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Áder: A forradalom eltiprói nem diadalmaskodtak 
2013. október 28. – MTI, hirado.hu 

Az 1956-os forradalom a magyar nép szabadságba vetett hitének jelképévévé vált, a 

szabadság nemzete pedig nem lehetne teljes az amerikai magyarság nélkül - jelentette ki 

Áder János köztársasági elnök a San Francisco-i öböl környéki magyarság közös 

megemlékezésen. Az elnök köszönetet mondott az 1956-os emigrációnak azért, amit 

nemzetükért, a magyarság becsületéért és megbecsüléséért tettek, valamint azért, hogy 

San Franciscóban élve is megőrizték nyelvüket, kultúrájukat és közösségeiket. „A magyar 

haza számít önökre. És önök is számíthatnak ránk, mert a szabadság nemzete nem lehetne 

teljes az amerikai magyarság nélkül.” 

 

Németh Zsolt: a legfőbb üzenet az, hogy a Székelyföld létezik 
2013. október 28. – MTI, Kormány.hu 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a vasárnapi 

Székelyek nagy menetelésének a legfontosabb üzenete az, hogy a Székelyföld, a székelyek 

léteznek. A magyar kormány a székelyeket és valamennyi határon túli magyart támogatja - 

mondta a politikus a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Emlékeztetett arra, hogy 

az elmúlt időszakban egyre erőteljesebben bontakozott ki a történelmi, kulturális, filozófiai 

vita arról, hogy van-e egyáltalán Székelyföld. Ez a szokatlan, meghökkentő megmozdulás, 

amelyen 120 ezer ember alkotott 53 kilométeres menetoszlopot, erre e vitára adott 

csattanós választ: a székelyek léteznek - hangsúlyozta Németh Zsolt. 

 

Ponta alkotmányos választ ígért a székelység autonómiaigényére 
2013. október 28. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Magyar Nemzet, 

Népszabadság 

Románia alkotmányának és az európai gyakorlatnak megfelelő módon fog válaszolni a 

bukaresti kormány a székelység autonómiaigényére – közölte hétfőn Victor Ponta román 

miniszterelnök. A Duna stratégia Bukarestben zajló miniszteri értekezletéről távozó Ponta 

a parlament folyosóján nyilatkozott különböző aktuális kérdésekről. A Székelyek nagy 

menetelése kapcsán az MTI azt kérdezte a miniszterelnöktől: milyen választ ad a kormány 

a székelység autonómiaigényére, amelyet valamennyi magyar politikai szervezet támogat. 

 

Lomnici pert indít az Európai Parlament ellen 
2013. október 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Pert indít az Európai Parlament ellen Lomnici Zoltán, amiért az EP petíciós bizottsága 

múlt csütörtökön indoklás nélkül levette napirendjéről a szlovák állampolgársági törvény 

elleni beadványát. Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke azt szeretné elérni, hogy amíg a 

szlovák alkotmánybíróság nem dönt, addig Szlovákia ne érezhesse úgy, hogy megszűnt a 

nemzetközi figyelem a jogtipró állampolgársági törvény iránt. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/28/06/Ader_A_forradalom_eltiproi_nem_diadalmaskodtak.aspx?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/nemeth-zsolt-a-legfobb-uzenet-az-hogy-a-szekelyfold-letezik
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151863&cim=ponta_alkotmanyos_valaszt_igert_a_szekelyseg_autonomiaigenyere
http://www.hirek.sk/kulfold/20131028075458/Lomnici-pert-indit-az-Europai-Parlament-ellen.html
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Dragnea: egymásra licitálnak a magyar pártok 
2013. október 28. – Erdély Ma, MTI 

A vasárnapi demonstrációról Liviu Dragnea közigazgatási miniszterelnök-helyettest is 

megkérdezték az újságírók. A szociáldemokrata politikus úgy vélekedett, valójában arról 

van szó, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a többi magyar párt megpróbál 

egymásra licitálni, de nagyon reméli, hogy ez a folyamat nem fokozódik. „Nem tűrhetünk 

el vég nélküli alkotmányellenes követeléseket. Ha helyi autonómiáról van szó, annak 

azonosnak kell lennie mind Hargita és Kovászna, mind pedig Teleorman és Botosani 

megye esetében, hiszen Románia egységes állam” – szögezte le. 

 

Lesátoroztak a partiumi autonómiáért 
2013. október 28. – Krónika 

Két sátor oldalára kifeszített molinó hirdeti az erdélyiek és a Bihar megyeiek 

önrendelkezési-törekvéseit a nagyváradi sétálóutcán, ahol az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) hétfő óta aláírásokat gyűjt a 

kétnyelvű, autonóm partiumi közigazgatási régió megvalósulásáért. 

 

Kudarcnak minősítik a román lapok a székelyek menetét 
2013. október 28. – Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Többnyire visszhangtalan maradt a Székelyek nagy menetelése a mai román sajtóban, az 

elvétve megjelent kommentárok többsége pedig kudarcnak állította be a tegnapi 

demonstrációt, amelyen a kezdeményező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint 120 

ezren, a román hatóságok szerint 15 ezren követeltek autonómiát Székelyföldnek. 

 

Újra lobog a nemzeti zászló 
2013. október 28. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro 

Visszatűzte a csíkmadarasi községháza homlokzatára a magyar nemzeti lobogót Bíró 

László, a település vezetője. „Saját kezűleg mostam és varrtam meg, illetve vasaltam ki a 

zászlót” – újságolta Csíkmadaras polgármestere. Szerinte a magyar nemzeti lobogónak „ott 

a helye a községházán, hiszen az a közösség jelképe”. 

 

Borbély: az RMDSZ törvénytervezetet készít Székelyföld területi 
autonómiájáról 
2013. október 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség törvénytervezetet készít Székelyföld területi 

autonómiájáról - jelentette ki Borbély László RMDSZ-alelnök a Radio France 

Internationalnak a Székelyek nagy menetelésével kapcsolatban adott interjúban. Borbély 

László hangsúlyozta, hogy a vasárnapi nagy menetelés a magyar közösség szolidaritását 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151868&cim=dragnea_egymasra_licitalnak_a_magyar_partok
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/lesatoroztak-a-partiumi-autonomiaert
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151851&cim=kudarcnak_minositik_a_roman_lapok_a_szekelyek_menetet
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ujra-lobog-a-nemzeti-zaszlo
http://itthon.transindex.ro/?hir=34523
http://itthon.transindex.ro/?hir=34523
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mutatta meg. Hozzátette, hogy az RMDSZ két hónap alatt befejezi a Székelyföld területi 

autonómiájára vonatkozó törvénytervezetét. 

 

Székelyföldi román szervezet: az autonómia valódi célja, hogy a régiót 
megtisztítsák a románoktól 
2013. október 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

"Romániával és a román nemzettel szembeni ellenséges politikai erődemonstrációnak" 

minősítette a székelyföldi románok nevében fellépő egyik civil szervezet a Székelyek nagy 

menetelése elnevezésű megmozdulást. A Maros, Hargita és Kovászna megyei románok 

civil fóruma nevű szervezet hétfőn közleményben fejtette ki álláspontját a székelyek 

vasárnapi tömegmegmozdulásáról. 

 

Csíkszéki RMDSZ: egy elromlott mozdony nem akadály 
2013. október 28. – Erdély Ma 

A Székelyek Nagy Menetelésén a csíkszéki lakosok ismételten tanúbizonyságot tettek 

példás összefogásukról. A csíkszéki települések mindenike nagy számban képviseltette 

magát. 

 

Erdélyi politikusok: mostantól komolyabban veszik az autonómiatörekvést 
2013. október 28. – Erdély Ma, Duna Tv, Szabadság 

Erdélyi magyar politikusok szerint a Székelyek nagy menetelése elnevezésű demonstráció 

hatására Bukarestnek komolyabban kell vennie a székelyek autonómiatörekvését. Erről a 

négy leg- nagyobb romániai magyar politikai szervezet képviselője beszélt a Duna Heti 

hírmondó című műsorának ezredik adásában. 

 

Izsák: előbb-utóbb figyelembe kell venni az emberek akaratát 
2013. október 28. – Erdély Ma, hirado.hu 

Izsák Balázs, az Székely Nemzeti Tanács elnöke az M1 A Lényeg című műsorában azt 

mondta: Romániában nincsen diktatúra, az ország az Európai Unió tagállama, egy 

demokratikus jogállam, ahol előbb-utóbb az állampolgárok akaratát, véleményét 

figyelembe kell venni. Mint mondta, bízik abban, hogy ez megtörténik, még akkor is, ha 

márciusi beadványukra nyolc hónapja késik a válasz. 

 

Izsák: a menetelés után valami megváltozott 
2013. október 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Százötven ezer ember vett részt a székelyek menetelésén – jelentette ki hétfőn Izsák 

Balázs. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján 

értékelte ki a vasárnapi demonstrációt, megköszönte a résztvevőknek a támogatást, illetve 

a partnerszervezeteknek a szervezési munkát. 
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http://erdely.ma/dokumentum.php?id=151858&cim=csikszeki_rmdsz_egy_elromlott_mozdony_nem_akadaly
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151848&cim=erdelyi_politikusok_mostantol_komolyabban_veszik_az_autonomiatorekvest_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151840&cim=izsak_elobb_utobb_figyelembe_kell_venni_az_emberek_akaratat_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19905-izsak-a-meneteles-utan-valami-megvaltozott
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Menetelés: külföldi és román sajtóvisszhang 
2013. október 28. – Krónika 

Számos külföldi lap is cikkezett hétfőn a Székelyek Nagy Meneteléséről. A The Washington 

Post beszámol arról, hogy magyarok ezrei vonultak fel autonómiát követelve. A cikk 

szerint a menetelő tömeg énekelt, magyar zászlókat lengetett, többen „lovon és szekéren” 

vettek részt az Erdély tizennégy településén, „köztük Kézdivásárhelyen” megszervezett 

tiltakozó megmozduláson. 

 

Bukarestből állították le a székely különvonatot? 
2013. október 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Perelni készülnek és akár kártérítést is követelnek a Székelyek nagy menetelésének 

szervezői a Regiotrans vasúti társaságtól, amiért vasárnap reggel nem indult útnak az a 

különvonat, amelynek 1500 csíkszéki tüntetőt kellett volna Uzonba és Kökösbe szállítania.  

 

Az uniót pereli az SZNT 
2013. október 28. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az SZNT elnöke a Nagy Menetelés előtt, október 25-én kapta kézhez az Európai Unió 

luxemburgi bíróságának értesítését, miszerint bejegyezték fellebbezésüket, az alperes 

Európai Bizottságának pedig két hónap áll rendelkezésére, hogy ellenkeresetet benyújtson. 

 

A háromszéki fiatalok porondra lépnek az autonómiaharcban  
2013. október 28. – maszol.ro 

Az autonómiatörekvések népszerűsítését kezdeményezik a háromszéki ifjúságpolitikusok a 

fiatalok körében a közeljövőben, jelezve, hogy a Székelyek Nagy Menetelését ez a 

korosztály is felkarolja.  

 

Egyirányú út 
2013. október 28. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az erdélyi magyar politikai-társadalmi szervezetek ritkán 

tapasztalható összefogásával megvalósult demonstráció elérte célját, újfent ráirányította a 

figyelmet a romániai magyarság demokratikus igényeire, az autonómiatörekvések 

megalapozottságára. Azonban a kisebbségi jogok, az önrendelkezés maradéktalan kivívása 

felé vezető úton a mostani esemény csak egy a sok mérföldkő közül, éppen ezért nem árt 

már most elgondolkodni a hogyan továbbon”. 

 

Szimpátiatüntetések New Yorktól Pozsonyig 
2013. október 28. – Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) háromszéki demonstrációjával párhuzamosan Európa 

és Észak-Amerika több nagyvárosában is szolidaritási megmozdulásokat tartottak 

vasárnap.  
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/meneteles-kulfoldi-es-roman-sajtovisszhang
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-uniot-pereli-az-sznt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19923-a-haromszeki-fiatalok-porondra-lepnek-az-autonomiaharcban
http://kronika.ro/velemeny/egyiranyu-ut
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Lemondott mandátumáról Gáspárik 
2013. október 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Személyes okokra hivatkozva lemondott mandátumáról az RMDSZ listáján 2012 nyarán a 

Maros megyei önkormányzatba bejutott Gáspárik Attila. Gáspárik Attila október 18-án 

mondott le mandátumáról, a megyei tanácselnök ezt 24-én vette tudomásul. A tanácsosi 

helyet azután nyilvánítják megüresedettnek, hogy csütörtöki ülésén azt a közgyűlés is 

tudomásul veszi. 

 

Egy menetelés tanulságai 
2013. október 29. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Számos tanulsága van a vasárnap megrendezett Székelyek Nagy Menetelésének. Az hogy a 

román hatóságok 15 ezer főről számolnak be nem meglepő, mint ahogy az sem, hogy a 

romániai média nem foglalkozott különösebben az eseménnyel. Még az sem lepett meg 

senkit, hogy akadt olyan kormánypárti képviselő, aki szerint be kellene tiltani a hasonló 

megmozdulásokat. A menetelés mellé állt az összes magyar párt, valamint a DK kivételével 

a teljes magyar politikai szféra is. Érdekes azonban az Együtt-PM mögött álló szellemi 

holdudvar reakciója. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. október 29-i számában olvasható.) 

 

Eltávolították a Pered táblát 
2013. október 28. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Alig 24 órán keresztül voltak a helyükön Pereden a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom 

vasárnap kihelyezett helységnévtáblái. Az útkezelő vállalat hétfőn leszerelte őket. A vezető 

szlovák kereskedelmi televíziók is foglalkoztak az üggyel, a Joj csatornának Jurás Gábor, 

Pered alpolgármestere, a helyi MKP vezető tisztségviselője elmondta, a táblákról ő 

értesítette a megyei közútkezelőt. Elmondta, emailt küldött a közútkezelőnek, hogy 

„kijavítsák, eltávolítsák a vandálok tettét. Mi ilyen úton a jövőben semmit sem akarunk 

megoldani, nem is sejtjük, ki csinálta” - mondta Jurás. 

 

Oroszvári kastély-ügy: ismét Strasbourghoz fordultak a bencések 
2013. október 28. – MTI, hirek.sk 

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció vezetője levélben 

fordult Erminia Mazzonihoz, az Európai Parlament (EP) Petíciós Bizottságának elnökéhez. 

A főapát rámutatott az az oroszvári kastély ügyére, amellyel jelenleg a strasbourgi 

székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága foglalkozik. A bencések emlékeztettek: a 

kastélyt utolsó tulajdonosának özvegye hagyta a rendre, Csehszlovákia és később Szlovákia 

pedig nem teljesítette a végakaratot. 
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Fényképkiállítással emlékeznek a dunaszerdahelyi szurkolóverésre 
2013. október 28. – bumm.sk, hirek.sk 

Fényképkiállítással emlékeznek Dunaszerdahelyen az esemény évfordulóján arra az öt 

évvel ezelőtti DAC-Slovan labdarúgó-mérkőzésre, melynek során a szlovák rendőrség 

kommandósai behatolva a magyar szurkolók táborába többeket megvertek. 

 

Jótékonysági koncertet rendeznek az Esterházy-emléktábláért 
2013. október 28. – hirek.sk 

December 7-én jótékonysági koncertet rendeznek Léván. A helyi református templomban 

megvalósuló rendezvény bevételét Esterházy János gróf emléktáblájának elkészítésére 

fordítják. 

 

Hiányolják a magyar feliratokat az érsekújváriak 
2013. október 28. – Új Szó 

Szlovák és latin nyelven tájékoztatják az érsekújvári Berek parkerdőben kirándulókat 

arról, milyen értékes és gazdag a táj növény- és állatvilága. Az érsekújvári lakosok 

hiányolják a magyar feliratokat, és azzal a kéréssel fordultak az Új Szóhoz, hogy a lap 

tolmácsolja panaszukat a városháza illetékeseinek. A napilap ígéretet kapott arra, hogy 

hamarosan elkészülnek a magyar feliratok. 

 

Szomszédaink, a magyarok - Galán Angéla új filmje 
2013. október 28. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Galán Angéla újabb dokumentumfilmjében újra a határon túli sorsokat kutatja. A 3 részes 

film első része Szlovákiával foglalkozik, amiben érzékeny tabutémák kerülnek porondra. 

 

Kérdezz-felelek Berényi József megyefőnök-jelölttel 
2013. október 28. – bumm.sk 

Közelegnek a megyei választások, ennek apropóján Berényi Józseffel, Nagyszombat megye 

megyefőnök-jelöltjével készített interjút a bumm.sk. A pártelnök elmondta, hogy 

határozottabban képviselné a megye érdekeit a mindenkori szlovák kormánnyal szemben, 

folytatná a kórház modernizációját, valamint amennyiben elnyerné a tisztséget az csak 

segítené a pártelnöki és az önkormányzati képviselői munkáját. 

 

Zentán a hétből öt helyi közösségben a VMSZ szerezett abszolút többséget  
2013. október 28. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott jelöltek öt helyi közösségi egységben 

abszolút többséget tudtak elérni a tegnap lezajlott helyi közösségi választásokon Zenta 

Községben. Zenta Község területe hét helyi közösségi egységre van felosztva. Ezek közül a 

Tiszapart- Alvég HK-ban, a Kertek HK-ban, a Bogaras HK-ban, a Kevi HK-ban, valamint a 
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http://www.hirek.sk/kultura/20131028162706/Fenykepkiallitassal-emlekeznek-a-dunaszerdahelyi-szurkoloveresre.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131027230107/Jotekonysagi-koncertet-rendeznek-az-Esterhazy-emlektablaert.html
http://ujszo.com/online/regio/2013/10/28/hianyoljak-a-magyar-feliratokat-az-ersekujvariak
http://www.bumm.sk/88372/szomszedaink-a-magyarok-galan-angela-uj-filmje.html
http://www.bumm.sk/88366/kerdezz-felelek-berenyi-jozsef-megyefonok-jelolttel.html
http://pannonrtv.com/web/?p=89224
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Tornyos HK-ban a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott jelöltek abszolút 

többséggel rendelkeznek.  

 

Marko Blagojević: Nem lehetetlen, hogy Vajdaságban is választások legyenek 
2013. október 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Marko Blagojević, a CeSID elnöke szerint elképzelhető, hogy a szerbiai köztársasági 

választásokat január közepéig kiírják, s lehetséges, hogy a polgárok egyszerre választanak 

majd fővárosi és köztársasági hatalmat is. „A tartományi választás kevésbé valószínű, de 

nem lehetetlen. Vajdaságban abszolút hatalmon van az ellenzék. Lehetséges, hogy a 

magyarok (VMSZ) visszalépnek, a ligával (LSV) pedig nem sikerül megállapodni, így pedig 

a demokratáknak csak a választás kiírása marad” – mondta. 

 

Egyesülhet a DP és az LDP? 
2013. október 28. – Magyar Szó 

A Liberális Demokrata Párt Bojan Đurić alelnököt, a Demokrata Párt pedig Borislav 

Stefanović parlamenti frakcióvezetőt bízta meg azzal, hogy készítse elő a két párt együttes 

parlamenti és közéleti fellépését. Čedomir Jovanović és Dragan Đilas pártelnökök a hétfői, 

az LDP székházában megtartott egyeztetést követően az újságíróknak elmondták, hogy 

készen állnak egy egységes szervezet kialakítására is, de nem kívántak találgatásokba 

bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy erre mikor kerülhetne sor.  

 

Kitüntették Bacskai József ungvári magyar főkonzult 
2013. október 28. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

Második fokozatú kitüntetésben részesítette az Ukrajnai Diplomaták Egyesülete Bacskai 

József ungvári magyar főkonzult. A kitüntetés a szervezet legmagasabb fokú elismerése. 

Olyan személyeknek ítélik oda, akik jelentős mértékben járultak hozzá az ukrán 

diplomáciai szolgálat fejlődéséhez, a nemzeti érdekek védelméhez és a kétoldalú 

kapcsolatok megerősítéséhez. 

 

Ünnepi fogadás a fővárosban 
2013. október 28. – Új Magyar Képes Újság 

A zágrábi magyar nagykövetség október 24-én a Hotel Westinben rendezett ünnepi 

megemlékezést és adott fogadást az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

alkalmából. Az emlékünnepség résztvevőit Iván Gábor nagykövet köszöntötte, majd az 56-

os események jelentőségét hangsúlyozta. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Josip 

Leko, a horvát parlament elnöke is, aki beszédében a két nemzet kiváló együttműködéséről 

beszélt, hozzátéve azt is, reméli, hogy a gazdasági problémák nem fognak kihatni erre a jó 

kapcsolatra. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16223/Marko-Blagojevic-Nem-lehetetlen--hogy-Vajdasagban-is-valasztasok-legyenek-.html
http://www.magyarszo.com/hu/2140/kozelet_politika/103203/Egyes%C3%BClhet-a-DP-%C3%A9s-az-LDP.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kituntettek-bacskai-jozsef-ungvari-magyar-fokonzult
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5020-uennepi-fogadas-a-fvarosban
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Október az újgráci magyaroknál 
2013. október 28. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK újgráci alapszervezete mozgalmas októbert tudhat maga mögött. Az Aranyeső 

nevet viselő tánccsoportjuk egy kétnapos tánctanfolyammal kezdte a hónapot. Békési 

Margit barcsi koreográfus foglalkozott a táncosokkal, akik két új koreográfiának a lépéseit 

tanulták meg. Az új táncot nagy sikerrel mutatták be a Rezovaci Kisebbségi 

Folklórszemlén, ahol ezenkívül hagyományos népi gyermekjátékokkal is színpadra léptek. 

Mint minden évben, idén is megemlékeztek az 1956-os eseményekről, egy alkalmi műsort 

készítettek erre az alkalomra. 

 

56-ra emlékeztek Vinkovcin 
2013. október 28. – Új Magyar Képes Újság 

A magyar történelem eseményei között az 1956-os forradalom kiemelkedően fontos 

szerepet tölt be. Olyan forradalom volt ez, amelynek hatása messze túljutott Magyarország 

határain, s érdeklődést és megbecsülést váltott ki az egész világon. A Vinkovcei Magyar 

Kultúregyesület vezetősége szerint is fontos, hogy az akkori történésekről 

megemlékezzünk.  

 

Hímeznek, dalolnak a muraszombati magyar szigeten 
2013. október 28. – RTV Slovenija Hidak 

Egykoron magyar város volt, ma már csak egy maroknyi magyar otthona. 

Muraszombatban a Baráti Kör az ottani magyarok lehetősége az anyanyelv és a magyar 

kultúra ápolására. A szórványlétben makacsul kitartó csoport a hétvégén a muraszombati 

várban tartotta meg hagyományos őszi találkozóját. Itt pedig volt hímzés, népdal, lakoma 

és önfeledt társalgás. 

 

Emlékkoszorút helyeztek el 
2013. október 28. – Népújság 

Kegyeleti koszorú elhelyezésével, néma emlékezéssel Lendva Község vezetősége, a magyar 

nemzeti közösség képviselői, az iskola vezetősége, valamint néhány túlélő az 1. Sz. Lendvai 

KÁI Emlékparkjában idén is lerótta tiszteletét a 2. világháború és az azt követő időszak 

faji, nemzeti és ideológiai fanatizmusának lendvai és környékbeli magyar, szlovén és zsidó 

áldozatai előtt. A szombati megemlékezésen is reményüket fejezték ki a jelenlévők, hogy 

soha nem kerül sor a történtek megismétlődésére. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5018-oktober-az-ujgraci-magyaroknal
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5019--56-ra-emlekeztek-vinkovcin
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7323
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/7538-emlekkoszorut-helyeztek-el
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Rokonszenv-tüntetés Zürichben a Székelyek Nagy Menetelésével egy időben 
2013. október 28. – Nemzeti Regiszter 

A hívó szó körbeszaladt a világban. 2013. október 27-én 14 ország 30 városában 

egyöntetűen nyilvánították ki magyarok és más nemzetiségűek, hogy a székely népnek joga 

van az autonómiához. A Székelyek Nagy Menetelésével egy időben Zürichben is volt 

szimpátiatüntetés. 

 

Európai és amerikai szolidaritás a székelyek menetével 
2013. október 28. – Nemzeti Regiszter 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) háromszéki demonstrációjával párhuzamosan Európa 

és Észak-Amerika több nagyvárosában is szolidaritási megmozdulásokat tartottak 

vasárnap. Az egyesült államokbeli Clevelandben a helyi magyarok egyik rádiója, a Bocskai 

Rádió szervezett szolidaritási tüntetést. A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége 

Stockholmban szervezett megmozdulást. Stuttgart belvárosában a Hunnia Baráti Kör 

szervezésében tartottak szolidaritási tüntetést. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/rokonszenv-tuntetes-a-szekelyek-nagy-menetelesevel-egyidoben
http://www.nemzetiregiszter.hu/europai-es-amerikai-szolidaritas-a-szekelyek-menetevel
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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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