polgári egyesületet fog össze Zombor, Apatin és Hódság 

vonzáskörzetéből. 

 

Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek Muzslyán 
2013. október 27. – Vajdaság Ma 

Az 56-os szabadságharc emléke jegyében szombaton este a Mária Neve templomban 

szentmisét szolgáltattak a forradalom áldozatai emlékére. A szentmisét követően, alkalmi 

műsor tartottak a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében. 

 

Velimir Ilić: Vajdaságban kritikus a helyzet 
2013. október 27. – Vajdaság Ma 

Vajdaságban kritikus a helyzet, s ezt a szituációt egyedül az előrehozott választásokkal 

lehet megoldani, mint ahogyan az Belgrádban is történni fog – jelentette ki Velimir Ilić, az 

Új Szerbia párt vezetője, építési és városrendezési miniszter. 

 

Vajdasági Konvenció: Vajdaság legyen köztársaság 
2013. október 27. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Konvenció (VK) egy új alkotmány meghozatalát javasolta, továbbá Szerbiának 

szövetségi állammá való átalakítását is, amelyen belül Vajdaság köztársaságként létezhet. 

„Vajdaságnak egy olyan alkotmányra van szüksége, amelyben meghatározzák a 

törvényhozási, igazságügyi és végrehajtó hatalmi hatásköröket minden terülten, kivéve a 

katonaságot, a külpolitikát, a monetáris politikát, a vámügyet, az állambiztonságot, 

amelyek a Szövetségi Szerb Köztársaság hatáskörébe tartoznának” – áll a tartomány 

széleskörű autonómiáját támogató pártokat és civil szervezeteket egyesítő Vajdasági 

Konvenció közleményében. 

 

Mozsor: Megemlékezés a Lótemetőnél 
2013. október 27. – Vajdaság Ma 

Mozsorban szombaton szerény megemlékezés volt az ott legyilkolt ártatlan magyarokról. 

Az eseményt néhány, nem helybéli magánszemély szervezte, hiszen Mozsort teljesen 

magyartalanították. 1990 óta tudjuk, hogy mintegy félszáz helybélit a partizánok egy 

pincébe zártak, 11 napon át kínozták őket, majd november 2-án, összekötözve falhoz 

állították, nyilvánosan lelövöldözték őket. Tetemüket szekerekre dobálták és a falutól 

mintegy másfél-két kilométerre levő Lótemető néven ismert dögtemetőben ásták el. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16215/Nyugat-bacskai-civilek-tanacskoztak.html
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Pesti srácok a szovjet behemót ellen 
2013. október 25. – RTV Slovenija Hidak 

Hősiesen küzdöttek, holott reménytelen volt a győzelem. 1956-ra a népét elnyomó 

magyarországi terrorrendszer tűrhetetlenné vált. A pesti srácok, de még a munkásosztály 

is felvállalta a mindenbe beleavatkozó szovjetek és honi bábjaik elleni harcot. Az eredmény 

ellentmondásos volt. Nemzeti ünnepünk kapcsán dr. Kovács Attila történész a Bánffyban 

tartott előadást 1956 előzményeiről, lényegéről és következményeiről csütörtök este. 

 

Lendva Község XVII. ünnepe 
2013. október 26. – RTV Slovenija Hidak 

1366. október 28-án I. Nagy Lajos király vásártartási jogot adományozott a lendvai Bánffy 

családnak. Így Lendva ugyanolyan jogokkal rendelkezett, mint Buda. Lendva ezzel beírta 

magát az akkori Európa gazdasági, politikai és később polgári történelmébe. Ezt a fontos 

dátumot ünnepli Lendva Község néhány éve. Péntek este a lendvai várban gyűltek össze 

ünneplésre, amelynek során kiosztották a községi elismeréseket is.  

 

30 éves a Csúcsszervezet 
2013. október 27. – Volksgruppen 

Ausztria nemzeti ünnepének és az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek 

Csúcsszervezete alapításának 30. évfordulójának megünneplése állt a bécsi magyarok 

programján szombat délután. 30 éve, 1983-ban alakult meg az Ausztriai Független Magyar 

Kultúregyesületek Csúcsszervezete, a szervezethez számos magyar egyesület tartozik, fő 

céljuk az együttműködés és a magyarság fenntartása. 

 

Huszonöt éve működik a Freiburgi Magyarok Baráti köre 
2013. október 27. – Nemzeti Regiszter 

Alapításának huszonötödik évfordulóját ünnepli szombaton a Freiburgi Magyarok Baráti 

Köre, a Baden-Württemberg tartományi nagyváros térségében élő magyarok legnagyobb 

szervezete. Az 1988 óta bejegyzett közhasznú egyesületként működő baráti kört 1956-os 

emigránsok kezdték el szervezni. Az egyesület célja a magyar hagyományok, nyelv és 

kultúra ápolása a Németország délnyugati részén élő magyarok körében, és a magyar 

kultúra népszerűsítése a németek körében.  
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7303
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7311
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/meldungen/stories/2611554/
http://www.nemzetiregiszter.hu/huszonot-eve-mukodik-a-freiburgi-magyarok-barati-kore
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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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