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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A magyar közösséggel ünnepelt Semjén Zsolt Sao Paulóban 
2016. október 24. – MTI, Kormany.hu, OrientPress 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a százezres magyarságnak otthont adó 

Sao Paulóban ünnepelte az 1956-os forradalom 60. évfordulóját. Semjén Zsolt a város egyik 

leghíresebb iskolájában, a magyar alapítású Szent Imre Kollégiumban tartott 

megemlékezésen több mint 300 résztvevő előtt mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy a 

magyar nemzet csak a magyarországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság 

fennmaradásával tud tovább élni. Az ünnepségen Semjén Zsolt jelenlétében 23-an tettek 

állampolgársági esküt, és állami kitüntetés átadására is sor került, valamint bemutatták a 

"Magyarok - 1956" című, Sao Pauló-i magyarok visszaemlékezéseiből készült 

dokumentumfilmet. 

 

A magyarok hozzájárultak Kanada sikereihez, és nem párhuzamos társadalmat 
építettek 
2016. október 24. – MTI, Kormány.hu, Orientpress 

Szijjártó Péter, a magyar diplomácia irányítója Kanadában - 1956-ra emlékezve - arra hívta 

fel a figyelmet, hogy a kanadai magyarok hozzájárultak új hazájuk sikereihez, s nem 

párhuzamos társadalmat építettek. A külgazdasági és külügyminiszter kétnapos látogatáson 

tartózkodik Kanadában, s ezalatt több '56-os megemlékezésen vesz részt, valamint hétfőn 

több kétoldalú, magas szintű tárgyalást folytatott. Vasárnap a montreali Magyarok 

Nagyasszonya plébánia megemlékezésén vett részt és mondott beszédet az egybegyűlteknek. 

 

A mostani magyar kormánynak a magyarság egyformán fontos, akárhol éljen a 
világban 
2016. október 24. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők 

Az '56-os magyar menekülteket évtizedeken át megtagadták és elhallgatták, a világban élő 

magyarság sorsa 2010 óta változott meg, azóta a magyarság egyformán fontos, a világ 

akármelyik részén éljenek tagjai - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára a római '56-os emléktábla koszorúzásakor. Potápi 

Árpád János beszédében a magyarság fogalmáról szólt, hangsúlyozva, hogy magyarnak lenni 

a közös kultúrán, hagyományokon, történelmen túl közös gondolkodást is jelent, valamint a 

nemzeti ünnepekről való közös megemlékezést és ezek átörökítését a következő generációkra. 

Hozzátette, az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójáról Európa több 

városában is az ott élő magyar közösség tagjaival emlékezett meg, és minden helyszínen 

nagyon sok fiatal és gyerek vett részt a nemzeti ünnepen. Ők már a külföldön élő magyarság 

harmadik generációját képviselik, akik "meg se tudják fogalmazni, mit jelent, de számukra 
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egyértelmű, hogy magyarnak vallják magukat" - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára.  

 

Hálánkat kell kifejeznünk Kanadának a soproni Erdőmérnöki Főiskola 
hallgatóinak és oktatóinak befogadásáért 
2016. október 24. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők 

Hálánkat kell kifejeznünk Kanadának a soproni Erdőmérnöki Főiskola hallgatóinak és 

oktatóinak befogadásáért az 1956-os forradalom és szabadságharc után - mondta hétfőn az 

MTI-nek a kanadai 1956-os megemlékezéseken résztvevő Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai helyettes államtitkára. A politikus kanadai magyar szervezetek meghívására 

érkezett Vancouver városába, ahol október 22-én részt vett a helyi Magyar Házban gálaest 

keretében tartott megemlékezésen. Szilágyi Péter az MTI-vel közölte: a gálaesten elmondott 

beszédében rámutatott, hogy a soproni Erdőmérnöki Főiskola hallgatóinak és oktatóinak 

Vancouverben, azon belül is a British Columbia Egyetemen nyílt lehetősége folytatni 

pályájukat 1956 eseményei után. A hallgatók emellett lehetőséget kaptak arra, hogy magyar 

nyelven folytathassák tanulmányaikat. 

 

Függetleneket se indít az EMNP a parlamenti választáson 
2016. október 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, MTI, hirado.hu 

Mégsem indít az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) független jelölteket a decemberi romániai 

parlamenti választásokon – jelentette be Szilágyi Zsolt, az alakulat elnöke hétfői nagyváradi 

sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta, az erdélyi és a Kárpát-medencei viszonyokat is 

figyelembe véve, hosszas elemzés után hozták meg a döntést, akkor, amikor egyes megyékben 

már össze is gyűlt a jelöltek indításához szükséges számú támogató aláírás. „Úgy döntöttünk, 

hogy most nem indulunk, erőinket a párt és az önkormányzati képviselők munkájára 

összpontosítjuk. A politikai harc több csatából áll, ez a harc néha azt is jelenti, hogy az ember 

erőt gyűjt, igyekszik bölcsen dönteni, és a kihívásokkal szembenézve megpróbál még nagyobb 

erőt felmutatni” – fogalmazott Szilágyi Zsolt. 

 

Az RMDSZ meg akarja menteni Erdélyt Bukaresttől, és románul is kampányol 
ezért 
2016. október 24. – transindex.ro 

Román nyelvű RMDSZ-es óriásplakátok tartják izgalomban a romániai közösséget, 

amelyeken azt ígérik, hogy megmentik Kolozsvárt/Nagyváradot/... Bukaresttől. „A mi adóink 

Erdélyt gazdagítsák, nem pedig Bukarestet!” – áll a szlogen alatt a magyarázat. Ez annak 

rendje és módja szerint ki is verte a biztosítékot a román sajtóban, sokan provokációnak, 

szeparatizmusnak minősítették. Az RMDSZ álláspontja kapcsán Kovács Péter ügyvezető 

elnököt, kampányfőnököt kérdezték. 
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Toró: nem akartuk, hogy az RMDSZ az EMNP-t tegye meg bűnbaknak, ha nem 
éri el az öt százalékos küszöböt 
2016. október 24. – transindex.ro 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke hétfő délutáni sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy pártja országos elnökségének a döntése nyomán nem 

indul független jelöltként a decemberi romániai parlamenti választásokon. A politikus 

emlékeztetett arra, hogy amikor október 13-án bejelentette az indulását, arra is kitért, hogy 

jelöltsége véglegesítéséhez az EMNP elnökségének az egyetértésére van szükség. Hozzátette, 

maga is tagja annak az elnökségnek, amely minden szempontot mérlegelve végül úgy döntött, 

hogy az EMNP jogilag független jelöltekkel sem vesz részt a választásokon. Toró szerint 

"késhegyen billeg", hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) sikerül-e 

átlépnie az ötszázalékos küszöböt, és az EMNP elnöksége nem akarta felvállalni annak a 

kockázatát, hogy bűnbakká tegyék, ha az RMDSZ öt százalék alatti eredményt ér el.  

 

Kovács Péter az EMNP döntéséről: alapot adhat tárgyalásokra 
2016. október 24. – maszol.ro, transindex.ro 

Méltányolandónak tartja az RMDSZ ügyvezető elnöke az EMNP-nek azt a döntését, hogy 

független jelölteket sem indítanak a választásokon. Kovács Péter szerint ez alapot adhat a 

szövetség és a Néppárt közötti jövőbeni tárgyalásokra. „Ez volt az egyedüli logikus lépés a 

részükről, amellyel nem ártanak. Nem ártanak elsősorban saját maguknak, mert az EMNP 

újra és újra falnak ment, ahányszor részt vett a választásokon” – nyilatkozta a Maszolnak az 

ügyvezető elnök. Kovács Péter olyan szempontból méltányolja a döntést, hogy az EMNP így 

nem árt a magyar közösség parlamenti képviseletének. „Ha függetleneket támogatnak, az 

gyengítette volna az RMDSZ-t” – magyarázta. 

 

Szabó Ödön: a jelenlegi oktatási rendszer megnyomorítja gyermekeinket 
2016. október 24. – maszol.ro, transindex.ro 

Az oktatás forradalmasításáról is beszélt Szabű Ödön, az RMDSZ Bihar megyei 

képviselőjelöltje Nagyváradon az ifjúság 48-as mártír jegyzőjének megemlékezésén. „A 

magyar nyelven való oktatás térhódítása Romániában, az anyanyelvű oktatás teljes 

rendszerének nulláról való felépítése bár sikertörténet, ma már újabb feladatai vannak 

Szövetségünknek: jobb iskolákat kell építenünk, jobb képzést kell biztosítanunk a magyar 

gyermekeknek. Ezt csakis úgy tudjuk elérni, ha változtatunk az iskolák állapotán és elérésén, 

javítunk a tanárok jövedelmi viszonyain és átalakítjuk, versenyképessé tesszük a tananyagot. 

Tudjuk tehát, hogy mi a házi feladatunk!” – nyomatékosított Szabó Ödön parlamenti 

képviselőjelölt hétfőn Nagyváradon, az ifjúság 48-as mártír jegyzőjének megemlékezésén, 

ahol az RMDSZ parlamenti prioritásainak oktatás fejezetére is kitért. 

 

Iktatták az RMDSZ szatmári jelöltjeinek nevét tartalmazó listákat 
2016. október 24. – maszol.ro 
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Vasárnap kora délután a Megyei Választási Irodában iktatta az RMDSZ Szatmár Megyei 

Szervezete a jelölési dossziékat. Mind a szenátusi, mind a képviselői lista teljes, hiszen az 

egyiken négy, a másik listán hét jelölt szerepel. A jelöltek mellett az eseményen részt vett 

Pataki Csaba, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke, valamint Kereskényi Gábor, az 

RMDSZ Szatmárnémeti Szervezetének elnöke is. Turós Loránd, a szenátusi lista vezetője 

elmondta, a legfontosabb, hogy becsülettel képviselje mindenki a választókörzetét és az egész 

megyét. Hozzátette, hogy bár a csapat fiatalnak mondható, jelentős politikai és közigazgatási 

tapasztalattal rendelkezik. Magyar Lóránd, a képviselői lista vezetője elmondta, hogy 

keményen kell dolgozni, de nem lehetetlen, hogy az RMDSZ-nek meglegyen az eddigi két 

képviselője és egy szenátora. Hangsúlyozta azt is, hogy mind Szatmár megyében, mind 

Erdélyben sok mindent kivívott már az RMDSZ, amelyre büszke lehet mindenki, de sok még 

a teendő, hiszen több jogot, nagyobb biztonságot és tiszteletet kell most kivívni az egész 

erdélyi magyar közösség számára. 

 

Újabb orvoslakások épülnek Csíkszeredában 
2016. október 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Újabb négy orvoslakás épül a közeljövőben Csíkszeredában a megyei sürgősségi kórház 

szomszédságában. Az említett területen már 12 másik lakást évek óta használnak a fiatal 

orvosok. A beruházó Hargita Megye Tanácsa vezetősége reméli, hogy a fiatalok érkezése a 

környék egészségügyi szolgáltatásainak minőségén is meglátszik majd. A megyei tanács 

ügykezelésébe tartozó kórház fejlesztéséhez közvetetten az orvoslakások építésével is 

hozzájárulnának. 

 

Novemberben megnyitják a ROHU-pályázatokat 
2016. október 24. – maszol.ro 

November 10-én, Nagyváradon hivatalosan is megnyitják a határon átívelő, úgynevezett 

ROHU pályázati lehetőségeket, jelentette be Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnök 

Nagyváradon. Mint elhangzott, az elmúlt héten Temesváron találkoztak az érintett négy 

romániai megye, azaz Szatmár, Bihar, Arad és Temes illetve a négy magyarországi megye, 

azaz Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád képviselői, akik eddig s 

közösen lobbiztak a pályázati lehetőségek megnyitásáért. A ROHU-pályázatok keretösszege 

300 millió euró, az összeg fele a stratégiai jelentőségű projektekre fordítható, a másik felére 

pedig kisebb projektekkel is pályázhatnak majd. 

 

„Jó és bölcs döntés” 
2016. október 24. – Bihari Napló 

„Jó és bölcs döntésnek tartom, hiszen olyan kihívások előtt áll a magyarság, amelyek nagyon 

fontossá teszik az egységes képviseletet” – fogalmazta meg Cseke Attila, a Bihar megyei 

RMDSZ elnöke annak kapcsán, hogy Szilágyi Zsolt EMNP-elnök hétfőn bejelentette: 

formailag független jelölteket sem indítanak a decemberi parlamenti választásokon.  

 

„Hátrány, hogy nem tudok jól románul, mert lehetne jobb munkám is” 

E
rd

é
ly
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2016. október 24. – maszol.ro 

Kolozsváron a székely egyetemisták pénzt fizetnek azért, hogy megtanulják azt, amit 12 év 

alatt a romániai oktatásnak nem sikerült elérnie: román nyelven kommunikálni. A kincses 

városban a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) negyedik éve szervezi meg 

románnyelv-tanfolyamát azoknak a diákoknak, akik nem ismerik megfelelően az ország 

hivatalos nyelvét. Háromszéken például az önkormányzatokkal karöltve szervezne az RMDSZ 

olyan programokat, amelyek a román nyelv megfelelő elsajátítását segítenék elő. A segítség 

elkelne, hiszen a 2011-es tanügyi törvény gyakorlatba ültetése túlságosan lassú. 

 

Ki menti meg Erdélyt? 
2016. október 24. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ illetékesei aggódnak, hogy meglesz-e a decemberi 

parlamenti választáson a bejutáshoz szükséges ötszázalékos támogatottság, ezért nem 

akarnak semmit a véletlenre bízni, és már a kampány hivatalos kezdete előtt hetekkel 

belecsaptak a lecsóba. Így is értelmezhető az, hogy a szövetség Kolozsvárott és Nagyváradon 

is olyan, román nyelvű óriásplakátokat helyezett ki, amelyen arra biztat: mentsük meg a két 

várost Bukaresttől, hogy az adóink Erdélyt gazdagítsák, ne Bukarestet”. 

 

Illyés Gergely: érthető a néppárt döntése 
2016. október 25. – Krónika 

Csak abban az esetben lett volna értelme annak, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

függetleneket támogasson a parlamenti választásokon, ha a kiszemelt jelöltek át tudják lépni 

azt a szavazati arányt, amit az alakulat felmutatott az elmúlt években a választásokon – 

értékelte a Krónikának a néppárt döntését Illyés Gergely politológus. Szerinte a Szilágyi Zsolt 

pártelnök által megnevezett, jogilag független, de politikailag elkötelezett jelöltek nem tudták 

volna ezt az arányt felfele kerekíteni, így nemcsak a parlamentbe jutásra nem lett volna 

esélyük, de arra sem, hogy új lendületet adjanak az EMNP pozicionálásához az erdélyi 

magyar politikában. 

 

AKO-felmérés: nyolc párt jutna be a törvényhozásba 
2016. október 24. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha októberben tartanák a parlamenti választásokat, akkor az Irány-Szociáldemokrácia a 

voksok 27,5 százalékával győzne, és a törvényhozásban 44 bársonyszéket foglalna el. Második 

helyen a Szabadság és Szolidaritás 17,7 százalékkal és 28 parlamenti hellyel végezne. Az 5. 

helyet elfoglaló Most-Híd vegyespártra a választópolgárok 7,2 százaléka szavazna, aminek 

köszönhetően 11 parlamenti helye lenne. A törvényhozáson kívül rekedne a Magyar Közösség 

Pártja (MKP), mely a szavazatok 3,7 százalékát szerezné meg. 

 

Kassán is megemlékeztek az 1956-os hősökről 
2016. október 24. – Felvidék Ma 
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Haraszti Attila, akit október 20-án erősítettek meg kassai főkonzuli posztján, szintén jelen 

volt azon a rendezvényen, amelyet október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulójának emléknapján tartottak Kassán. Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi 

nagykövet október 23-át az emberi méltóság napjának nevezte, amikor a kilátástalanság 

hirtelen örömmé és tetterővé változott. Haraszti Attila az ünnepi alkalmat megragadva 

hivatalosan, két nyelven is bemutatkozott. Elmondta, örömmel jött állomáshelyére. 

Nyitottságot és előítélet-mentességet tapasztalt, így széleskörű tevékenységének, mely felöleli 

a tudományos és kulturális örökség ápolását is, nem látja akadályát. 

 

A kopjafák Gombaszögre mennek 
2016. október 24. – hirek.sk 

A gombaszögi nyári tábor szervezői több éves kutatói és felújítási munkálatokat követően egy 

kopjafa emlékparkot hoztak létre Gombaszögön, a tábor helyszínén. Így az 1978-tól 

napjainkig készült kallódó kopjafák, amelyek a régi művelődési táborokban kaptak helyet, 

szám szerint hét darab, elfoglalhatták méltó helyüket a gombaszögi kopjafás parkban. 

 

Magyar nyelvű ünnepi szentmisét közvetít a szlovák közszolgálati televízió 
2016. október 24. – Felvidék Ma 

Mindenszentek főünnepén a Nagyszombati Főegyházmegye kötelékébe tartozó galántai Szent 

István király plébániatemplomból a szlovák közszolgálati televízió (RTVS) élőben közvetíti a 

magyar nyelvű római katolikus szentmisét november elsején fél tizenegykor. Magyar nyelvű 

szentmisét legutóbb 2013 pünkösdjén közvetített élőben a szlovák televízió, a komáromi 

Szent András-templomból. 

 

Thököly Imrére emlékeztek Késmárkon 
2016. október 24. – hirek.sk 

Gróf Thököly Imrére emlékeztek szülővárosában, Késmárkon. Az egy hétig tartó 

ünnepségsorozaton számos program várta az érdeklődőket. A Thököly-emlékkonferenciát 

meglátogatta Magyarország Kassai Konzulátusának főkonzulja, Haraszti Attila is, aki 

biztosította a késmárki városvezetést, hogy Magyarország számára fontosak az ilyen és ehhez 

hasonló rendezvények, és támogatni fogja a jövőben is az ilyen kezdeményezéseket. 

 

Az 56-os forradalomra emlékeztek a muzslyai Emmausz fiúkollégium 
növendékei is 
2016. október 24. – Vajdaság Ma 

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek ma a muzslyai Emmausz 

fiúkollégium bentlakói. A kollégium és a Szűz Mária Szent Neve templom melletti 

emlékparkhoz vonultak ki, a két éve az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét őrző 

emléktábla helyszínéhez, ahol elénekelték közösen a Himnuszt, majd Rontó Martin az erre az 
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http://www.hirek.sk/itthon/20161024144803/A-kopjafak-Gombaszogre-mennek.html
http://felvidek.ma/2016/10/magyar-nyelvu-unnepi-szentmiset-kozvetit-a-szlovak-kozszolgalati-televizio/
http://www.hirek.sk/itthon/20161024105403/Thokoly-Imrere-emlekeztek-Kesmarkon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20752/Az-56-os-forradalomra-emlekeztek-a-muzslyai-Emmausz-fiukollegium-novendekei-is.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20752/Az-56-os-forradalomra-emlekeztek-a-muzslyai-Emmausz-fiukollegium-novendekei-is.html
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alkalomra készített munkájából válogatott néhány füzérnyi gondolatot. Utána pedig 

elhelyezték a koszorút az emléktáblánál. 

  

A Magyar Szó TJGYT közleménye 
2016. október 24. – Magyar Szó, Vajdasági RTV 

A Magyar Szó Online-t 2016. október 23-án támadás érte, amelynek következtében az 

oldalról eltávolították a Magyar Szó Kft. által korábban létrehozott tartalmakat. A Purger 

Tibor által korábban az USA-ban bejegyzett magyarszo.com oldalra a Magyar Szó által 

létrehozott tartalmak helyébe a szabadmagyarszo.com tartalma került közvetlen 

átirányítással. A Magyar Szó regisztrációjában egyértelműen szerepel, hogy az online 

megjelenés a Magyar Szó Kft. tulajdona. A Magyar Szó TJGYT a jogi lépések megtétele 

mellett mélyen elítéli a Magyar Szó szellemi terméke és a közvagyon internetes elrablását. 

 

Beregszászban is megemlékeztek az 56-os forradalom hőseiről 
2016. október 24. – karpatalja.ma, Kárptáinfo 

Beethoven Egmont-nyitányának szólamaira gyűltek össze a beregszászi Petőfi-szobor előtt a 

város lakosai október 23-án, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményeiről. A városvezetés, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának közös szervezésében megvalósuló rendezvényen 

előbb Szalipszki Endre beregszászi főkonzul, majd Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az elnök asszony 

felidézte az 56-os eseményeket, majd elmondta, főhajtással tartozunk azoknak, akik 

hazájukért tanúbizonyságot tettek bátorságukról és tenni akarásukról. 

 

Tiszaújlakon alakult KMKSZ ISZ alapszervezet 
2016. október 24. – Kárpátinfo 

2016. október 23-án, éppen az `56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján került 

sor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet 24. alapszervezetének 

megalakulására Tiszaújlakon. A fiatalok a 2. számú Tiszaújlaki Középiskolában gyűltek össze 

és már első alkalommal igazi csapatként, közös gondolatokkal és hatalmas lelkesedéssel írták 

alá közösen szándéknyilatkozatukat. 

 

Boksay József-emlékkiállítást szerveznek Ungváron 
2016. október 24. – karpatalja.ma 

Kiállítást rendeznek Boksay József festőművész, a kárpátaljai festőiskola kiemelkedő alakja, 

érdemes művész születésének 125. évfordulója alkalmából. A tárlatot október 25-én közép-

európai idő szerint 14.00 órai kezdettel nyitják meg a róla elnevezett Kárpátaljai Megyei 

Szépművészeti Múzeumban. 
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http://www.magyarszo.rs/hu/3194/kozelet/154941/A-Magyar-Szó-TJGYT-közleménye.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/beregszaszban-is-megemlekeztek-az-56-os-forradalom-hoseirol/
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/tiszaujlakon-alakult-kmksz-isz-alapszervezet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/boksay-jozsef-emlekkiallitast-szerveznek-ungvaron/
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Emlékünnepély a Kerekasztal egyesületeivel 
2016. október 24. - Volksgruppen 

Október 23-án az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és tagegyesületei közösen 

emlékeztek meg a 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről Bécsben. Délután 

ökumenikus istentiszteletre került sor, az esti rendezvényen pedig pódiumbeszélgetésre ’56-

os szemtanúk részvételével. A 60. évforduló alkalmával a Délibáb Bécsi Magyar 

Kultúregyesület táncszínházi előadását is láthatta az ünneplő közönség. 

 

Felemelő 56-os ünnep az Egyesült Államokban 
2016. október 24. – Válasz.hu 

Miért kell ilyen messze menni ahhoz, hogy mindannyian egységben és alázattal tudjuk 

átérezni a nap fontosságát? Az aktuálpolitizálástól mentes megemlékezések üzenete pedig 

egyértelmű volt: a szabadságszeretet, a hősiesség mindig is összekovácsolta a magyar népet, 

1956-ban a magyarok példát mutattak a világnak. Nem azt kell tehát nézni, mi választ el, 

hanem azt, hogy mi tart össze bennünket. Arizonától Texason át Ohióig, Massachusettstől 

New Yorkon át Kaliforniáig nem volt olyan magyarok lakta állam, ahol ne rendeztek volna 

ünnepséget. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2804901/
http://valasz.hu/vilag/felemelo-56-os-unnep-az-egyesult-allamokban-120994


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 25. 
9 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. január 20., 21.05 – Kossuth Rádió 

 

Független jelölteket sem indít a romániai parlamenti választásokon az EMNP 

Független jelölteket sem indít az Erdélyi Magyar Néppárt a december 11-i romániai 

parlamenti választásokon – jelentette be nagyváradi sajtótájékoztatóján Szilágyi Zsolt. 

Korábban a pártlista indításáról mondtak le, de függetlenként már bejelentette jelöltségét 

néhány emberük, így Toró T. Tibor alelnök, aki Kovásznában indult volna. Így az RMDSZ-nek 

és a listáján szereplő MPP-nek nem lesz magyar vetélytársa a választásokon. 

 

Búcson tartotta első kongresszusát az Iskolavezetők Országos Társulása 

A révkomáromi járásban, Búcson tartotta első kongresszusát a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok szövetsége mellett működő Iskolavezetők Országos Társulása. A szakmai 

konferenciára szlovák és magyarországi szakértőket is meghívtak. A szlovákiai oktatásügyben 

hatalmas változások várhatók, és nem mindegy, a magyarok miként vesznek részt ebben a 

folyamatban. 

 

’56-os ünnepség Temesváron 

Temesváron tegnap a Csíki Gergely Színházban emlékeztek a 60 évvel ezelőtti budapesti és 

néhány nappal későbbi temesvári eseményekre. A rendezvényt Tamás Péter, Magyarország 

tiszteletbeli konzulja szervezte több politika és civil szervezetettel közösen. 

 

56 órán át ’56-tól – Megemlékezés Nagyváradon 

Nagyváradon a magyar forradalom és szabadságharc alkalmából 56 órán át ’56-ról címmel 

rendhagyóm megemlékezést szerveztek. Az 56 órán át éjjel nappal tartó rendezvény ideje 

alatt filmeket, rádiófelvételeket játszottak le, felolvasást tartottak. 

 

A forradalomra emlékeztek Kassán is  

Kassa 56 – a bő egy hónapja tartó rendezvénysorozatnak egyik csúcspontja volt a Magyar 

Állami Operaház gálaműsora. Az előadás után rendezett banketten bemutatkozott 

Magyarország új a kassai főkonzulja, Haraszti Attila. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-24_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-24_18:30:00&ch=mr1
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Ismét Erdélyben a Virtuózok 

Ismét Erdélyben a Virtuózok. A rangos komolyzenei vetélkedő stábja október 29-én erdélyi 

résztvevőket fogad egy előválogatásra. A beharangozó sajtótájékoztatót Csíkszeredában 

tartották. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 25. 
11 

 

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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http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
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http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

