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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Szijjártó Péter Aradon: a Partiumban folytatódik a magyar kormány 
gazdaságfejlesztési programja 
2019. október 7. – MTI, Origo, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Szijjártó Péter szerint mind Románia, mind Magyarország számára hasznos lenne, ha a két 

ország szorosabbra fűzné kapcsolatait, és ez által Közép-Európa is erősebbé válna. A 

külgazdasági és külügyminiszter Aradon beszélt erről a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel 

közösen tartott hétfő reggeli sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter úgy vélte: az erdélyi magyarság 

felé gyakorolt pozitív gesztusok erősíthetnék a két ország kapcsolatait és szerepüket Közép-

Európában. Elmondta: Magyarország fontos erőforrásnak látja a területén élő román 

közösséget, és folyamatosan intézkedéseket hoz megerősítésére. Ezt várnánk el a román 

politikai vezetésétől is az erdélyi magyar nemzeti közösség vonatkozásában” – tette hozzá a 

tárcavezető. Szijjártó Péter kijelentette: a magyar fél szeretné, ha az elmúlt időszakban 

komoly feszültséget jelentő úzvölgyi katonatemető ügyében a magyar oldalról 

kezdeményezett szakmai tárgyalásokat nem gátolná és nem késleltetné a román kormány, és 

megfelelő partnert delegálna ezekhez. 

 

Potápi: példaértékű magyar-magyar összefogással nyílt új fejezet a kárpátaljai 
magyar nyelvű szakképzésben 
2019. október 7. – MTI, kormany.hu, KárpátHír, Demokrata, M1, Kossuth Rádió, 

karpatalja.ma, Kárpátalja  

A Kárpát-medencei magyar közösségek számára is példaértékű az az anyaországi és 

kárpátaljai összefogás és együttműködés, amelynek köszönhetően mintegy száz diák 

kezdhette meg tanulmányait az új tanévben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

újonnan létesült Egán Ede Szakképzési Centrumában - jelentette ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn az ungvári járási Nagydobronyban, az intézmény 

tanévnyitó és átadó ünnepségén. A nagydobronyi református templomban tartott 

rendezvényen mondott köszöntőjében a politikus hangsúlyozta: három minisztérium, két 

szakképzési intézmény és egy felsőoktatási intézmény közös munkája, hogy megindult a 

képzés az Egán Ede Szakképzési Centrumban, s már most tervezhető a jövő. Nem titkolt 

céljuk, hogy tovább fejlesszék a külhoni magyar oktatási rendszert, teljesítve a magyar 

kormánynak a külhonban élő magyarok boldogulásának támogatására tett vállalását. Ennek 

részeként 2015-ben a külhoni magyar szakképzés évében megkezdték a külhoni magyar 

szakképző intézmények hálózatának bővítését és megerősítését, és azóta 145 felszerelt 

szaktanterem, tanműhely és tangazdaság létrejöttéhez járultak hozzá - tette hozzá. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szijjarto-peter-aradon-a-szorosabb-egyuttmukodesbol-romania-es-magyarorszag-is-profitalhatna
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szijjarto-peter-aradon-a-szorosabb-egyuttmukodesbol-romania-es-magyarorszag-is-profitalhatna
https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/peldaerteku-magyar-magyar-osszefogassal-nyilt-uj-fejezet-a-karpataljai-magyar-nyelvu-szakkepzesben
https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/peldaerteku-magyar-magyar-osszefogassal-nyilt-uj-fejezet-a-karpataljai-magyar-nyelvu-szakkepzesben
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Nyugdíjba vonul Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, novemberben nevezik 
ki az utódját 
2019. október 7. – Krónika  

Potyó Ferenc pápai prelátus, általános helynök hétfőn megerősítette a Krónika értesülését, 

miszerint nyugdíjazását kérte Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke. 

Mint részletezte, bár a főpásztor 75 éves koráig, tehát még egy évig irányíthatná a 

főegyházmegyét, betegségre hivatkozva kérte a nyugdíjazását, és Ferenc pápa várhatóan 

november közepén nevezi ki utódját. Jakubinyi György addig ellátja a főpásztori teendőket. 

Potyó Ferenctől ugyanakkor megtudta azt is a Krónika, hogy a Csíkszeredában szolgáló 

Tamás József segédpüspök is kérte a nyugdíjazását, ő idén novemberben betölti 75. életévét. 

 

Anyaországi pénzből újítják fel a leégett bethlenszentmiklósi templomot 
2019. október 7. – Krónika 

Magyarországi támogatással, a Rómer Flóris Terv vis maior alapjából újítják fel a 

bethlenszentmiklósi unitárius templom múlt héten leégett tornyát – közölte a Kárpát-

medencei műemlékek felújításával foglalkozó Teleki László Alapítvány. Az alapítvány vezetői 

felvették a kapcsolatot a bethlenszentmiklósi unitárius közösséggel, és megegyeztek abban, 

hogy a sürgősségi alapból biztosítanak finanszírozást a helyreállítási munkálatokhoz. 

„Megtörtént a védőtető kivitelezése, és hamarosan elkezdődik a helyreállítási terv elkészítése 

és engedélyezése is” – áll az alapítvány közleményében.  

 

Több magyar iskolaigazgató kéri: vonják vissza a diákokat szakiskolába 
kényszerítő rendeletet  
2019. október 7. – maszol.ro 

Nem oldja meg a szakoktatás problémáját az a tanügyminisztériumi rendelet, amely szerint 

ötös átlag alatt teljesítő nyolcadikosok csak szakiskolában folytathatják tanulmányaikat, 

viszont szórványban magyar iskolák és osztályok kerülnek veszélybe, Székelyföldön pedig 

ingázni vagy bentlakásba kényszerülhetnek egyes diákok, hangzott el a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) hétvégi, kézdivásárhelyi konferenciáján.  

 

Miért éppen Székelyföldön készülnek fel a román fegyveres erők a 
hibridháborús hadviselésre?  
2019. október 7. – maszol.ro 

Bár a Védelmi Minisztérium illetékese korábban arra hivatkozott, hogy a helyhatóságok 

támogatják a héten Székelyföldön elkezdődött Concordia 19 nevű hadgyakorlat csíkszeredai 

műveleteit, a polgármesteri hivatalt éppen csak értesítették a katonai akcióról. Ráduly Róbert 

Kálmán polgármester szerint a helyszín kiválasztása arra utal, hogy a székelyföldi 

tömbmagyarságot nemzetbiztonsági kockázatnak tartják Romániában. A régiót veszélyes 

zónaként beállító szándékos, vagy elhibázott minisztériumi kommunikációról beszélt a 

Maszolnak Korodi Attila RMDSZ-es képviselő is.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyugdijba-megy-jakubinyi-gyorgy-ersek-novemberben-nevezik-ki-az-utodjat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyugdijba-megy-jakubinyi-gyorgy-ersek-novemberben-nevezik-ki-az-utodjat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/anyaorszagi-penzbol-ujitjak-fel-a-leegett-bethlenszentmiklosi-templomot
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117300-tobb-magyar-iskolaigazgato-keri-vonjak-vissza-a-diakokat-szakiskolaba-kenyszerit-rendeletet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117300-tobb-magyar-iskolaigazgato-keri-vonjak-vissza-a-diakokat-szakiskolaba-kenyszerit-rendeletet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117296-miert-eppen-szekelyfoldon-keszulnek-fel-a-roman-fegyveres-er-k-a-hibridhaborus-hadviselesre
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/117296-miert-eppen-szekelyfoldon-keszulnek-fel-a-roman-fegyveres-er-k-a-hibridhaborus-hadviselesre
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Úzvölgyi haditemető: Csíkszentmártonnak vagy Dormánfalvának ad igazat a 
bíróság? 
2019. október 7. – szekelyhon.ro 

A bíróságokon folytatódik az úzvölgyi haditemető körüli vitás helyzet. A terület 

hovatartozásának tisztázása, illetve a törvénytelen építkezések miatt Csíkszentmárton és a 

Bákó megyei Dormánfalva több perben is szemben áll egymással. 

 

Elhalasztották az ítélethirdetést a csíkszeredai polgármester korrupciós 
perében  
2019. október 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Elhalasztotta a Maros Megyei Törvényszék az ítélethirdetést abban a perben, amelyben 

hivatali beosztással való visszaéléssel és hivatali gépjármű személyes célok használatával 

vádolják, továbbá azzal is, hogy a műemlékvédelmi előírásokat figyelmen kívül hagyva 

bocsátott ki építési engedélyt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai 

épületének a felújítására. A legutóbbi tárgyaláson a polgármester ügyvédei arról számoltak 

be, hogy pontról pontra elemezték az ügyész által megfogalmazott vádakat, megcáfolták 

azokat, és hangsúlyozták, hogy védenceik nem követtek el törvénytelenséget.  

 

A lájkok dönthetik el, hogy indul-e függetlenként a polgármesteri székért Gálfi 
Árpád?  
2019. október 7. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Gálfi Árpád a Facebook-oldalán közölte, hogy továbbra is szívesen maradna Székelyudvarhely 

polgármestere, de mivel kizárták az MPP-ből, így függetlenként indulna a jövőre esedékes 

önkormányzati választásokon. A várost jelenleg is polgármesterként vezető Gálfi azt állítja, 

hogy nem szeretné, hogy önkéntes fiatalok vagy barátok segítségével a legalkalmatlanabb 

pillanatokban csengessenek be a családokhoz a kérdéseikkel, éppen ezért úgy döntött, hogy a 

Facebook-oldalán kérdezi meg a székelyudvarhelyieket: Támogatnák-e a jövő évi 

önkormányzati választáson, amennyiben párttámogatás nélkül, független jelöltként is 

vállalná a megmérettetést?  

 

Könyvek nélkül az „áldozatévfolyam” 
2019. október 8. – Krónika 

Hetedik osztályos már az a magyar tannyelvű diákgeneráció, amely előkészítő osztályos kora 

óta minden esztendőben tankönyvek nélkül kezdi a tanévet. Idén sem történt ez másként: a 

hetedikes magyar diákok tankönyveinek a jó része majdnem egy hónappal a tanévkezdés után 

sem érkezett meg az iskolákba, sőt még le sincsenek fordítva.   

 

Szajlai Csaba: az „erdélyi kártya” kijátszása egyre kevésbé hatékony 
2019. október 8. – Krónika 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgyi-haditemeto-csikszentmartonnak-vagy-dormanfalvanak-ad-igazat-a-birosag
https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgyi-haditemeto-csikszentmartonnak-vagy-dormanfalvanak-ad-igazat-a-birosag
http://itthon.transindex.ro/?hir=57113&elhalasztottak_az_itelethirdetest_a_csikszeredai_polgarmester_korrupcios_pereben
http://itthon.transindex.ro/?hir=57113&elhalasztottak_az_itelethirdetest_a_csikszeredai_polgarmester_korrupcios_pereben
http://itthon.transindex.ro/?hir=57112&a_lajkok_donthetik_el_hogy_indule_fuggetlenkent_a_polgarmesteri_szekert_galfi_arpad?
http://itthon.transindex.ro/?hir=57112&a_lajkok_donthetik_el_hogy_indule_fuggetlenkent_a_polgarmesteri_szekert_galfi_arpad?
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A statisztikák szerint Románia a magyarországi áruk második legnagyobb külpiaca, míg 

Magyarország a romániai áruk értékesítésekor a negyedik  helyen áll. Gazdasági értelemben 

tehát sikersztori a magyar–román viszony – nyilatkozta a Krónikának Szajlai Csaba, a Figyelő 

című, budapesti üzleti hetilap főszerkesztő-helyettese. A szakújságíró arról is beszélt, hogy 

Magyarország érdekelt a fekete-tengeri gázkitermelésben, és előrelépések történtek a 

Budapest-Kolozsvár-gyorsvasút ügyében. 

 

Jóváhagyta a minisztérium az erdélyi fejedelem szobrának felállítását, 
november 15-én avatnák fel az alkotást 
2019. október 8. – Krónika 

Újabb lépéssel „került közelebb” Marosvásárhely főteréhez Bethlen Gábor, miután a 

városháza megbízásából Vass Leventének sikerült megszereznie a művelődési minisztérium 

szoborállításhoz szükséges jóváhagyását. Tegnapi sajtótájékoztatóján az RMDSZ korábbi, 

nyáron lemondatott városi elnöke elmondta: csapata – amely két éve foglalkozik az erdélyi 

fejedelemnek szánt egész alakos műalkotás kérdésével – azok után sem szüntette be a 

munkát, miután félreállították. Vass Levente parlamenti képviselő elmondása szerint a 

bukaresti hatóságokkal ő tartja a kapcsolatot, míg Marosvásárhelyen Kali István 

felfüggesztett ügyvezető, valamint a tanácsosi frakció nemrég lecserélt vezetője, Magyary 

Előd „viseli gondját” a Bethlen-szobornak. 

 

Amitől Bukarest retteg 
2019. október 8. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Románia továbbra sem ad mást, csak ami a lényege: 

következetesen megpróbál ellenszegülni minden olyan kezdeményezésnek, amely a 

kisebbségi jogok ügyének nemzetköziesítésével kapcsolatos. Ezt bizonyítja a bukaresti külügy 

legfrissebb állásfoglalása, amelyben azért méltatlankodnak, mert az EU bírósága elutasította 

a román keresetet, amelyben azt kifogásolták, hogy az Európai Bizottság érdemben készül 

foglalkozni a kisebbségi jogok uniós szintű szavatolását szolgáló Minority SafePack polgári 

kezdeményezéssel”. 

 

A párkányiak a kopjafánál emlékeztek a szabadságharc mártírjaira 
2019. október 7. – Ma7.sk 

170 évvel ezelőtt Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 katonai vezetőjét. A 

Csemadok Párkányi Alapszervezet október 6-án, a sétálóutca kopjafájánál szervezett 

megemlékezést tiszteletükre. Az emlékezés szónoka Bolya Szabolcs, az MKP érsekújvári járási 

elnöke visszatekintett a véres bosszú és megtorlás időszakára, amikor nem csak az aradi 

hősök, de számtalan honvédtiszt bátran nézett szembe a halállal. 
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https://ma7.sk/tajaink/a-parkanyiak-a-kopjafanal-emlekeztek-a-szabadsagharc-martirjaira
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A morális tartás ma is szükséges - az aradi vértanúkra emlékeztek 
Dunaszerdahelyen 
2019. október 7. – Ma7.sk 

Október 6-án este az 1848-49-es emlékműnél hajtott fejet Dunaszerdahely lakossága az aradi 

vértanúk emléke előtt. Az ünnepi műsort követően Karaffa Attila, a város alpolgármestere és 

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke idézte fel a magyarság számára oly nagy 

jelentőséggel bíró történelmi esemény, a forradalom és szabadságharc záróakkordját. Először 

a Vámbéry Ármin Alapiskola Kisénekkarának, illetve az alapiskola tanulójának, Nagy 

Grétának az éneke csendült fel, amit ifj. Derzsi György színművész előadása követett. A 

műsort a Dunaág Táncműhely néptáncosainak fellépése zárta. 

 

Huszárszobrot avattak fel Nemesradnóton 
2019. október 7. – Ma7.sk 

Huszárszobrot adták át Nemesradnóton október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján. A 

nemzeti gyásznap alkalmából több gömöri településen tartottak és tartanak még 

megemlékezéseket a hét folyamán. A szoboravató ünnepséget a Csemadok megalakulásának 

70. évfordulója és az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából szervezték. A 

nemesradnóti gyülekezeti ház udvarán Dobos Ilonka, a Csemadok Nemesradnóti 

Alapszervezetének elnöke üdvözölte az egybegyűlteket, és mondott köszönetet mindenkinek, 

aki az ünnepséget előkészítette. 

 

Az összetartozás élménye tette gazdaggá az örösi Diónapot 
2019. október 7. – Felvidék Ma 

Negyedik alkalommal rendeztek Diónapot a bodrogközi Örös községben a hét végén. 

Hagyományosan október első hetében szervezik a rendezvényt, amelynek egyik fénypontja a 

viseletes falukerülés, de hagyománnyá vált a diófaültetés is, a diós sütemények versenye, 

valamint népdal- és néptánccsoportok fellépése. Az idén nemzetközivé vált a rendezvény 

azzal, hogy a helyi csoportokon kívül Magyarországról és Kárpátaljáról is érkeztek fellépők. 

Az együttlét alkalmat adott a közös főhajtásra, az aradi vértanúk emléke előtti tisztelgésre is. 

Magyarország Kassai Főkonzulátusa közreműködésének köszönhetően a kultúrház 

előterében tizenhat tablóból álló kiállítás megnyitására, majd esőben ugyan, de közös 

koszorúzásra került sor a kopjafánál. 

 

Felvidéki magyar dilemmák madártávlatból (Körkép-elemzés) 
2019. október 7. – Körkép 

„Van-e olyan politikai elitje a felvidéki magyarságnak, amely bármely oldalt támogatva is, de 

nem adja el magát és a felvidéki magyarok érdekeit néhány jól fizető pozícióért, akik képesek 

és akarnak is keményen dolgozni és akár a vitás ügyekbe is beleállni, és nem (csak) az 

oligarcháik kegyét keresik?   És ezzel a kérdéssel jutunk el ahhoz a dilemmához, hogy vajon a 

jelenlegi öt pártból milyen „egyetlen magyar” lista tud létrejönni és ez elnyerheti-e végül a 

magyar szavazók bizalmát, illetve ez a bizalom elegendő lesz-e a parlamentbe jutáshoz.” 
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https://ma7.sk/tajaink/a-moralis-tartas-ma-is-szukseges-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-dunaszerdahelyen
https://ma7.sk/tajaink/a-moralis-tartas-ma-is-szukseges-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-dunaszerdahelyen
https://ma7.sk/tajaink/huszarszobrot-avattak-fel-nemesradnoton
https://felvidek.ma/2019/10/az-osszetartozas-elmenye-tette-gazdagga-az-orosi-dionapot/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2019/10/07/felvideki-magyar-dilemmak-madartavlatbol-korkep-elemzes/
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Vajdasági kérdésekről tárgyalt Pásztor István Brüsszelben 
2019. október 7. – Pannon RTV 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke megbeszélést tartott Karl-Heinz 

Lambertzzel, a Régiók Európai Bizottságának elnökével Brüsszelben. Az egyeztetésen szó 

esett Vajdaság és más régiók kapcsolatáról, annak függvényében, hogy az együttműködés, 

miképpen gyorsíthatná Szerbia európai uniós integrációs folyamatát. Pásztor István kiemelte, 

az elmúlt pár évben az érdeklődés a Vajdasággal történő együttműködés iránt egyre fokozódik 

az uniós és más régiók részéről is. 

 

Újvidék támogatja a kezdő vállalkozókat 
2019. október 7. – Pannon RTV 

20 millió dinárt fordít az újvidéki önkormányzat a vállalkozni vágyók támogatására. Miloš 

Vučević polgármester és Milorad Radojević, Újvidék Város Tanácsának gazdasági ügyekkel 

megbízott tagja ma 60 kezdő vállalkozónak nyújtotta át a támogatásokról szóló 

szerződéseket. 

 

Szépül a külső, prosperál a belső 
2019. október 7. – Kárpáti Igaz Szó 

Potápi Árpád János kárpátaljai körútjának egyik állomása Ungvár volt. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára meglátogatta az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–

Magyar Oktatási-Tudományos Intézetét (UMOTI), ahol nemrég felújítás zajlott. 

 

Az aradi hősökért adtak hálát a beregszászi római katolikus hívek 
2019. október 7. – karpatalja.ma 

Az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulójára emlékezett a Beregszászi Római Katolikus 

Egyházközség október 6-án délután a Pásztor Ferenc Házban. A Tizenhármak idézése című 

rendezvényre id. Csobolya József beregszászi történészt hívták meg a szervezők, aki segített 

abban, hogy a jelenlévők visszatekinthessenek 1849 eseményeire, valamint párhuzamot 

mutatott az aradi és a kárpátaljai hősök között. 

 

Példát mutattak számunkra hazaszeretetből… 
2019. október 7. – karpatalja.ma 

1849. október 6-án, Aradon, az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot egyedül 

leverni képtelen, orosz segítséget kérni kénytelen, s az elszenvedett vereségek miatt csak még 

bosszúszomjasabb Habsburg politikai, illetve katonai vezetés kötél, illetve golyó általi halálra 

ítélt tizenhárom tehetséges és bátor honvédtábornokot. Többük nem is volt magyar születésű. 

Ám a német Aulich Lajos, Lahner György, gróf Leiningen-Westerburg Károly, az osztrák 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasagi-kerdesekrol-targyalt-pasztor-istvan-brusszelben
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ujvidek-tamogatja-kezdo-vallalkozokat
https://kiszo.net/2019/10/07/szepul-a-kulso-prosperal-a-belso/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/az-aradi-hosokert-adtak-halat-a-beregszaszi-romai-katolikus-hivek/
https://karpataljalap.net/2019/10/07/peldat-mutattak-szamunkra-hazaszeretetbol
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Poeltenberg Ernő, a szerb Damjanich János, a horvát Knézics Károly, az örmény Kiss Ernő és 

Lázár Vilmos ugyanúgy a magyar szabadságért harcolt s adta életét, mint a magyar Dessewffy 

Arisztid, Nagysándor József, Schweidel József, Török Ignác vagy Vécsey Károly. E hősökről 

emlékezett meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezete a 

beregardói Perényi-kastélynál. 

 

Arad 13 vértanújára emlékeztek Tiszabökényben 
2019. október 7. – Kárpáti Igaz Szó 

Szeptember 5-én, a tiszaháti hagyományok szellemében, a tiszabökényi temetőben örök 

álmát alvó Fóris István ’48-as honvéd főhadnagy síremlékénél Arad 13 vértanújára 

emlékeztek a helyi lokálpatrióták. 

 

Átadták a Nagydobronyi Szakképzési Centrumot 
2019. október 7. – Kárpáti Igaz Szó 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Mátészalkai Szakképzési Centrummal és a 

Baross László Mezőgazdasági Szakgimnáziummal és Kollégiummal közös képzéseket indított 

Nagydobronyban. A ünnepélyes tanévnyitóra, valamint a Nagydobronyi Szakképzési Központ 

oktatási épületének, illetve kollégiumának átadó ünnepségére október 7-én került sor. 

 

 

Hajdúság mutatkozott be az ungvári folkkocsmában 
2019. október 7. – Kárpátalja 

A nyári szünetet követően folytatódott a februárban elindult folkkocsmaprogram ötödik 

évada. Az október 3-án megrendezett eseménynek most is az ikonikus Váralja múzeum-

kávézó adott otthont. A program vendégei ezúttal a Debreceni Népi Együttes táncosai voltak, 

akik saját tájegységük, a hajdúság színes világát mutatták be az érdeklődők számára. 

 

Útjára indult a Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogram a Mathias Corvinus 
Collegium gondozásában 
2019. október 7. – Kárpátalja 

A Mathias Corvinus Collegium Kárpát-medence-szerte nyújt az oktatást kiegészítő, magas 

színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától kezdve az egyetemig. Az intézmény 

oktatási portfóliója tartalmaz olyan hiánypótló képzéseket is, mint a Fiatal Tehetség Program, 

a Női Közéleti Vezetőképző Program vagy a Határon Túli Politikai Iskolák. A Kárpátaljai 

Vezetőképző 2018/2019-es csoportjából számos résztvevő találta meg helyét a közéletben 

folyóiratoknál, televíziónál. Barta Leila, a program alumnája, az MCC tagja saját ötletét 

megvalósítva, 2019 nyarán megalapította a Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogramot. 
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https://kiszo.net/2019/10/07/martirjainkra-emlekeztek-tiszabokenyben/
https://kiszo.net/2019/10/07/atadtak-a-nagydobronyi-szakkepzesi-centrumot/
https://karpataljalap.net/2019/10/07/hajdusag-mutatkozott-be-az-ungvari-folkkocsmaban
https://karpataljalap.net/2019/10/07/utjara-indult-karpataljai-kozepiskolai-mentorprogram-mathias-corvinus-collegium
https://karpataljalap.net/2019/10/07/utjara-indult-karpataljai-kozepiskolai-mentorprogram-mathias-corvinus-collegium
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 7. – Kossuth Rádió 

 

Október 6-án a Nemzeti Gyásznapon, a forradalom leverésének 170. évfordulóján a Kárpát-

medencében több helyszínen is megemlékeztek a forradalom vértanúiról. Kárpátalján a 

hagyományoknak megfelelően Nagyszőlősön, a helyi magyar iskola parkjában, báró Perényi 

Zsigmond mellszobránál koszorúztak.  Az egykori ugocsai főispán a szabadságharc idején az 

országgyűlés felsőházának elnöke volt. Ő is aláírta a Függetlenségi Nyilatkozatot, ezért az 

osztrák hatóságok kivégezték.  

 

Pozsonyban Jeszenák János és Rázga Pál vértanúk sírjánál emlékeztek a kivégzett aradi és 

pozsonyi hősökre.  A Jeszenák-sírboltot a magyar kormány támogatásával idén újították fel. 

Haják Szabó Mária összeállítása.   

 

Tegnap Kiss Ernő aradi vértanú szobránál, sírhelyénél, Eleméren emlékezett a vajdasági 

magyar közösség. Kónya-Kovács Otília tudósítása. 

 

A magyar szabadságért életüket áldozó hősök emlékének ápolását, a megszerzett közösségi 

jogok megtartását, a szomszédos népek közti kölcsönös bizalom és tisztelet építését nevezték 

fontosnak az 1848–1849-es forradalom leverésének 170. évfordulójára szervezett Aradi 

emlékünnepségek szónokai. Beszédet mondott többek között Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke és Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese. Pataky Lehel Zsolt foglalja 

össze a hétvégi aradi megemlékezéseket. 

 

Gyergyószentmiklóson, az örmény templom kertjében minden évben megemlékeznek a 

forradalom  örmény származású hőseiről: Lázár Vilmosról,  Kiss Ernőről és Czetz Jánosról, 

akiknek a  nevét emléktábla őrzi. Most elkészült ez utóbbi bronz mellszobra is. Oláh-Gál 

Elvira összeállítása a megemlékezésen és szoboravatáson készült.   

 

A tizenhárom aradi vértanú emléke előtt tisztelegve, azok előtt is fejet kell hajtanunk, akik a 

megtorlás, az önkény idején – életük árán – megpróbálták újraéleszteni a szabadságharc 

lángját, ellenállási mozgalmakat szerveztek. Ilyen volt a székelyföldi ún. Makk- féle 

összeesküvés, melynek vezetőit Marosvásárhelyen, a Postaréten végezték ki, 1854 tavaszán.  

Pál-Antal Sándor történész-akadémikus tartott erről előadást a marosvásárhelyi belvárosi 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-10-07_18-02-00&enddate=2019-10-07_18-40-00&ch=mr1
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unitárius templomban a vasárnapi megemlékezésen. Itt készült Erdei Edit Zsuzsanna 

beszélgetése a történésszel.   

 

Az október 6-ki megemlékezésekről Haják Szabó Mária, Kónya-Kovács Otilia,  Oláh Gál 

Elvira, Erdei Edit Zsuzsanna, Iváncsik Attila és Pataky Lehet Zsolt készítették. 

 


