
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 24. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Királyhágómellék: öt évig marad püspök Csűry István 
2016. október 21. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Újraválasztották pénteken tisztségébe Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KREK) püspökét. A Nagyváradon tartott pénteki egyházkerületi küldöttgyűlés 

97 résztvevője közül 84-en szavaztak a püspökre – tájékoztatta az MTI-t Wagner Erik 

püspöki titkár. A püspöki tisztséget 2010 óta betöltő Csűry István mandátuma hat évre szól. A 

tisztségre Csűry István volt az egyedüli jelölt, ellenjelöltjei korábban sorra visszaléptek. Az 

egyházkerületi közgyűlés visszaválasztotta a lelkészi főjegyzői (püspökhelyettesi) tisztségbe 

Forró Lászlót, a főgondnoki tisztséget pedig Bara Lajos István tanár, a zilahi Református 

Wesselényi Kollégium igazgatója nyerte el. 

 

A közösségünket érintő kérdésekről tárgyalt Menyhárt József Balog Zoltánnal 
2016. október 21. – hirek.sk 

Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere tegnap, 2016. október 20-án 

Pozsonyban hivatalos tárgyalásai mellett találkozott a Magyar Közösség Pártja képviselőivel. 

Menyhárt József elnök és magyarországi vendége áttekintették az aktuális nemzetpolitikai 

kérdéseket. Kitértek az oktatás, a kultúra, a hitélet és közös dolgaink kérdéseire, valamit az 

MKP megújhodására, terveire és céljaira - fogalmazott az MKP közleménye. 

 

Románia demokrácia-modellé válik a régióban az amerikai nagykövet szerint 
2016. október 21. – transindex.ro, Bihari Napló, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Románia modellé válik a régióban a demokráciát és a nyitott kormányzást illetően - jelentette 

ki pénteken Nagyváradon Hans Klemm, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövete. 

A nagykövet elsősorban a demokratikus intézmények megerősödését, a korrupcióellenes 

harcot, a kisebbségi jogok tiszteletben tartását, a vallásszabadságot és a nők társadalmi 

szerepének erősödését emelte ki. Klemm szerint az Egyesült Államok bukaresti 

nagykövetségének legfontosabb céljai a biztonság, a demokrácia és a jólét megerősítése. A 

nagykövet 'nagyon szorosnak' nevezte a két ország közötti együttműködést a NATO keretein 

belül. 

 

Van még hova fejlődni kisebbség-ügyben 
2016. október 21. – Bihari Napló 

Az előadás végén az egyetemisták tették fel kérdéseiket a nagykövetnek. Többen a vízumról, 

az amerikai munkalehetőségekről, valamint az orosz veszélyről kérdezték a diplomatát, a 

legutolsóként felszólaló hallgató viszont Hans Klemm székelyföldi látogatására és a 

kisebbségek helyzetére kérdezett rá. „Ez egy kényes kérdés sok ország, nem csak Románia 
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számára” – kezdte válaszát Hans Klemm, majd így folytatta: „Az Egyesült Államokban 

mindennapos, folyamatos erőfeszítést teszünk az ország teljes területén a különböző 

közösségekben a kisebbségek elfogadása, tisztelete megteremtése érdekében. Különösen igaz 

ez az elmúlt évtizedekben, amikor a bevándorlás magasabb lett. A kisebbségek teljes 

tisztelete, megértése, integrálása, elfogadása nem jön feltétlenül magától, sokat kell dolgozni 

ennek érdekében. Ezért találkoztam itt néhány kisebbséggel, és nem csak a Székelyföldön, 

hanem Románia más részein is”- nyilvánvalóvá téve válaszával azt, hogy Romániában van 

még a tennivaló a kisebbségi jogok tekintetében. 

 

Bemutatkoztak az RMDSZ Nőszervezetének parlamenti jelöltjei 
2016. október 21. – maszol.ro 

A parlamenti választásokra készül az RMDSZ Nőszervezete is. Kolozsváron a szervezet 

képviselőjelöltjei mutatkoztak be, eddigi tapasztalataikat és célkitűzéseiket ismertetve. A 

szervezet idén a Húsvéti zsongás programmal kezdett, a mellrák elleni kampánnyal folytatta a 

tevékenységét, jelenleg pedig A székelyföldi nő ma konferenciájuk zajlik. Számos képzést is 

szerveznek, hiszen fontos, hogy a nők elég felkészültek és bátrak a közéleti szerephez – 

számolt be Hegedüs Csilla alelnök a pénteki sajtótájékoztatón. 

 

Bethlen-szobor: egy másik, és csak jövőre 
2016. október 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kommunikációs hiányosságként értékelte Soós Zoltán a Maros Megyei Múzeum igazgatója, 

hogy a közvélemény úgy tudta, megvan a felállítandó Bethlen Gábor-szobor, holott a zsűri 

csak a héten hozta meg végleges döntését. Ennek értelmében valamikor Marosvásárhely 

főterén Harmath István székelyudvarhelyi szobrászművész Béke jeligés alkotása áll majd. 

 

Összetűzés a román unionisták és a csendőrök között Bukarestben 
2016. október 22. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Megpróbálták áttörni a csendőrkordont, ezért több résztvevőt előállítottak azon a bukaresti 

tüntetésen szombaton, amelyet az Acțiunea 2012 nevű civil szervezet hirdetett meg Románia 

és a Moldovai Köztársaság egyesüléséért. „Felszólítjuk a kormányfőt és a decemberi 

parlamenti választásokon induló pártok elnökeit, hogy közös parlamenti nyilatkozatban 

vállalják, hogy a következő parlamenti ciklusban megvalósítják a nemzet újraegyesítését, 

tegyék azt országprojektté, mindazzal, amit feltételez: az energetikai hálózatok 

összekapcsolása, valutaunió, közös médiatér” – sorolta a tüntetők követeléseit George 

Simion, a demonstráció főszervezője az Agerpres hírügynökségnek. 

 

Durva központosítás: Bukarestből rátelepednének a helyi ceremóniák 
megszervezésére 
2016. október 22. – transindex.ro, Krónika 

Durván sérti a helyi autonómia elvét az a törvény, amely eredetileg csak az állami 

intézmények közötti rangsort állapította volna meg. A héten a képviselőházban megszavazott 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/71446-bemutatkoztak-az-rmdsz-n-szervezetenek-parlamenti-jeloltjei
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/bethlen-szobor-egy-masik-es-csak-jovore
http://www.kronika.ro/belfold/osszetuzes-a-roman-unionistak-es-a-csendorok-kozott-bukarestben
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26244
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26244


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 24. 
3 

törvényt egyedül az RMDSZ nem támogatta, mert az beleszólási jogot ad a felsőbb 

intézményeknek az önkormányzatok által megszervezett ceremóniák forgatókönyvébe és a 

meghívottak listájába. Cseke Attila képviselő elmondta, a törvény kiterjed minden 

rendezvényre és eseményre, mindenből hivatalos ceremóniát kreál azzal, hogy azt egy 

önkormányzat, intézmény szervezi, ezt pedig visszaélésekre nyithat lehetőséget. 

 

Nagyromán kampány 
2016. október 23. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nagyjából el is dőlt, mi fogja tematizálni a december 11-ei 

parlamenti választást megelőző kampányt. Hacsak a parlament ki nem írja a megmérettetés 

napjára a hagyományos családmodell alkotmányos „szentesítését" – egyúttal a melegházasság 

betiltását – célzó népszavazást, a következő hetek során Románia és a Moldovai Köztársaság 

egyesülésének kérdése fogja meghatározni a politikai diskurzust. Mindez már csak abból is 

kiviláglik, ahogyan a román pártok többsége lereagálta az unionisták bukaresti akcióját és 

követeléseit. Gyakorlatilag valamennyi alakulat üdvözölte az egyesüléspárti aktivisták 

fellépését, és az ultimátumszerű zsarolásnak engedve arról biztosította a közvéleményt, hogy 

támogatni fogja az egyesülés gondolatát”. 

 

Civilek perbe fogták a kormányt Pered ügyében 
2016. október 21. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

A Kerekasztal Jogsegélyszolgálatának közreműködésével a napokban pert indított három 

peredi magánszemély a szlovák kormány ellen a 2012-es peredi népszavazás eredményeinek 

ignorálása kapcsán. Az érintettek személyiségi jogaik és az egyenlő bánásmód elvének 

megsértését kifogásolják. 

 

Pozsonyban járt az első szakkollégium alapítója 
2016. október 21. – hirek.sk 

A Rajk László Szakkollégium Magyarország legöregebb szakkollégiuma, az intézmény 46 éves 

múltra tekint vissza.  Chikán Attila, a kollégium első igazgatója és három jelenlegi kollégista 

mesélt október 20-án Pozsonyban a kezdetekről, a megalakulásról és a mindennapjaikról. 

 

Bugár háromszázezer levélben magyarázkodik 
2016. október 21. – hirek.sk, Új Szó 

Bugár Béla levelet írt. Nem aprózta el, hiszen 300 ezer példányban küldi szét a vegyes párt a 

levelet a dél-szlovákiai háztartásokba, melyekben a Smerrel és a Szlovák Nemzeti Párttal való 

koalíció miatt magyarázkodik Bugár szerint a levél egyben válasz a politikai vetélytársak által 

indított ellenkampányra. „Ily módon kívánjuk cáfolni bizonyos dolgok elterjedését”, mondta 

Bugár, de ennél konkrétabb ezúttal sem volt. Ugyanakkor a levél megírásban minden 

bizonnyal szerepe van annak, hogy a Magyar Közösség Pártja határozottan és következetesen 

bírálja a Most-Híd kormányténykedését, a magyar ügyek mellőzését. 
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Felmérés: a Smer-SD nyerné a választásokat 
2016. október 22. – bumm.sk, hirek.sk 

Ha augusztus 22. és szeptember 22. között rendezték volna a parlamenti választásokat, akkor 

azokat 30,5 százalékos eredményével a Smer nyerte volna meg. A Robert Fico miniszterelnök 

vezette párt mellett további hat párt jutott volna még be a törvényhozásba. A Most-Hídra a 

választók 7,5 százaléka, az MKP-ra 3,5 százaléka szavazott volna. 

 

Bárdos: a Csemadok mindenkivel kész az összefogásra, aki a magyarság 
megmaradásában érdekelt 
2016. október 22. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Csemadok – a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség megtartotta 

XXIV. országos közgyűlését Nagyfödémesen. A tisztújító közgyűlés küldöttei újraválasztották 

a szövetség elnökét, Bárdos Gyulát, aki az elkövetkező időszakban a megkezdett munkájában 

a folytonosságot tartja az egyik fő feladatának, vagyis a Csemadok az elkövetkező négy évben 

is a legmeghatározóbb kulturális és civil szervezetként kíván jelen lenni a felvidéki magyarság 

életében. 

 

Több mint ötezer rendezvényt szervez évente a Csemadok 
2016. október 23. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a Csemadok tisztújító és 

alapszabály-módosító közgyűlése után Bárdos Gyula elnök, Köteles László alelnök, Kiss Beáta 

szórványért felelős elnökségi tag és Száraz Erzsébet, a Nagyfödémesi Csemadok 

Alapszervezetének elnöke, a Galántai Területi Választmány alelnöke tartottak 

sajtótájékoztatót. 

 

A nemzeti tanácsokat érintő kérdésekről tárgyaltak Belgrádban 
2016. október 21. – Pannon RTV 

A nemzeti tanácsokat érintő legfontosabb kérdésekről tárgyaltak a szerbiai kisebbségi 

önkormányzatok képviselői Ana Brnabić államigazgatási és helyi önkormányzati miniszterrel 

ma Belgrádban. A találkozón a 21 szerbiai kisebbségi nemzeti tanács vezetője és az illetékes 

miniszter egyeztetett a nemzeti tanácsi törvényről és a kisebbségi akciótervről. Ana Brnabić 

államigazgatási miniszter a belgrádi Szerbia Palotában fogadta a kisebbségi nemzeti tanácsok 

képviselőit. A találkozó fő témája a kisebbségi akcióterv megvalósítása volt. Elhangzott, a 

közeljövő legfontosabb feladata a nemzeti kisebbségek jogairól, valamint a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény elfogadása és módosítása. 

 

Az Újvidéki Egyetem új részlegének alapkőletétele 
2016. október 22. – Vajdaság Ma 

29 ezer négyzetméteres technológiai részleggel bővül az Újvidéki Egyetem. A vasárnapi 

alapkőletételen jelen voltak a szerb kormány miniszterei és a tartományi hatalom képviselői 
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is. A beruházást a köztársaság, a tartomány és Újvidék város pénzeli. Több miniszter is 

lapátot ragadott az Újvidéki Egyetem új részlegének alapkőletételén vasárnap, tudósít a 

Pannon RTV. Ezzel megkezdődött annak a tudományos technológiai rész kiépítésének 

második szakasza, amelyben olyan szakmérnököket képeznek majd, amilyenekből hiány 

mutatkozik a piacon. 

 

Nyilas Mihály: A fejletlenebb vajdasági települések iskoláit érinti a köztársasági 
beruházás 
2016. október 22. – Pannon RTV 

A köztársasági kormány a vajdasági közlekedési infrastruktúrába is befektet. 37 kilométeren 

kiépül a Fruška gora-i közúti folyosó Újvidék és Ruma között, valamint hasonló beruházások 

várhatóak az Újvidék–Nagybecskerek útvonalon is. A vajdasági nemzeti közösségek, így a 

magyarság szempontjából is fontos, hogy a nagyobb tartományi költségvetés és a köztársasági 

költségvetésből kiválasztott plusz bevételeknek köszönhetően a nemzeti tanácsokat is 

nagyobb mértékben tudják majd támogatni. A Pannon RTV-nek Nyilas Mihály, a Tartományi 

Kormány alelnöke nyilatkozott, többek között azokról a beruházásokról, amelyek 26 

vajdasági oktatási intézményt, így magyar tannyelvű iskolákat is érintenek. 

 

A gyereknevelésről tartottak tanácskozást Palicson 
2016. október 22. – Pannon RTV 

A kamaszok és a kicsik nevelése, valamint a gyerekek és a szülők jogairól szólt a szombati 

kerekasztal-beszélgetés Palicson. A Fókuszban a család elnevezésű eseményen a Vajdaságban 

működő családszervezetek vezetői és a magyarországi vendégek pszichológus tanácsait 

hallgatták meg a gyereknevelésről, és egymás között is megosztották tapasztalataikat. Az 

eseményen bemutatták a Vajdaságban működő szervezeteket, és felhívták a figyelmet arra, 

hogy ezek képesek a családok támogatására. A meghívottak babáikkal és gyermekeikkel 

érkeztek, akik kreatív kézműves-foglalkozáson vehettek részt. A háromnapos rendezvény 

vasárnap családi nappal ér véget, amit a hajdújárási Lurkóház udvarában tartanak. 

 

Nagyszabású gálaműsorral ünnepelt a magyarkanizsai Tisza Néptáncegyesület 
2016. október 23. – Pannon RTV 

Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a magyarkanizsai Tisza 

Néptáncegyesület. A Művészetek Háza színházterme zsúfolásig telt érdeklődőkkel. A 

közönség majd két órán át gyönyörködhetett az egyesület tánccsoportjainak Játéktól a 

szerelemig című műsorában. A táncosokat, a legkisebbektől a legnagyobbakig, és a jubileum 

tiszteletére újra színpadra lépett volt táncosokat az óbecsei Fokos zenekar kísérte. 

 

Szabad Magyar Szó a napilap internetes oldalán 
2016. október 23. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Vasárnap délelőtt nem kis meglepetés érte azokat, akik beütötték az egyetlen vajdasági 

magyar nyelvű nyomtatott napilap internetes címét. A www.magyarszo.com címen ugyanis 
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egy Szabad Magyar Szó feliratú logó fogadta az olvasókat, amely a honlap fejléce értelmében 

független közéleti fórum. Az említett domain tulajdonosa Purger Tibor, aki úgy döntött 

megszakítja az együttműködést a Magyar Szóval és helyette a Szabad Magyar Szónak bocsátja 

rendelkezésére a tárhelyet. 

 

Átadták a városi elismeréseket 
2016. október 24. – Magyar Szó 

A városházán vasárnap délben megtartott ünnepség keretében Miloš Vučević polgármester és 

Zdravko Jelušić képviselő-testületi elnök átnyújtották a kitüntetetteknek az idei Októberi 

díjat és a Novemberi oklevelet. A városi képviselő-testület keretében működő díjodaítélő és 

ünnepnap-meghatározó bizottság korábban úgy döntött, hogy Októberi díjban az Újvidéki 

Zenekedvelő Ifjúság szervezetet, az Újvidéki Nyugdíjas Egyesületet, valamint Nenad Ćaćić 

újságírót részesítik. Novemberi oklevelet Lukácsi Lajos mesterember, aki immár 27 éve 

karban tartja a péterváradi vár óráját, valamint dr. Radivoj P. Stojković, a Jovan Jovanović 

Zmaj Gimnázium igazgatója kapott. Az ünnepségen dr. Jean-Pierre Lotzt, a párizsi Tenon 

onkológiai szakkórház igazgatóját Újvidék díszpolgárává avatták. 

 

Nyolcszáz új nyertes pályázója van a Prosperitatinak 
2016. október 23. – Magyar Szó 

Pénteken meghozott döntése értelmében újabb jelentkezőket támogat a Prosperitati 

Alapítvány. A Magyar Szónak adott nyilatkozatában Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője 

részletezte az elfogadott határozatot. Mint mondta, a start-up támogatásokra vonatkozó 

pályázatot a második kiírási körben hirdették meg, két komponensből tevődött össze: képzés 

és mentori segítség, majd a vállalkozások indításához szükséges eszközök megvásárlása. A 

165 pályázóból 158-nak volt joga részt venni a képzésben, 114-en tettek sikeres vizsgát. A 

mentori tevékenységben 112-en vettek részt, s a végén 102 olyan, idejében beadott teljes 

pályázat lett, melyet értékelni tudtak, ebből 94-nek hagyta jóvá a támogatást az alapítvány 

döntéshozó testülete, több mint 65 millió dinár értékben. 

 

Első világháborús emlékművet avattak Palágykomorócon 
2016. október 21. – Kárpátalja 

Az első világháborúban elesett magyar katonák tiszteletére avattak emlékművet az ungvári 

járási településen október 16-án – adta hírül a Karpatszkij Objektiv hírportál. A száz éve 

elfeledett háborús hősök 15 főt számláló névsorát Kiss Béla helyi pedagógus kutatta fel. Az 

emlékművet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Palágykomoróci Alapszervezete 

állíttatta. 
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http://www.magyarszo.rs/hu/3193/vajdasag_ujvidek/154900/%C3%81tadt%C3%A1k-a-v%C3%A1rosi-elismer%C3%A9seket.htm
http://www.magyarszo.rs/hu/3193/kozelet/154856/Nyolcsz%C3%A1z-%C3%BAj-nyertes-p%C3%A1ly%C3%A1z%C3%B3ja-van-a-Prosperitatinak.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/elso-vilaghaborus-emlekmuvet-avattak-palagykomorocon/
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Jankovics Róbertet választották a szábor kisebbségi frakciója alelnökének 
2016. október 20. - Huncro.hr 

Október 14-én, pénteken tartotta alakuló ülését a horvát szábor nyolcfős kisebbségi frakciója, 

amelyen döntöttek a testület vezetőinek személyéről is. Jankovics Róbertet, a magyar 

kisebbség parlamenti képviselőjét a kisebbségi frakció alelnökének választották meg. 
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http://www.kepesujsag.com/jankovics-robertet-valasztottak-szabor-kisebbsegi-frakcioja-alelnokenek/
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. október 21. – Kossuth Rádió 

Fiatalítás és hálózaterősítés: Tisztújító közgyűlést tart a felvidéki magyar 

művelődési és társadalmi szervezet, a Csemadok 

Szombaton, a Galántai járásban fekvő Nagyfödémesen tartja tisztújító közgyűlését a 

Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, ismertebb nevén a Csemadok. A 

kulturális szervezet megválasztja új vezető testületeit és dönt az új elnök személyéről is. A 

Határok nélkül riportere Bárdos Gyula országos elnöktől kért rövid értékelést. 

Kihívó nélkül: Újból püspökké választotta Csűry Istvánt Királyhágó-melléki 

Református Egyházkerület 

Újból Csűry Istvánt választotta  püspöknek a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

közgyűlése. A főgondnok Bara Lajos lett, a főjegyző pedig Forró László maradt, akit 

nagyváradi munkatársunk kérdezett az egyébként nem sajtónyilvános egyházkerületi 

választás után. 

Többnapos rendezvénysorozattal készülnek Székelyföldön a forradalom 60 éves 

évfordulójára 

Székelyföldön többnapos rendezvénysorozattal készülnek a forradalom 60 éves 

évfordulójának megünneplésére. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa valamennyi 

programon képviselteti magát és számos rendezvény szervezője. Oláh-Gál Elvira egy 

csíkszeredai kiállításmegnyitóról küldött beszámolót. 

Visszaemlékezés az ’56-os magyar forradalom erdélyi származású résztvevőire 

Marosvásárhelyen az '56-os magyar forradalom és szabadságharc  erdélyi származású 

résztvevőiről és erdélyi eseményeiről, a megtorlásokról, valamint a szamosújvári származású 

Pongrátz Gergelyről, a Corvin-köz főparancsnokáról tartott nemrégiben előadást Orbán Zsolt 

csíkszeredai történész. A Határok nélkül munkatársával foglalták össze a 60 évvel ezelőtti 

eseményeket. 

56-os forradalmár a Délvidékről: Rajki Márton nevét már nemcsak Újpesten, 

hanem Zentán is emléktábla őrzi 

A délvidéki és jugoszláviai vonatkozású eseményeket  Mészáros Zoltán szabadkai történész, 

levéltáros tanulmányozza, aki a napokban épp a vajdasági magyarok második világháború 

utáni történetének kutatása miatt vehette át a Magyar Ezüst Érdemkeresztet.  

Zentán tegnap avattak emléktáblát a városból elszármazott Rajki Márton 

ügyvédnek 

Zentán tegnap avattak emléktáblát a városból elszármazott Rajki Márton ügyvédnek. Odhaza 

keveset tudtak róla, nem úgy Újpesten, ahol a városháza falán lévő táblán olvasható neve a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-21_18:30:00&ch=mr1
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forradalami bizottság kivégzett tagjai sorában. 2011-ben pedig teret is elneveztek róla.A 

Határok nélkül riportere a zentai levéltárost a mártír-ügyvéd életéről kérdezte. 

Csubrilo Zoltán Beilleszkedés című filmje a Vajdasági Magyar Filmek 

Fesztiválján 

Nagy figyelmet kapott a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválján Csubrilo Zoltán Beilleszkedés 

című dokumentumfilmje, amely az elvándorlás problémájával foglalkozik. A rendezővel 

beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

 

Határok nélkül 

2016. október 22. – Kossuth Rádió 

A magyar forradalommal szimpatizáltak - több évtizedes börtönbüntetést 

kaptak - erdélyi volt politikai foglyok visszaemlékezései 

Erdélyben 1956 után évekig, kegyetlenül és következetesen megtoroltak minden 

megmozdulást, szervezkedést, de még a szimpátia legkisebb jelét is a magyar forradalommal 

kapcsolatosan. A Határok nélkül riporterének beszélgetéseiben, amelyeket a Volt Politikai 

Foglyok Szövetségének székelyföldi képviselőivel készített, három sajátos történet jelenik 

meg. Közös bennük, hogy fiatalos lelkesedéssel nyilvánították ki rokonszenvüket, és ezért 

aránytalanul nagy ítéleteket rótt ki rájuk a kommunista román igazságszolgáltatás. 

Kettős évforduló  - az 1956-os forradalom és szabadságharc 60., valamint a mozi 

születésének 120. évfordulójára emlékeznek a Vajdasági Magyar Filmek 

Fesztiválján 

Az elmúlt hétvégén Magyarkanizsán kezdődött meg a X. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. 

A Tisza parti település mellett Szabadkán, Újvidéken, Zomborban és Zentán mutatják be a 

legújabb, vajdasági, magyar filmeket. Az idei fesztivállal két évfordulóra is emlékeznek a 

szervezők, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60., valamint a kinematográfia, vagyis a 

mozi születésének 120. évfordulójára. 

Suszter maradj a kaptafánál! – kiállítás a vargák, suszterek, csizmadiák 

történetéről Füleken 

Suszter maradj a kaptafánál! Ugye ismerős a mondás, amely szerint ne avatkozzunk olyan 

dologba, amihez nem értünk? Ez itt, most  valójában egy kiállítás címe, amely a napokban 

nyílt meg Füleken, a Városi Honismereti Galériában. A lábbelik felvidéki történetét bemutató 

kiállításon kérdezte Titton Viktóriát, a Füleki Vármúzeum igazgatóját a Határok nélkül 

munkatársa. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-22_18:30:00&ch=mr1
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Egyél jót, s tegyél jót! - jótékonysági gasztronómiai mozgalmat indított útjára a 

Fővárosi Örmény Önkormányzat az ezeréves határon található Rákóczi-vár 

felújítására 

Egyél jót, s tegyél jót! címmel jótékonysági gasztronómiai mozgalmat indított útjára a 

Fővárosi Örmény Önkormányzat azzal a céllal, hogy az ezeréves magyar határon, a 

Gyimesbükkön álló Rákóczi-vár felújítására, valamint egy budapesti és két székelyföldi 

templom korszerűsítésnek a támogatására gyűjtsön. Kóstolóval fűszerezett sajtótájékoztatón 

választották ki azokat az ételeket, amelyekkel a mozgalomhoz csatlakozó éttermek étlapjain a 

vendégek is hamarosan találkozhatnak. A jövő novemberéig tartó akció nem titkolt célja a 

székely, a magyar-örmény, a csángó és a magyar konyha népszerűsítése. A sajtótájékoztatón 

azt is megtudtam, hogy a szervezők továbbra is várják a kezdeményezéshez csatlakozni 

kívánó éttermek jelentkezését. 

Improvizációk Bartók-művekre - Csuprik Etelka zongoraművész 

koncertjével  Kárpátalján is kezdetét vette a Bartók Emlékév koncertsorozata 

Megkezdődött Kárpátalján a Bartók-emlékévnek az a koncertsorozata, amelyet a magyar 

Külügyminisztérium szervez és finanszíroz. Bartók Béla több szállal is kötődik a vidékhez, 

hiszen a világhírű komponista és zenetudós a ma Kárpátaljához tartozó Ugocsa megyében 

töltötte gyermekéveinek egy részét. Nagyszőlősön írta első zongoradarabjait, ott volt első 

fellépése is. Ebből az alkalomból Csuprik Etelka zongoraművész Nagyszőlősön és 

Beregszászon is koncertet adott. A műsorban felhangzottak Bartók magyar 

népdalfeldolgozásai is a művésznő  

improvizációjában.  

 

Határok nélkül 

2016. október 23. – Kossuth Rádió 

Hatvan éve az egész Kárpát-medencében felcsillant a remény, hogy elkezdődött a zsarnokság 

összeomlása. A kommunista diktatúrák világában a félelem volt az úr. Ez ellen lázadt fel, azaz 

az ezt megtestesítő állambiztonsági erőszakszervek és a világ egyik legerősebb hadserege ellen 

vette fel a harcot Magyarország népe, s vállalt vele szolidaritást az egész magyar nemzet, és a 

szabadságszerető emberek világszerte a bátor magyarsággal. 

Kárpát-medence szerte megemlékezte a magyarok az 1956-os forradalom és 

szabadságharc hatvanadik évfordulójáról 

Kárpát-medence szerte megemlékeztek ma és a napokban a magyar 56-ról. A több száz 

anyaországi kivégzett, vagy a fegyveres felkelés során elesett több mint 2600 és több tízezer 

bebörtönzött és internált  mellé mindig odaszámoljuk az erdélyi megtorlási hullám áldozatait 

is; a hat évig tartó megtorlás több tízezer letartóztatottját, a börtönre vagy kényszermunkára 

ítélt embereket, a több tucat halálra ítéltet vagy a kínzásokban életüket vesztő 

nemzettársainkat. A magyarságot közösségként is büntette a román állam, s használta ki a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-23_18:30:00&ch=mr1
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helyzetet a kollektív jogfosztásra is. Emlékezni kell, s emlékeztetni a magyar fiatalokat 

határon innen és túl. Ezt teszi a Rákóczi Szövetség évek óta, vasárnap is volt Gloria Victis 

vetélkedő Budapesten, szombaton pedig fáklyás felvonulás. 

Emlékezés az 1956-os forradalom erdélyi áldozataira 

A helyszín a székelyföldi város 1956-os tere és a Gloria Victis emlékmű. A Határok nélkül 

munkatársának mikrofonja előtt Nagy Benedek egykori erdélyi elítélt, előtte a csíkszeredai 

főkonzul, politikusok és fiatalok. 

Kopjafát avattak a munkácsi járási Dercenben az ’56-os forradalom hatvanadik 

évfordulóján 

Kárpátalján hatvan éve több száz fiatalt zártak börtönbe, köztük azokat, akik a pesti 

forradalmat támogató röpiratokat terjesztettek. Sokukat munkatáborba vagy 

kényszerlakhelyre telepítettek a Szovjetúnió távoli területeire. Ma a Munkácsi járási 

Dercenben kopjafát avattak hatvanadik évfordulón. A Határok nélkül munkatársának 

mikrofonja előtt elsőként Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat halljuk, majd a KMKSZ 

tiszteletbeli elnökét, egykori kárpátaljai elítéltet, Milován Sándort és Zubánics László 

UMDSZ-elnököt. 

Dunaszerdahelyen tartotta az MKP központi megemlékezését 

Felvidéken ezekben a percekben is tart a magyar Közösség Pártja központi megemlékezése. A 

dunaszerdahelyi 56-os ünnepség szónoka Grezsa István kormánybiztos és Menyhárt József 

MKP-elnök. Előzőleg a résztvevők megkoszorúzták a diktatúrák áldozatainak emlékművét.  

Megemlékezések Vajdaságban 

A délvidéki Palicsfürdőn, az egykori befogadó központ helyén álló 56-os emlékmű 

megkoszorúzásával kezdődött tegnap délután a Vajdasági magyar Szövetség rendezvénye, 

majd Szabadkán folytatódott a megemlékezés.  

Gloria Victis, dicsőség a legyőzöttnek! Budapesten emlékezett a Kárpát-

medence ifjúsága a Rákóczi Szövetség szokásos évi emlékünnepsége keretében 

Gloria Victis, dicsőség a legyőzöttnek! Kárpát-medence szerte jól ismerik a fiatalok a Rákóczi 

Szövetség ezen a címen minden évben megrendezett október 23-i emlékünnepségét, a 

Műegyetemről október 22-én délután a Bem térre vezető fáklyásmenettel és a 

középiskolásoknak hirdetett történelmi vetélkedővel. A három napos programról Csáky 

Csongort, a Rákóczi Szövetség főtitkárát kérdezte a Határok nélkül riportere, aki utána a 

fáklyásmenet indításakor Halzl Józsefet a Szövetség elnökét és néhány fiatalt szólaltatott 

meg. 
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Kárpát Expressz 

2016. október 22. – M1 

Huszár és katonanóta-találkozó a háromszéki Csernátonban 

Első alkalommal tartottak székelyföldi huszár- és katonanóta-találkozót a háromszéki 

Csernátonban.  A hagyományteremtés mély gyökerekből táplálkozik, hiszen Székelyföldön 

nem kuriózum a 100 éves fennállást is meghaladó dalárda. Székelyudvarhelyen két év múlva 

éppen 150. évfordulóját ünnepli majd a kórus.  

Muzslyára látogatott a Kárpát Expressz stábja 

A délvidéki Muzslya egykor önálló község volt. Manapság már Nagybecskerek városrésze. A 

települést 1890-ben alapították, amikor magyarokat telepítettek ide.  

Bemutatkozik egy csíkszeredai fiatalember, aki gondolatirányított robotot 

tervezett 

Gondolattal irányítható robottal lett első díjas a legutóbbi magyar Ifjúsági Tudományos és 

Innovációs Tehetségkutató Versenyen a 17 éves csíkszeredai fiatal, Imets Tamás. A pillantás, 

a fókuszálás és a meditálás érzékelésére alapozott készüléket már akkor bemutatta az M1 

nézőinknek is. 

Az első világháború magyar hőseire emlékeztek a nyárádmenti Bekecstetőn 

A nyárádmenti 1080 méter magas Bekecstetőt már évszázadokkal ezelőtt fontos 

Mzarándokhelyként tartották számon a környező települések lakói. A középkorban évente 

kétszer tartottak búcsút a Szent Antal tiszteletére felszentelt kápolnában, amely a 18. 

században elpusztult. Öt évvel ezelőtt azonban új egyházi épületegyüttest avattak. 

 

Térkép 

2016. október 22. - Térkép 

Az 1956-os események nagy visszhangot váltottak ki Erdélyben és a Partiumban egyaránt. 

Országos tekintetben a legfontosabbak a temesvári diákmozgalmak és a többi egyetemi 

központban Kolozsváron és Marosvásárhelyen történt megmozdulások voltak, de jelentősek a 

nagyváradi események is annak ellenére, hogy akkor a város még nem volt egyetemi központ. 

Szatmárnémetiben hétfőtől egy egész héten át tartó programsorozattal tisztelegnek az ’56-os 

hősök előtt, kicsit a megszokottól eltérő módon. A megemlékezések, koszorúzások mellett 

olyan programokkal készülnek a szervezők, amelyek a fiatalokat is megmozgatják. A 

rendhagyó történelemóráktól kezdve a koncertekig, számos interaktív programmal 

kiegészítve. Az egyhetes programsorozat főszervezője a szatmárnémeti Híd egyesület. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-10-23-i-adas-2/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-10-22-i-adas/
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Az ’56-os események híre Felvidékre is eljutott, a révkomáromi Selye János Gimnázium 

aulájában emléktábla tanúskodik arról, hogy 1956. október 25-én a felvidéki Komárom 

magyar gimnazistái nem voltak hajlandóak elítélni a magyar forradalmat. Kezük 

felemelésével kellett volna ezt megtenni, de annak ellenére, hogy nem beszéltek össze előtte, 

mindannyian, egységesen azt tették, amit a szívük diktált, akkor is ha retorzióban szinte 

biztosak lehettek. 

1956-ban az akkori Szovjetunió vezetése a magyar forradalom leverésére és fegyveres 

csapatok összevonására adott parancsot Ukrajna nyugati részében. Folyamatosan érkeztek a 

szárazföldi egységek és a páncélosok Kárpátaljára, főleg a vasúttal összekötött településekre. 

A szovjet csapatok a magyar határ mellett összpontosították erőiket, hogy azonnal 

lerohanhassák Magyarországot. A határ mindkét oldalán kiélezett volt a helyzet. 

A felvidéki Zsigárd község önkormányzata mindenkori forradalmak és szabadságharc 

hőseinek tiszteletére állít emlékművet október 23-án, az ’56-os forradalom kitörésének 60. 

évfordulóján. A mementót a marosvásárhelyi születésű Csizmadia Béla ajándékozza a 

községnek, Erdély, azon is belül Marosvásárhely magyarsága nevében. 

Az unitárius papcsaládból származó Kelemen Csongor 1956-ban, 16 évesen érettségizett és 

elsőnek jutott be a kolozsvári unitárius teológiára. Túl fiatalnak tartották az egyetemen, ezért 

egy évre hazaküldték. Otthon, Homoródoklándon szüleinek segített, lelkész édesapja mellett 

a kéntori teendőket is vállalta. 1956 októberében a rádióból értesültek a Budapesten 

történtekről. Két évvel később mindkettőjüket letartóztatták és elítélték. 

 


