
 

 

1956-os megemlékezések a Kárpát-medencében és a diaszpórában 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Szijjártó: hálásak vagyunk 1956 valamennyi hősének 
2018. október 23. – MTI, Magyar Idők, fidesz.hu Magyar Hírlap, Hír Tv, Echo Tv, 888.hu 

Lokál, maszol.ro, karpatalja.ma 

Hálásak vagyunk 1956 valamennyi hősének, mivel nagy szerepük van abban, hogy ma 

élvezhetjük a szabadságot – mondta a határon túli magyarságnak és a magyar 

külképviseleteknek küldött videoüzenetében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó 

Péter hangsúlyozta: a hálának abban is ki kell fejeződnie, hogy Magyarország most is 

ragaszkodik szuverenitásához, szabadságához. A Külgazdasági és Külügyminisztérium keddi, 

az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a miniszter videoüzenetet küldött a határon túli 

magyarságnak és az összes magyar külképviseletnek, és a felvételt minden nagykövetségen és 

főkonzulátuson levetítik az ünnepi megemlékezéseken. A tárca közlése szerint a miniszter az 

üzenetben arról beszél: 1956-ban a magyar emberek azt mondták, elég volt a zsarnokságból, a 

diktatúrából, a megfélemlítésből, és abból, hogy mások akartak dönteni a magyarok sorsáról 

és mások akarták megmondani, miként éljenek a saját hazájukban. "A magyar nemzet a 

szabadságharcosok nemzete. Ezt 1956-ban is bebizonyítottuk, amikor a magyar emberek elég 

bátrak voltak ahhoz, hogy az iszonyú túlerővel is szembeszálltak, és bár várták, de nem 

kapták meg a segítséget, mégis kitartottak céljaik mellett, mégis a végsőkig harcoltak a 

magyar szabadságért" - tette hozzá a miniszter. 

 

Gulyás: addig maradhatunk szabadok, amíg képesek vagyunk összefogni 
2018. október 22. – MTI, Híradó, kormany.hu, fidesz.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Origo, 

Hír Tv, Echo Tv, karpatalja.ma, Lokál  

Az összefogás fontosságáról beszélt a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen 

hétfőn a budapesti Bem téren. Történelmünk legnagyobb tanulsága, hogy addig maradhatunk 

szabadok, addig őrizhetjük meg magyarságunkat, amíg képesek vagyunk összefogni - 

hangoztatta a miniszter Bem József szobránál a hagyományos fáklyás felvonulás térre érkező 

résztvevői előtt. Kiemelte: minden magyarnak a világon tudnia kell, hogy számíthat az 

anyaországra, és "ezért kell ma minden erőnket latba vetni a kárpátaljai magyarság 

védelmében". Az 1956-os forradalmárok azért harcoltak, hogy szabadok legyünk és magunk 

határozhassunk saját sorsunkról - hangsúlyozta, majd megjegyezte: az alkotmány is rögzíti, 

hogy mostani szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt. Kijelentette: az emlékezés 

felelősség; amikor az előttünk járók áldozatai előtt fejet hajtunk, s a forradalom általuk 

kivívott győzelmére és a szabadságharc bukása után általuk megjárt pokolra emlékezünk, 

akkor egyben mércét is állítunk.  
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1956-os megemlékezések a Kárpát-medencében és a diaszpórában 

Dr. Kásler Miklós: A vajdasági magyarok most az egyik legerősebb magyar 
közösséget alkotják 
2018. október 23. –  MTI, Híradó, Vajdaság MA, Magyar Szó, Demokrata, Pannon RTV 

Erős identitásunknak köszönhetjük, hogy fennmaradtunk Közép-Európában, mondta dr. 

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Szabadkán. Pásztor István, a VMSZ elnöke a 

párt 1956-os ünnepségén most nem délvidéki kérdésekkel foglalkozott, hanem azzal, miként 

viszonyult Európa a magyarokhoz a forradalom idején és miként viszonyul hozzánk most.  

„Talán semmi sem mutatja meg jobban, hogy milyen erős a magyarság összetartása a Kárpát-

medencében és az egész világon, mint az, hogy október 23-ára határainkon túl is úgy 

emlékezhetünk, hogy mindannyian pontosan átérezzük az 1956-os forradalom és 

szabadságharc minden pillanatát, a dicsőséges napokat és a tragédiát, amikor a szovjet 

lánctalpak eltiporták átmenetileg a magyar szabadságot” – mondta ünnepi köszöntőjében dr. 

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. „A magyarság identitása olyan ősi és olyan 

keresztény értékeken alapszik, olyan nyelvünk van, olyan hagyományokkal rendelkezünk, 

amelyek annyira megerősítették nemzetünket, hogy azt erőszakkal egy-egy csatában le 

lehetett ugyan győzni, de megtörni, megsemmisíteni, vagy akár csak beállítani a csatlósok 

sorába, sosem sikerült, mert lehetetlen. Erre tanúbizonyság 1956” – mondta a miniszter. 

 

Potápi: a legfontosabb a függetlenség megőrzése 
2018. október 23. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap, kormany.hu,  fidesz.hu, 

Echo Tv, HírTv, M1 Híradó, Propeller.hu, hirado.hu 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint az a legfontosabb, hogy a 

magyarok a következő évtizedekben is megőrizzék függetlenségüket. Potápi Árpád János az 

1956-os forradalom 62. évfordulóján a Tolna megyei Nagymányokon rendezett keddi 

megemlékezésen azt mondta: 1956 lehetőséget teremtett az 1989-es demokratikus 

átalakulásra, ez pedig lehetővé tette, hogy "az éppen száz éve szétszakított nemzetrészek" 

békés módon, közjogi értelemben újra egyesülhessenek. Megjegyezte: a magyar közösségek 

világszerte megemlékeznek az államalapításról, az 1848-as szabadságharcról, illetve az 1956-

os forradalomról és szabadságharcról. Azok, akik a forradalmakban az utcákra mentek, és 

bátran ellenszegültek világhatalmaknak, nemzeti függetlenséget, szabadságot és az ország 

felemelkedését akarták elérni. Ez volt a cél az államalapítás idején is - fűzte hozzá. Azt 

mondta: az 1956-os forradalom előzménye volt a vesztes második világháború, több 

népcsoport erőszakos eltávolítása, a zsidók deportálása, a németek kitelepítése, a málenkij 

robot, egymillió ember hadifogságba hurcolása és bebörtönzése, az erőszakos diktatúra 

kiépítése.  

 
Orbán Balázs Torontóban: Magyarország a szabadságharcosok népe  
2018. október 22. – MTI, fidesz.hu, kormany.hu,  Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 

PestiSrácok, Mandiner, Origo, Echo TV 

Magyarország a szabadságharcosok népe - hangsúlyozta a torontói magyarok körében 

mondott ünnepi beszédében Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára 
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1956-os megemlékezések a Kárpát-medencében és a diaszpórában 

vasárnap. Az államtitkár az MTI-nek telefonon úgy fogalmazott: "szerencsés 

megtiszteltetésnek" tartja, hogy a magyar forradalom és szabadságharc idei évfordulóját az 

ontariói magyar közösségben ünnepelhette. Orbán Balázs fontosnak tartotta kiemelni, hogy 

Kanadában nagyon összetartó és Magyarország iránt nagyon elkötelezett magyar közösséggel 

találkozott, amelynek tagjai egyúttal megbecsült polgárai Kanadának is. Az államtitkár 

vasárnap reggel a torontói Szent Erzsébet-templomban katolikus misén, majd a torontói 

magyar kulturális központban állampolgári eskütételen vett részt, koszorúzott a torontói 

Budapest park '56-os emlékművénél, vasárnap este pedig a "Spirit of Hungary" nemzeti 

táncegyüttes előadását nézte meg. A torontói magyarok előtt elmondott ünnepi beszédében 

Orbán Balázs hangoztatta: Magyarország a szabadságharcosok népe, és jelenleg is 1956 

képviseli a legjobban Magyarországot. "Ez megtiszteltetés és felelősség" - fogalmazott az MTI-

nek az államtitkár. Idézte beszédéből azt is, hogy Magyarország mindig kiállt a szabadság 

ügye mellett, mert a sikerességhez szabadságra van szükség.  

 

Szilágyi Péter: a mai nap örömüzenete, hogy az amerikai magyarok visszatértek 
a magyarság közösségébe 
2018. október 23. – MTI, Webrádió, HírTv, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Demokrata 

kormany.hu, Lokál, Echo TV, hirado.hu, gondola.hu, OrientPress, Hir.ma 

A mai nap örömüzenete, hogy az amerikai magyarok visszatértek a magyarság közösségébe - 

fogalmazott Szilágyi Péter miniszteri biztos az egyesült államokbeli Clevelandban tartott 

ünnepi rendezvényen vasárnap. A nemzetpolitikai feladatok koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos az MTI-nek elmondta: három város - Chicago, Detroit és Cleveland - magyar 

közösségeinél tett látogatást az elmúlt napokban, és mindenütt részt vett az ottani aktív 

magyar szervezetek és a magyar konzulátusok tanácskozásain. Az 1956-os forradalomra és 

szabadságharcra emlékező ünnepségen, amelyet az 1902-ben alakult Egyesült Magyar 

Egyletek szervezett a helyi Szent Imre-templomban, Szilágyi Péter az ohiói Clevelandban vett 

részt. Beszédében emlékeztetett arra, hogy az 1956-ban megkezdett harcot az orosz tankok 

nem tudták eltaposni, a küzdelmet több ezren, köztük több száz clevelandi is folytatta 

külföldről. "A clevelandi magyarok a szabadságharc leverését követően kiáltvánnyal fordultak 

a világ közvéleményéhez, követelve, hogy Magyarország adassék vissza a magyar népnek" - 

emlékeztetett beszédében Szilágyi Péter. 

 

Grezsa István: ha össze tudunk fogni, ismét meghatározó nemzete lehetünk a 
Kárpát-medencének  
2018. október 22. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Echo TV, Origo, 

karpatalja.ma, PannonRTV 

Ha össze tudunk fogni, ismét meghatározó nemzete lehetünk a Kárpát-medencének - 

fogalmazott Grezsa István Kanadában vasárnap. Mint mondta, életerős és bizakodó magyar 

közösségekkel ünnepelt az észak-amerikai országban. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programért is felelős miniszteri biztos négynapos látogatásán Kanada nyugati és keleti 

partvidékén is járt: az albertai Edmontonban és az ontariói Niagara Fallsban élő magyarokkal 

ünnepelte az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Az óceán túlpartján élő 
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1956-os megemlékezések a Kárpát-medencében és a diaszpórában 

magyarok közösségei ugyanolyan fontosak számunkra, mint a Kárpát-medencében élő 

magyarok - fogalmazott az MTI-nek telefonon Grezsa István. Mint elmondta: ünnepi 

beszédében mind Edmontonban, mind Niagara Fallsban köszönetét fejezte ki Magyarország 

nevében azért, hogy azokban az évtizedekben, amikor Magyarországon nem lehetett 1956-ról 

beszélni, a kanadai magyarok ébren tartották 1956 szellemiségét. Párhuzamot vont 1956 és a 

jelen között, leszögezve, hogy akkoriban az orosz csizmák, manapság - ahogyan fogalmazott - 

"a modoros beszéd és a brüsszeli elegáns öltöny és cipő" fenyegeti a magyar szuverenitást. 

 

Kárpátaljai magyar főiskola rektora: a kommunista hatalomgyakorlás eszközei 
ma is léteznek 
2018. október 23. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, PestiSrácok, 

Mandiner, karpatalja. ma, Karpatinfo 

A XX. század kommunista, fasiszta hatalomgyakorlás eszközei napjainkban is kísértenek, 

különösen Ukrajnában - hangsúlyozta Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora kedden Budapesten, a Terror Háza Múzeumnál tartott  központi 

ünnepségen. Orosz Ildikó szerint napjaink ukrajnai eseményei emlékeztetnek a 100-150 évvel 

ezelőtti, zsidók elleni tüntetésekre. Kifejtette: a kárpátaljai magyarokat akarják hibáztatni az 

ország gazdasági, politikai csőd közeli helyzetéért. Az utóbbi években rendszeressé vált, hogy 

a tévécsatornák kárpátaljai magyarokat becsmérlő műsorokkal félrevezetik a közvéleményt, 

történelmi emlékhelyeiket, emléktábláikat megrongálják, történelmüket átírják. A 

városokban fáklyás menetet szerveznek arcukat eltakaró fiatalok, a kettős állampolgárok 

személyes adatait közzétették egy "halállistának" tartott honlapon, míg a parlament 

honlapján azért gyűjtenek aláírást, hogy tűzzék napirendre a kitelepítésüket.  A kárpátaljai 

magyarok érdekeiért a világon sehol nem tiltakoztak, csak Magyarországon - jegyezte meg, 

hozzátéve: "egyedül Magyarország áll mellettünk, köszönjük Magyarország". 

 

Miniszterelnökség: öt kontinensen emlékeznek 1956 hőseire 
2018. október 20. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Mandiner 

Öt kontinens magyar közösségei tartanak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából - írta szombati közleményében a Miniszterelnökség. A 

Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Programjának 

ösztöndíjasai idén is világszerte segítik a megemlékezések szervezését vagy felelevenítését ott, 

ahol ennek még nincs hagyománya - közölték. Hozzátették, hogy diaszpórában sok 

ötvenhatos menekült él, október 23. megünneplése számukra és leszármazottaik számára is a 

nemzeti összetartozás, az anyaországhoz kötődés kifejezése is. A legtöbben az Egyesült 

Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Németországban, Svájcban és 

Franciaországban telepedtek le, így ezekben az országokban - mint írták - a megemlékezés 

kiemelkedő kulturális esemény.  
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1956-os megemlékezések a Kárpát-medencében és a diaszpórában 

Németh Zsolt: a rendszerváltozás nem értelmezhető 1956 nélkül 
2018.október 22. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Origo, Mandiner. Echo Tv, 

Hír Tv, PestiSrácok 

Az 1956-os forradalom része annak a folyamatnak, amelynek eredménye a rendszerváltozás 

és az azt követő, harminc éve tartó békekorszak - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának fideszes elnöke hétfőn, a Rákóczi Szövetség Műegyemeten tartott 

október 23-ra emlékező rendezvényén.  A kormánypárti politikus - a nagyrészt határon túlról 

érkezett diákok előtt tartott - ünnepi beszédében kifejtette, a szuverenitás megszerzésére nem 

egy pillanatként, hanem hosszabb folyamatként kell tekinteni, ilyen értelemben pedig sem az 

1848-49-es, sem az 1956-os forradalom nem tekinthető bukásnak, hiszen előbbi az 1867-es 

kiegyezéshez, utóbbi az 1989-90-es változásokhoz vezetett, amelyek egyaránt jelentős 

fejlődést eredményeztek az országnak. Kiemelte, a napjainkban zajló európai viták is azt 

bizonyítják, hogy a szuverenitás megszerzése egy folyamat, továbbá azt is, hogy a 

forradalmakban elért nagyobb fokú függetlenség el is veszíthető, ahogy az történt többször is.  

 

Rákóczi Szövetség: rekordszámú Kárpát-medencei fiatal vett részt a budapesti 
ünnepségeken 
2018. október 23. – MTI, Pesti Srácok, karpatalja.ma, felvidek.ma, bumm.sk  

Rekordszámú Kárpát-medencei fiatal vett részt a Műegyetemen megrendezett 

megemlékezésen és az azt követő fáklyás felvonuláson az Október 23-i Diákutaztatási 

Program keretén belül - közölte a Rákóczi Szövetség elnöke az M1 aktuális csatornán hétfőn. 

Csáky Csongor azt mondta, mintegy 2500 Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista 

érkezett az ünnepségekre. Hozzátette, bízik benne, hogy a rendezvény erősíti a fiatalok 

identitását, valamint bővíti az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó történelmi tudásukat. A 

Rákóczi Szövetség hetedik alkalommal hirdette meg a programot a Kárpát-medencei 

középiskolák részére. Idén 125 középiskola több mint hatezer diákja utazott legalább egy 

határ átlépésével egy másik ország magyar középiskolájához, hogy ott közösen ünnepeljenek 

október 23-án. 

 

Ötvenhatos harc a jelenben – a sétatéri emlékműnél ünnepelték Kolozsvár 
magyar lakosai a szabadságharcos hősöket 
2018. október 23. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Gyalázatos történelemhamisításról, a személyes szabadság és az egymásért való 

felelősségvállalás összehangolásáról, a nemzeti közös érdekek mindenek fölé helyezéséről 

beszélt Dávid Gyula egykori politikai elítélt a keddi 1956-os kolozsvári megemlékezésen. Az 

1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek verssel, énekkel és ünnepi beszédekkel 

kedden a kolozsvári magyarok. Az In memoriam 1956 – Kolozsvár című rendezvényen 

beszédet mondott Dávid Gyula és Szabó Zsolt irodalomtörténész, illetve Horváth Anna, 

Kolozsvár volt alpolgármestere. 
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Az `56-os hősökre emlékeztek Csíkszeredában  
2018. október 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az 1956-os forradalomra és meghurcoltjaira emlékeztek kedden délelőtt a csíkszeredai Kalász 

negyedi kopjafánál, majd este a Gloria Victis-emlékműnél. „Élő kopjafák vagyunk, mi, akik itt 

állhatunk. Emlékeznünk kell az összefogásra, amely az akkori kommunista és szovjet hatalom 

ellen irányult” – mondta a Németh Géza Egyesület közbenjárásával felállított kopjafánál 

Kelemen Csongor volt ötvenhatos elítélt, megjegyezve, hogy a világnak kevés tudomása van 

arról, ami 62 éve történt Magyarországon. Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere 

beszédében kiemelte, számos tanárt, fiatalt, diákot ítéltek el akkor, csupán azért mert 

szavaltak, gondolkodtak és beszélgettek. „Eltaposták ugyan a forradalmat, de mégis itt 

vagyunk. Most viszont nem lánctalpak fenyegetnek minket, hanem a politika” – mondta az 

alpolgármester.  

 

Ma is tetté kell érjen az ötvenhatosok elszántsága 
2018. október 23. – szekelyhon.ro 

1956 eseményeiből levonható a következtetés: mindaz, amit a Corvin-köziek elszántságukkal, 

kitartásukkal, cselekvésükkel képviseltek, a mai kor emberében élet és tett kell legyen – 

hangzott el az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján tartott 

gyergyószentmiklósi megemlékezésen. 

 
Zászlókat lengettek és szabadságot követeltek – 56-os hangulat képekben 
Udvarhelyről 
2018. október 23. – szekelyhon.ro, Krónika 

Több százan gyújtottak fáklyát Székelyudvarhelyen a 62 évvel ezelőtt lezajlott magyar 

forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve. A tömeg a Művelődési Háztól indult el Az 

üldözöttek és áldozatok emlékművéhez, a felvonulók egy teherautót követtek, amelyen a 

Tomcsa Sándor Színház művészei szónokoltak korabeli öltözékben. Zászlókat lengettek és 

szabadságot követeltek az egykori eseményeket megidézve. 

 

Tudunk-e még pesti srácok lenni? 
2018. október 23. – szekelyhon.ro 

Hatvankét évvel a budapesti forradalom kitörése, huszonkilenc évvel a romániai 

rendszerváltás, négy esztendővel a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása után tudunk-e 

még pesti srácok lenni? – tevődött fel a kérdés az 1956-os forradalom évfordulóján tartott 

megemlékező ünnepségen Sepsiszentgyörgyön. A kérdést a megemlékezésen Brendus Réka, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője tette fel, rámutatva, nem elég a szabadságot 

kivívni, azt folyamatosan védenünk is kell. 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103430-az-56-os-h-sokre-emlekeztek-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/ma-is-tette-kell-erjen-az-otvenhatosok-elszantsaga
https://szekelyhon.ro/aktualis/zaszlokat-lengettek-es-szabadsagot-koveteltek-n-56-os-hangulat-kepekben-udvarhelyrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/zaszlokat-lengettek-es-szabadsagot-koveteltek-n-56-os-hangulat-kepekben-udvarhelyrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/tudunk-e-meg-pesti-sracok-lenni


 

 

1956-os megemlékezések a Kárpát-medencében és a diaszpórában 

 

Kassán tisztelegtek 1956 hősei előtt 
2018. október 19. – Felvidék Ma 

A kassai Magyar Főkonzulátus fogadást adott az 1956-os forradalom közelgő évfordulója 

alkalmából szerdán, október 18-án a Művészetek Házában. Havasi Tímea, a Főkonzulátus 

munkatársa bevezetőjében Szabó Lőrinc költőt idézte: „Amit a magyarság most művelt, azt 

nyolc napon át lángoló glóriaként csavarta maga körül a földgolyó, glóriaként, melyben soha 

ki nem hűl a visszanyert tisztelet, a szeretet és a csodálat. Sehol a szabad világban. Sőt talán 

még másutt sem. Nem szabad csökkentenünk ezt a fényt, nem szabad ezt a ragyogást.” 

 
Cey-bert Róbert Gyula: újra kell vívnunk az 1956-os szabadságharcunkat 
2018. október 20. – Ma7.sk 

Cey-bert Róbert Gyula A szabadságharcos – Egy élet 1956 szellemében című új könyve, a 

Szabadság-trilógia 1. kötete felvidéki bemutatóját tartotta október 19-én este a komáromi 

Csemadok-székházban. A művei kiadását biztosító Püski Istvánnal, a Püski Kiadó Kft. 

tulajdonosával a budapesti Corvin moziban tartott ´56-os megemlékezésről érkezett a 

helytállását Klapka tábornok vezetése alatt is bizonyított városba. A Püski Kiadó Kft. 

könyvvásárával és a szerző dedikálával egybekötött ´56-os megemlékezést a Csemadok 

komáromi alapszervezete a Ma7.sk portállal és a Magyar 7 hetilappal együtt rendezte.  

 

„A Tűz októbere, október tüze – 1956” 
2018. október 21. – Felvidék Ma 

A komáromi Széchenyi István Polgári Társulás szervezésében lélekindító 1956-os estet 

tartottak a Selye János Gimnázium dísztermében, „A Tűz októbere, október tüze – 1956” 

címmel. A két előadó, Meleg Vilmos parciumi színművész, rendező, a Nagyváradi Állami 

Filharmónia igazgatója és Tarics Péter felvidéki előadóművész 80 percen át elevenítették fel a 

színpadon 1956 mához szóló üzenetét. Az előadás végén a közönség perceken át állva, 

vastapssal jutalmazta a művészek teljesítményét. Elhangzottak a legjobb 1956-os versek, 

Mindszenty József bíboros két 1956-os rádiószózata, illetve néhány magyarságvers. Az est 

alaphangulatát már a műsor elején megadta Wittner Mária „Vádolom őket!” című híres, 

2001. február 25-én elhangzott parlamenti beszéde, melyet most a két előadóművész 

tolmácsolt, felváltva sorolva a „vádirat” egyes pontjait. 

 
Bíró Szabolcs könyvcsomagjai: 1956-os ajándék felvidéki diákoknak 
2018. október 22. – Ma7.sk 

A visegrádi székhelyű Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusának képviseletében 

Csámpai Ottó nagyprior és Csámpai László az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

62. évfordulója alkalmából Nyitra megye több középiskoláját mozgáskorlátozott lovagtársuk, 

Bíró Szabolcs könyvcsomagjaival ajándékozza meg. Az adományozó körút október 22-én 
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délben a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpontban kezdődött, este pedig az 

Alsóbodoki MTNY Magánszakközépiskolában folytatódik. 

 

Gömörben is vetítik Az elfelejtett forradalom c. dokumentumfilmet 
2018. október 23. – Ma7.sk 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2018. október 23-án mutatja be új, 1956 – Az elfelejtett 

forradalom című, 60 perces dokumentumfilmjét, amely az 1956-os forradalom csehszlovákiai 

történéseit dolgozza fel felvidéki szemmel. A film egy évig készült és tizenöt visszaemlékező, 

valamint történészek segítségével rekonstruálja a történéseket. Készítői minél több emberhez 

szeretnék eljuttatni és valamennyi helyszínen egyszerre levetíteni a dokumentumfilmet, így 

Gömörben is. Mivel a szerzők nem tudnak minden vetítésen személyesen részt venni, a 

filmbemutató egy 10-15 perces videóinterjúval veszi kezdetét, amelyben fény derül 

kulisszatitkokra is. 

 
Gulyás Lajos Kisújfalu 56-os mártírja 
2018. október 23. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A kisújfaluiak számára különösen fontos az 56-os forradalomra és szabadságharcra való 

emlékezés, ilyenkor falujuk szülöttjének, Gulyás Lajos református lelkésznek az emlékét is 

felidézik, aki 1957 decemberében halt mártírhalált. Az idei emlékezés azért volt különleges, 

mert születésének 100. évfordulója is ez évre esik. A megemlékezés istentisztelettel 

kezdődött, majd az emlékezők átvonultak a tájházhoz, ami Gulyás Lajos szülői háza. Itt az 

önkormányzat még 2007-ben létrehozott egy emlékszobát és emléktáblát is elhelyezett az 

épület külső falán. 

 

1956-ra emlékezünk: „Válasszuk a függetlenséget és a nemzetek 
együttműködését” 
2018. október 23. – Felvidék Ma 

Október 23-án is folytatódnak a megemlékezések az 1956-os forradalom és szabadságharc 

kitörésének 62. évfordulója alkalmából. Magyarországon a központi rendezvényeket hétfőn és 

kedden tartották a Műegyetemen és a Terror Házánál, utóbbi színhelyen Orbán Viktor 

mondott beszédet. Felvidék-szerte is számos helyen emlékeznek, több helyen levetítették Az 

elfelejtett forradalom című filmet. A cikkben betekintést nyerhetnek, hogyan ünnepeltek 

Felvidék különböző településein. 

 

Hősök nyomában járva – avagy emlékezés cserkészmódra 
2018. október 23. – Felvidék Ma 

Szőgyénben 56-os emlékportyára hívta a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat vezetése a 

zöld nyakkendős cserkészeket, hogy együtt emlékezzenek és leróják kegyeletüket a hősök 

emléke előtt. A napfényes októberi délutánon a cserkészotthonban gyülekeztek, ahol nagy 

elhatározással hitet tettek a magyar szabadság kivívása mellett. Hármasával indultak, hogy a 

cserkészet szellemiségével segítsék a forradalmat. Az úgynevezett állomásokon, melyek a 
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faluban és a falu határában voltak kijelölve, cserkészvezetők várták a „forradalmárokat”. A 

vezetők megszemélyesítették „’56 hőseit”, így a cserkészotthonból „Wittner Mária” 

eligazításával indulhattak a feladat teljesítésére. 

 

 

Pásztor István: '56 arra tanít, hogy a vannak pillanatok, amikor kötelező a haza 
és a nemzet mellé állni 
2018. október 23. – MTI, Magyar Hírlap, Hír Tv, Gondola, Vajdaság MA, Pannon RTV 

A magyar '56 arra tanít, hogy vannak pillanatok, amikor a hazát kell minden elé helyezni, 

amikor nem lehetséges ideológia mentén jobbra vagy balra állni, amikor csakis a haza mellé, 

a nemzet mellé kell, sőt kötelező állni - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) elnöke kedden Szabadkán az 1956-os forradalom és szabadságharc 

emlékére rendezett központi vajdasági ünnepségen. Hozzátette: 1956 a szabadságról, az 

emberi életről, a döntés jogáról szól, valamint arról, hogy minden nemzetnek jogában áll 

szabadon dönteni arról, miként kíván élni, arról szól, hogy ne diktálhassanak nagyhatalmak, 

idegen erők, és ne állomásozzanak idegen csapatok az országban. A megemlékezésen Kásler 

Miklós, az emberi erőforrások minisztere kiemelte: a délvidékiek sorsa különösen nehéz volt 

a történelem folyamán, szembenéztek a tragédiákkal, csapásokkal, nem veszítették el hitüket 

Istenben, embertársaikban és magyarságukban, és ma az egyik legerősebb magyar közösséget 

alkotják. 

 

Gloria Victis – 1956 
2018. október 21. – Pannon RTV 

200 vajdasági fiatal vesz részt a Rákóczi Szövetség Gloria Victis – 1956 elnevezésű 

rendezvénysorozatában. 

A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programja idén több mint 16 ezer Kárpát-medencei 

középiskolásnak biztosított utazási lehetőséget nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz 

kapcsolódóan. A programban 2500 Kárpát-medencei egyetemista és középiskolás vesz részt 

azzal a céllal, hogy tisztelegjenek 1956 hősei előtt és élményszerű ismereteket szerezzenek az 

1956-os forradalomról és szabadságharcról. Ma Kiskunmajsára látogattak a diákok. Jerasz 

Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, a Magyar Összefogás lista egyik jelöltje 

elmondta, a Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség között jó és gyümölcsöző a 

kapcsolat. 

 
Az 1956-os szabadságharcra és forradalomra emlékeztek Muzslyán 
2018. október 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A muzslyai Emmausz Fiúkollégium növendékei délután vonultak ki a templom melletti 

emlékparkba, ahol négy éve emeltették az 1956-os eseményeket megidéző emléktáblát. A fiúk 

minden nemzeti vonatkozású ünnepünkre, emléknapunkra alkalmi összeállítással is 

készülnek, így volt ez ma is az emléktáblánál egy összefoglalót hallhatak az 1956-os 
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forradalomról és szabadságharcról, majd elhangzott az egyik kollégista tolmácsolásában a 

Szózat, utána pedig elénekelték közösen a himnuszt, amit az emléktábla megkoszorúzása 

követett. 

 

Palics: Kegyeletadás az 1956-os emlékműnél 
2018. október 23. – Vajdaság MA 

A Vajdasági Magyar Szövetség ’56-os megemlékezése Palicson vette kezdetét annál az 

emlékműnél, amely az egykori menekülttábor helyén áll. A párt tagjai, magyar szervezetek 

képviselői, illetve a magyar diplomácia vezetői koszorúztak 1956 hősei előtt tisztelegve. 

 
Az '56-os forradalom hőseire emlékeztek Zentán 
2018. október 21. – Pannon RTV 

Dr. Rajki Márton, a zentai származású, mártírhalált halt ügyvéd emléktáblájánál tisztelegtek 

az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei előtt Zentán. 

Dr. Rajki Mártont a forradalomban folytatott tevékenységei miatt 1959. július 30-án végezték 

ki. A mártírhalált halt ügyvédről Juhász Lassú Kornélia könyvtáros tartott emlékbeszédet a 

márványtábla előtt. 

 
 

1956 méltatása Ungváron 
2018. október 23. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Kedden Ungváron a két kárpátaljai magyar külképviselet – Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel 

(KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséggel (UMDSZ) közös megemlékezést 

tartott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából. Az első 

helyszínen, az ’56-os emlékműnél elhelyezték a hálás utókor koszorúit és mécseseket 

gyújtottak az elesettek emlékére, majd a résztvevők átvonultak az ungvári börtönhöz, ahol 62 

évvel ezelőtt fogva tartottak 800 magyar forradalmárt és azokat, akik kiálltak a forradalom 

eszméi mellett. Ott megkoszorúzták az 1956-os emléktáblát és gyertyát gyújtottak. 

 

Kárpátalja ma: az 1956-os forradalomra emlékeztek a Rákóczi-főiskolán 
2018. október 23. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Felsőfokú Szakképzési Intézet tanárai 

és diákjai is megemlékeztek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 62. 

évfordulójáról október 23-án. sászár István, a főiskola Történelem és Társadalomtudományi 

Tanszékének történésze moderálta a megemlékezést, melynek elején a jelenlévők közösen 

elénekelték a magyar himnuszt, majd Kovács Emese, a főiskola diákja előadásában 

meghallgathatták a holt katonák balladájaként is nevezett Hollós Korvin Lajos Csonka vers 

című költeményének megzenésített változatát. 
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1956-os megemlékezések a Kárpát-medencében és a diaszpórában 

Kárpátaljai részvétel az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi 
megemlékezésén Bánhorvátiban 
2018. október 23. – karpatalja.ma 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóját méltatták a magyarországi 

Bárhorvátiban október 21-én. Az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány és Bánhorváti 

Község Önkormányzata szervezésében megvalósuló rendezvénynek a helyi sportcsarnok 

adott otthont. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Demeter Zoltán országgyűlési képviselő 

és Szaniszló János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője. 

 

56-os megemlékezések Ausztria szerte 
2018. október 22. – volksgruppen.orf.at 

Öt kontinens magyar közösségei tartanak a napokban megemlékezéseket az 1956-os 

forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Az ausztriai magyarság is gazdag 

programmal készült, köztük filmvetítéssel, koszorúzással, irodalmi esttel. 
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