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TEMATIKUS SAJTÓSZEMLE
Flashmob az 1956. december 4-i tüntetés emlékére



1956-BAN EZEN A NAPON VOLT A NŐTÜNTETÉS - M1 – HÍRADÓ



A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK FLASHMOBJA
BUDAPESTEN - HÍRTV



AZ 1956-OS NŐTÜNTETÉSRE EMLÉKEZTEK A FŐVÁROSBAN MAGYAR IDŐK
(Hasonló tartalommal: magyaridok.hu)



1956 - A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGÁNAK FLASHMOBJA
BUDAPESTEN - MTI



FLASHMOB A NŐTÜNTETÉS EMLÉKÉRE - HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ

Részletek

1956-ban ezen a napon volt a nőtüntetés
M1 – HÍRADÓ - 2016.12.04.
Mv: 1956-ban ezen a napon volt az úgynevezett nőtüntetés. A nők hatvan évvel ezelőtt
Budapesten és több vidéki városban is azért vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak a
szovjet hadsereg egy hónappal korábbi, november 4-ei bevonulása ellen. A nőtüntetés
volt egyben az utolsó sikeres tömegdemonstráció a Kádár-kormány ellen. Ma erre a
hatvan évvel ezelőtti eseményre emlékeztek országszerte.
Megszólaló: Én irányítottam a menetet.
R: A női tüntetők közül az egyik legismertebb, Sebestyén Mária volt. Ő a Péterfy
Sándor utcai Kórház alagsorában folytatott szervező munkában is részt vett. 1956.
december 4-én az asszonyok az akkori Felvonulási térről vonultak a Hősök terére,
többen babakocsival és bevásárló szatyorral. A névtelen hős sírjánál emlékeztek a
forradalom egy hónappal korábbi vérbe fojtására.
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Megszólaló: Nekünk az volt a feladatunk, hogy nem engedünk férfiakat be. És erre ott
valahol a jugoszláv követségtől egy kicsikét visszafelé, ott álltam, és onnan zavartam,
akik akartak a Felvonulási térről jönni férfiakat, hogy senki.
R: Hatvan évvel ezelőtt ezekben a napokban több vidéki városban is tüntettek az
asszonyok. Veszprémben az Óváros téren a tűztorony lábánál gyülekeztek, onnan az
alsóvárosi temetőbe mentek.
Megszólaló2: A tanknak a csöve, tehát ránk irányult.
R: Kelemen Anna 17 éves volt akkor. Többek szerint neki köszönhető, hogy nem
történt atrocitás, amikor a Szabadság téren egy szovjet harckocsi állta útjukat.
Megszólaló2: Megijedtünk, hogy mi történhet, miért jött ide ez a tank, hogy talán
belénk akar lőni vagy valami, és akkor virággal a kezünkben elég sokan voltunk, több
százan szerintem. És akkor hát odamentem a tankhoz a virággal, hogy nekünk nincs
fegyverünk, hanem csak virág van a kezünkben, hogy ne bántsanak bennünket, mi
nem akarunk semmi rosszat. És így sikerült megállítani.
R: A nőtüntetés hatvanadik évfordulóján, Budapesten a Széll Kálmán téren
flashmobot szervezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Feketeruhás nők mécsessel a
kezükben vonultak a térre, majd szórólapokat osztogattak a járókelőknek.
Müller Gabriella, tudományos kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: December 4-ei
nőtüntetés az egyik, illetve utolsó sikeres tömegdemonstráció a Kádár-kormány ellen,
amely igazából a tovább élő ellenállás erejét jelképezte.
R: Az elkövetkező napokban több vidéki városban is megemlékeznek az 1956.
december nőtüntetésekről.
Kapcsolódó videó (00:27:23-tól):
HÍRADÓ - M1 - 19:30 Híradó, 2016. december 4. 19:30
Vissza a tartalomjegyzékhez

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának flashmobja Budapesten
HÍRTV - 2016.12.04.
Kapcsolódó videó:
http://hirtv.hu/videok/169278
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Vissza a tartalomjegyzékhez

Az 1956-os nőtüntetésre emlékeztek a fővárosban
MAGYAR IDŐK - 2016. 12. 05.
Szerző: Baranyai Gábor
Az 1956. december 4-i nőtüntetés emlékére tartott flashmobot a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága (NEB) tegnap a budapesti Széll Kálmán téren.
A villámcsődülettel és a gyertyagyújtással a részt vevő nők az 1956-os forradalom és
szabadságharc egyik legmegrendítőbb eseményére emlékeztek. Az ország 1956.
november 4-i szovjet lerohanása után ez volt az utolsó nagyobb fővárosi
megmozdulás. A Péterffy Sándor utcai kórház körül megszerveződött ellenállók az
Élünk című illegális, stencilen sokszorosított újságban jelentették meg felhívásukat
hatvan évvel ezelőtt. A NEB rájuk és arra a több ezer bátor lányra és asszonyra
emlékezett a tegnapi akcióval, akik a szabadságharc eltiprására és a több ezer ártatlan
áldozatra, a bebörtönzöttek, elhurcoltak tömegére emlékezve egy-egy szál gyertyával
a kezükben vonultak a Hősök terére, nem törődve a megszálló szovjet hadsereg és
magyar kollaboránsaik, a pufajkások lehetséges megtorlásával. Később hasonló
tüntetések voltak vidéken is: december 6-án Gyulán, 7-én Székesfehérváron,
Esztergomban és Pécsett, 9-én Miskolcon, 10-én pedig Egerben vonultak utcára bátor
magyar nők.
Hasonló tartalommal:
MAGYARIDOK.HU - Az 1956-os nőtüntetésre emlékeztek a fővárosban – 2016.12.05.
Vissza a tartalomjegyzékhez

1956 - A Nemzeti Emlékezet Bizottságának flashmobja Budapesten
MTI - 2016.12.05. 8:12
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Budapest, 2016. december 4. Résztvevők a Nemzeti
Emlékezet Bizottságának (NEB) az 1956. december
4-i nőtüntetés emlékére tartott flashmobján a Széll
Kálmán téren 2016. december 4-én. MTI Fotó:
Szigetváry Zsolt
Hasonló tartalommal:
hirma.hu - A Nemzeti Emlékezet Bizottságának flashmobja Budapesten – 2016.12.04.
Vissza a tartalomjegyzékhez

Flashmob a nőtüntetés emlékére
HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ - 2016. 12. 05.
1956. december 4-i nőtüntetés emlékére tartott ﬂashmobot tegnap Budapesten a Széll
Kálmán téren a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
Kelet-Magyarország - Flashmob a nőtüntetés emlékére - 2016-12-05
Észak-Magyarország - Flashmob a nőtüntetés emlékére - 2016-12-05
Vissza a tartalomjegyzékhez
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