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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: ha közös erővel küzdünk, semmi nem törhet meg  
2020. október 6. – MTI, Magyar Nemzet, Gondola, Krónika, Felvidék Ma, Magyar Szó, 

Pannon RTV, M1, Kossuth Rádió 

Az idei gyásznapon a koronavírus-járvány miatt csak korlátozott számban vehettek részt a 

megemlékezők, akik egymástól távol, maszkot viselve hallgathatták a beszédeket, 

helyezhették el koszorúikat, gyertyáikat. A magyar szabadságharc 171 éve kivégzett 13 

vértanújának tiszteletére emelt Szabadság-szobor mellett elmondott beszédében Potápi 

Árpád János azt hangsúlyozta, hogy Arad nemcsak az itt élőké, hanem minden magyaré is. 

Azt a szakadékot jelképezi, amelyet azért ástak, hogy belezuhanjon a magyar nemzet - 

mondta. "Mégis itt vagyunk. Arad a magyarság töretlen élni akarásának jelképe is" - 

állapította meg. „Magyarnak lenni a Kárpát-medencében ma már nem hátrány, hanem egyre 

inkább előny, és ha a magyarság nem adja fel a reményt, ha közös erővel tud küzdeni, akkor 

nincs erő, amely megtörheti a nemzetet” – emelte ki az államtitkár. 

 

Balog Zoltán kapta a gróf Batthyány Lajos-díjat 
2020. október 6. – MTI, Magyar Nemzet, Szóljon, Origo, Magyar Hírlap, Felvidék Ma 

A Batthyány-örökmécsesnél tartott megemlékezésen Novák Katalin családokért felelős tárca 

nélküli miniszter a díjazottat méltatva valódi építő embernek nevezte Balog Zoltánt, aki 

épített már templomot és házat, de – mint mondta – leginkább emberekből épít testi-lelki 

kötőerővel bíró közösségeket. Tevékenységének fontosabb állomásait felidézve azt 

hangoztatta, Balog Zoltán a parlamentben az emberi jogok elkötelezett védelmezője, 

államtitkárként a hazai cigányság segítője, a felzárkózási program elindítója volt, továbbá a 

Polgári Magyarországért Alapítvány elnökeként szorgalmazója a keresztény értékek és a 

polgári közösségek magyarországi és nemzetközi megerősítésének. A miniszter szerint Balog 

Zoltán ötgyermekes édesapaként, nyolcunokás nagyapaként, lelkészként és közéleti 

emberként is a családbarát Magyarország hiteles zászlóvivője. Elkötelezett életútja annak 

bizonyítéka, hogy a vértanú miniszterelnök példáját követve koroktól függetlenül érdemes és 

kell küzdeni a magyar emberek szabadságáért. 

 

Úzvölgyi temető: jogerősen pert nyert Csíkszentmárton Dormánfalva ellen  
2020. október 6. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

A marosvásárhelyi ítélőtábla megfellebbezhetetlenül kimondta: törvényes a csíkszentmártoni 

önkormányzatnak az a határozata, amellyel község közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi 

katonatemetőt és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített egykori 

kaszárnyákat. A jogerős ítéletről Gergely András, a Hargita megyei település polgármestere 

számolt be a Borboly Csaba megyei tanácselnök Facebook-oldalán kedden közzétett 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4422/kulfold_magyarsag/227473/Pot%C3%A1pi-ha-k%C3%B6z%C3%B6s-er%C5%91vel-k%C3%BCzd%C3%BCnk-semmi-nem-t%C3%B6rhet-meg.htm
https://magyarnemzet.hu/belfold/balog-zoltan-kapta-a-grof-batthyany-lajos-dijat-8770119/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133064-uzvolgyi-temet-joger-sen-pert-nyert-csikszentmarton-dormanfalva-ellen
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videóban. Tájékoztatása szerint a marosvásárhelyi ítélőtábla megerősítette a Hargita megyei 

törvényszék idén áprilisban hozott alapfokú határozatát. Ez azt jelenti, hogy a Bákó megyei 

Dormánfalva (Dărmănești) végérvényesen elveszítette a Csíkszentmárton ellen indított perét.  

 
Az aradi vértanúkra emlékeztek Nagyváradon is  
2020. október 6. – maszol.ro 

A nagyváradi Szent László római katolikus templomban megtartott ökumenikus 

istentisztelettel, majd Szacsvay Imre mártír jegyző szobrának megkoszorúzásával emlékeztek 

közösen az aradi vértanúkra Nagyváradon az RMDSZ, a történelmi egyházak és a civil 

szervezetek képviselői. Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke kitért arra, hogy 1848-49 

a magyarság és az osztrák elnyomás alatt élő más népek lánctépésének időszaka volt. A 

vértanúk mellett emlékeznünk kell a megtorlás más áldozataira is, hiszen a megtorlás például 

az egyházakat is elérte. A hadbíróságok közel hatszáz halálos ítéletet mondtak ki, a kegyelmi 

kérések elbírálása után többségük ítéletét várfogságra vagy kényszermunkára változtatták, de 

mintegy száz embert kivégeztek. „Vajon a forradalom és szabadságharc bukása után hányan 

hittek abban, hogy fordulhat még a világ?”  – tette fel a kérdést Cseke Attila, aki arra is kitért, 

vajon lennének-e intézményeink, magyar színházunk és iskoláink akkor, ha nem hittünk 

volna következetesen abban, ami eredményre vezetett. A vértanúk üzenete, hogy a haza és a 

közösség helye mindenek előtt van, és mindenkinek lehet és van szerepe ezek 

felemelkedésében, zárta beszédét az RMDSZ megyei elnöke.  

 

Kelemen Hunor jobbközép parlamenti többségnek szurkol, amelyből akár az 

RMDSZ is kivehetné részét 
2020. október 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A parlamenti választások után stabilitásra van szükség, előnyös lenne egy jobbközép többség, 

és ehhez – ha rajta múlik – az RMDSZ hozzá kíván járulni – jelentette ki kedden Aradon 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Kelemen bizakodónak mutatkozott a 

parlamenti választások tekintetében. Véleménye szerint ha 2016-ban 195 polgármesteri 

tisztséget szereztek a helyhatósági választásokon, majd 7%-os támogatásuk volt a parlamenti 

választásokon, akkor az idén is, amikor 199 polgármesteri széket nyertek, hasonló 

eredményre lehet számítani. Ha négy évvel ezelőtt sikerült hat százalék feletti eredményt 

elérni, én optimista vagyok, hogy hasonlóan jó eredményt érünk el most is. Lesz munkánk 

bőven. Nekünk jó, hiteles és koherens programot kell felmutatnunk Románia 

modernizálásáról, a fejlesztésekről, az átláthatóságról. Az identitással kapcsolatos 

programunk nem mond ellent ennek, a modernizáció és az identitásmegőrzés kiegészíti 

egymást, egyaránt fontos közösségünknek. Világos üzenetünk lesz. A választás után 

stabilitásra van szükség Romániában, nyolc év káoszát kell rendbe tenni” – hangoztatta 

sajtóértekezletén Kelemen, aki szerint egy jobbközép többség lenne előnyös. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/133075-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-nagyvaradon-is
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-jobbkozep-parlamenti-tobbsegnek-szurkol-amelybol-akar-az-rmdsz-is-kivehetne-reszet
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-jobbkozep-parlamenti-tobbsegnek-szurkol-amelybol-akar-az-rmdsz-is-kivehetne-reszet
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Jelöltrangsorolás Szatmáron: Nagy Szabolcs kerül Erdei-Dolockzi István helyére 
2020. október 6. – maszol.ro, transindex.ro 

Magyar Lóránd és Nagy Szabolcs vezeti a Szatmár megyei RMDSZ képviselői listáját – dőlt el 

hétfőn a rangsoroló gyűlésen. A szenátusi lista első helyére egyetlen pályázóként Turos 

Lóránd került. Szatmár megyében az RMDSZ képviselői jelöltlistájának első két helye, a 

szenátusi listának az első helye ér parlamenti mandátumot. A hétfői rangsorolásnak a 

képviselőházi lista esetében volt tétje: a két helyre négyen pályáztak.  

 

Jelöltrangsorolás: megújul az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselete  
2020. október 6. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Háromszéki Képviselők Tanácsa hétfő este döntött a jelöltek sorrendjéről. 

Eszerint a szenátorjelöltek listáját Fejér László Ödön vezeti, aki jelenleg is a felsőházban 

tevékenykedik. Második helyre került Benkő Erika, aki eddig parlamenti képviselő volt. A 

képviselőjelöltek listájának első helyén Miklós Zoltán közgazdász szerepel, őt követi Könczei 

Csaba mezőgépészmérnök, a harmadik helyre Gál Károly erdővidéki megyei tanácsos került.  

 

Arad megyében Faragó Péter pályázik egy újabb mandátumra  
2020. október 6. – maszol.ro 

A jelenlegi parlamenti képviselő, Faragó Péter nyújtotta be jelentkezését a parlamenti 

választásokra az RMDSZ Arad megyei szervezete részéről. A múlt pénteki jelölőgyűlésen a 

küldöttek nagy többséggel támogatták a megyei RMDSZ-elnök pályázatát egy újabb 

mandátumra. Persze, a szervezet teljes listát nyújt majd be mind a szenátusi, mind a 

képviselőházi választásra, amihez magyar személyiségeket kérnek fel, hogy adják nevüket a 

jelöltlistákhoz.  

 

Veszítettek mandátumokat, de 16 év után újra van magyar képviselet a Hunyad 

megyei tanácsban  
2020. október 6. – maszol.ro 

A városi önkormányzatokban való jelenlét erősítésére koncentrált az idei helyhatósági 

választásokon az RMDSZ Hunyad megyei szervezete, mégis a községekben jártak nagyobb 

sikerrel – nyilatkozta a maszol.ro-nak Winkler Gyula, a Hunyad megyei szervezet elnöke, 

európai parlamenti képviselő. A választások legnagyobb sikere mégis, hogy 16 év után a 

megyei önkormányzatban újra van magyar tanácsos, és csupán néhány szavazaton múlt, hogy 

nem sikerült egy második mandátumot is megszerezni.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133015-jeloltrangsorolas-szatmaron-nagy-szabolcs-kerul-erdei-dolockzi-istvan-helyere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133019-jeloltrangsorolas-megujul-az-rmdsz-haromszeki-parlamenti-kepviselete
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133024-arad-megyeben-farago-peter-palyazik-egy-ujabb-mandatumra
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133004-veszitettek-mandatumokat-de-16-ev-utan-ujra-van-magyar-kepviselet-a-hunyad-megyei-tanacsban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133004-veszitettek-mandatumokat-de-16-ev-utan-ujra-van-magyar-kepviselet-a-hunyad-megyei-tanacsban
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Bihar megyei jelöltrangsorolás: Cseke Attila a szenátori, Szabó Ödön a 

képviselői listát vezeti  
2020. október 6. – maszol.ro, Bihari Napló 

A Bihar megyei RMDSZ-szervezet hétfőn hagyta jóvá képviselő- és szenátorjelölti listáját a 

megyei választmány rangsoroló ülésén. Derzsi Ákos visszalépése miatt a képviselőjelölti lista 

harmadik helyén induló személyről egy-két napon belül dönt a Megyei Állandó Tanács 

(MÁT). Cseke Attila Bihar megyei RMDSZ-elnök politikai tájékoztatójával kezdődött a 

választmány ülése, majd a rangsorolás következett.  

 

Kelemen Hunor: Határozottan ellenezzük a parlamenti választások elhalasztását 
2020. október 6. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ határozottan ellenezi a parlamenti választások elhalasztását - jelentette ki kedden 

Aradon Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Kelemen szerint a halasztáshoz 

hiányzik a törvényes keret, ráadásul semmi nem szavatolja, hogy a következő év elején 

kedvezőbb lesz a járványhelyzet, mint decemberben. Kifejtette: az RMDSZ támogatta azt a 

jogszabályt, amely szerint a választások időpontját a parlament határozza meg, ám ez a 

törvény még nem lépett életbe, a választások időpontját viszont már korábban kitűzték, és azt 

nem kell megváltoztatni.  

 

Az EMNP a tárgyalások visszautasításával vádolja az RMDSZ-t 
2020. október 6. – Bihari Napló 

Sajtótájékoztatót tartott hétfőn Nagyváradon, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt 

Nemzetpolitikai és külügyi kabinetjének elnöke és Habinyák István, a Néppárt Bihar megyei 

elnöke. A tájékoztató főbb témái az önkormányzati választások és további politikai 

aktualitások voltak. 

 

„Magyar kézen” a piski csata helyszíne – Emlékparkot hoz létre Böjte Csaba új 

alapítványa 
2020. október 6. – Krónika, Nyugati Jelen 

Megvásárolta a Böjte Csaba ferences szerzetes által alapított Szent László Alapítvány a piski 

csata Déva közelében lévő helyszínét. A kedden Piskin megemlékező Csaba atya közölte, 

emlékhellyé kívánják alakítani a környéket.   

 

RMDSZ Nőszervezet: több mint 25 százalékkal nőtt a nők aránya az 

önkormányzatokban 
2020. október 6. – maszol.ro, transindex.ro 

Az önkormányzati választásokon az RMDSZ listáin összesen 372 nő nyert el helyi és megyei 

tanácsosi, valamint polgármesteri tisztséget, ez az arány 25,25 százalékos növekedést jelent a 

korábbi évekhez képest – jelentette be kedden az RMDSZ Nőszervezete. A szövetség listáin 

E
rd

é
ly

 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133040-bihar-megyei-jeloltrangsorolas-cseke-attila-a-szenatori-szabo-odon-a-kepvisel-i-listat-vezeti
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133040-bihar-megyei-jeloltrangsorolas-cseke-attila-a-szenatori-szabo-odon-a-kepvisel-i-listat-vezeti
https://itthon.transindex.ro/?hir=61551
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-emnp-a-targyalasok-visszautasitasaval-vadolja-az-rmdsz-t-3241711/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmagyar-kezenr-a-piski-csata-helyszine-n-emlekparkot-hoz-letre-bojte-csaba-uj-alapitvanya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmagyar-kezenr-a-piski-csata-helyszine-n-emlekparkot-hoz-letre-bojte-csaba-uj-alapitvanya
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133062-rmdsz-n-szervezet-tobb-mint-25-szazalekkal-n-tt-a-n-k-aranya-az-onkormanyzatokban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/133062-rmdsz-n-szervezet-tobb-mint-25-szazalekkal-n-tt-a-n-k-aranya-az-onkormanyzatokban
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közel ezer (911) erdélyi magyar nő indult az idei helyhatósági választásokon, amit a 

Nőszervezet fontos eredménynek tart, „hiszen célunk, hogy évről-évre több nő vegyen részt a 

közéletben, a döntéshozatalban”.  

 

Szerdán iktatja az RMDSZ a parlamenti jelöltlistához szükséges támogatói 

aláírásokat  
2020. október 6. – transindex.ro 

Szerdán iktatja az RMDSZ a parlamenti jelöltlista leadásához szükséges támogatói 

aláírásokat és a külföldi körzeti jelöltlistát – írták közleményükben. Az összegyűjtött 

támogatói aláírások iktatására szerdán 17 órától kerül majd sor a bukaresti Központi 

Választási Irodánál (BEC). Szintén október 7-én, az esti órákban iktatja a szövetség a külföldi 

körzeti jelöltlistáját is. Ezt követően Kelemen Hunor szövetségi elnök (előreláthatóan 19.15 

órakor) sajtótájékoztatót tart a sajtó képviselőinek. 

 

Komáromban rendhagyó módon emlékeztünk hőseinkre 
2020. október 6. – Ma7.sk 

A Csemadok Komáromi Városi Alapszervezete, valamint a Jókai Közművelődési és Múzeum 

Egyesület a koronavírus-járvány miatt idén október 6-án nem tartott tömeges megemlékezést 

Klapka György honvédtábornok szobránál és az 1849-es vértanúk emlékoszlopánál, ám ennek 

ellenére a helyi patrióták spontán koszorúzása és Himnusz-éneklése nem maradt el. Sőt, a 

közös főhajtásnak ógyallai résztvevője is volt, aki szintén szívügyének tartotta, hogy e napon a 

Klapka téren tegye tiszteletét. 

 

Konduljatok harangok! Tisztelet a hősök előtt Szímőn 
2020. október 6. – Ma7.sk 

A Csemadok Szímői Alapszervezete, a Magyar Közösség Pártja és a helyi Egyházközség az 

aradi vértanúkra emlékezett a főtéri harangláb előtt. A megemlékezés a Himnusz 

eléneklésével kezdődött, majd Kantár Éva, a Csemadok elnökasszonya a Rozmaring 

népdalkört és Ivolka Valériát szólította, akik énekekkel és szavalattal tették meghittebbé az 

emlékezést. A megemlékezés szónoka Száraz Dénes érsekújvári tanár volt. 

 

Párkány: Az aradiak a jelenben is példaképeink 
2020. október 6. – Ma7.sk 

Párkányban a sétálóutcán található kopjafánál tartotta megemlékezését a Csemadok helyi 

alapszervezete, melyet a Szivárvány énekkar közreműködése és Popély Gyula lelkesítő 

beszéde tettek felemelővé. Az emlékezés a Himnusz éneklésével kezdődött, majd Popély 

Gyula történészprofesszor lelkesítő beszédével folytatódott. Rámutatott, méltán vagyunk 

büszkék történelmünk hőseire, akik gyakran mártírok is egyben. Az ő példájuk, tetteik és 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61556&szerdan_iktatja_az_rmdsz_a_parlamenti_jelo776ltlistahoz_szu776kse769ges_ta769mogato769i_ala769i769ra769sokat
https://itthon.transindex.ro/?hir=61556&szerdan_iktatja_az_rmdsz_a_parlamenti_jelo776ltlistahoz_szu776kse769ges_ta769mogato769i_ala769i769ra769sokat
https://ma7.sk/tajaink/komaromban-rendhagyo-modon-emlekeztunk-hoseinkre
https://ma7.sk/tajaink/konduljatok-harangok-tisztelet-a-hosok-elott-szimon
https://ma7.sk/tajaink/parkany-az-aradiak-a-jelenben-peldakepeink
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kiállásuk kell, hogy megmozdítsa szívünkben a tettvágyat és nyomdokaikban járva végezze 

feladatát a következő nemzedék is. 

 

,,Hol sírjaink domborulnak…” 
2020. október 6. – Ma7.sk 

Rendhagyó módon, csendes főhajtással emlékezett meg Dunaszerdahely városa a 13 aradi 

vértanúról október 6-án. A nemzeti gyásznapon a város polgármestere, Hájos Zoltán, 

valamint alpolgármesterei, A. Szabó László és Karaffa Attila helyezte el az emlékezés virágát a 

Vámbéry téren lévő emlékszobornál. Bár a járvány miatt Dunaszerdahely Városa nem 

rendezett ünnepélyes megemlékezést, mégis több szervezet képviselője csatlakozott az 

eseményhez, akik nemcsak koszorúikkal, hanem mécseseikkel is megemlékeztek az 1848-as 

és 1849-es forradalom hőseire. 

 

Megemlékezés Somorján, az aradi vértanúk emléknapján 
2020. október 6. – Felvidék Ma 

Somorján a Nagyboldogasszony Plébániatemplomban tartottak ökumenikus megemlékezést 

az aradi vértanúk emléknapján, melyet a közösségi hálón online is közvetítettek. Papp 

Sándor, Kalonda volt polgármestere ünnepi szónoklatában elmondta, hogy az 1849. október 

6-án kivégzett aradi vértanúk kultusza és legendája már kivégzésük napján elkezdődött, 

viszont a felvidéki magyaroknak az élni akarás, a gyarapodás kultuszát kell éltetniük a 

Felvidéken. 

 

Szepsi megemlékezés a tizenhárom aradi vértanúról 
2020. október 6. – Felvidék Ma 

Október 6-án Szepsiben a szentmise – amelynek most aktív résztvevője a Boldog Salkaházi 

Sára Egyházi Iskolaközpont gimnáziumi részlegének leánytagozata volt – a Mária Rádió 

közvetítésében a Szózat eléneklésével kezdődött. A diákok, Nagy István iskolaigazgató 

kíséretében, a hívekkel együtt fejet hajtottak és szívet emeltek az aradi tizenhárom 

emlékének. 

 

Együtt koszorúzott az MKP, az Összefogás és a Most-Híd 
2020. október 6. – bumm.sk, Körkép 

Kedden (10. 6.) Pozsonyban, a Kecske-kapu-i evangélikus temetőben a Híd, az MKP és az 

Összefogás pártok képviselői közösen tisztelegtek az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc vértanúinak emléke előtt, és együtt koszorúzták meg báró Jeszenák János és 

Rázga Pál, evangélikus lelkész síremlékeit. Az MKP részéről Forró Krisztián pártelnök és 

Bárdos Gyula, az Összefogás részéről Mózes Szabolcs pártelnök és Pálinkás Éva, a Most-Híd 

vegyespárttól pedig Sárközy Irén és Rigó Konrád elnökségi tagok helyezték el az emlékezés 

koszorúit. 
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Matovič magyar hangja módosíttatná a nyelvtörvényt 
2020. október 6. – bumm.sk 

Igor Matovič kormányfő magyar hangja, Gyimesi György (OĽANO) parlamenti képviselő 

módosító javaslatot nyújtott be a törvényhozában az államnyelv használatát szabályozó 

törvénnyel kapcsolatban, hogy az istentiszteletek a jövőben a kisebbségek nyelvén is 

sugározhatók legyenek a médiában. A terv azonban füstbe ment. 

 

Magyar szentmise Máriavölgyben a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 
2020. október 6. – Felvidék Ma 

Az elmúlt évtizedekben minden év októberében, Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya 

ünnepe alkalmából magyar hívek százaival telt meg a festőien szép környezetű ősi Mária-

kegyhely, a Pozsonyhoz közeli Máriavölgy. Idén a járványügyi szigorítások értelmében 

szűkebb keretek között, de a világhálón is közvetítve, október 3-án közösségi szintű 

szervezésben tartották meg a magyar búcsút a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség tagjai. A 

szentmisét Molnár Tamás, a pozsonyi magyar hívek lelkipásztora celebrálta. 

 

Nem az MKP-s Forró lesz az egységesülő párt elnöke? Az Összefogás szerint 

irreális, hogy 2020 végéig a három párt egyesüljön 
2020. október 6. – Körkép 

Egy eddig még nem használt, új pártnév alatt szerepelhet a három politikai alakzat, feltéve, 

ha sikerül létrehozni a politikai egységet. Az Összefogás szerint egyáltalán nem biztos, hogy az 

MKP jelenlegi elnöke állhat majd az élén. A Most-Híd párhuzamosan, mondhatni B-tervként 

a Tomáš Ducker vezette Dobrá voľbával is egyeztet, afféle újabb vegyespárti összefogásról. 

Egy ilyen együttműködés Igor Matovič ellenzékét, a Robert Fico és Peter Pellegrini vezette 

balliberális oldalt erősítené a magyar szavazatokkal.   A SITA hírügynökségnek nyilatkozó 

Mózes Szabolcs, az Összefogás, pontosabban Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) elnöke 

szerint a Most-Híd legnagyobb hibája az volt, hogy kormányra lépett Robert Ficoval és 

Andrej Dankoval. 

  
A Vajdaságban több településen is megemlékeztek a mártírhalált halt 
katonatisztekről 
2020. október 6. – MTI, Hír TV 

A március 15-i forradalom és október 6. hőseinek is az volt a legnagyobb erénye, hogy akár 

életük árán is megszerezték és megtartották annak jogát, hogy saját sorsukról maguk 

döntsenek - hangsúlyozta Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke 

kedden Eleméren, Kiss Ernő altábornagy szülővárosában, ahol a 171 évvel ezelőtt mártírhalált 

halt aradi vértanúkra emlékeztek. Hozzátette: ma is így kell tenni. "Szerencsére 

Magyarországnak ma olyan nemzeti kormánya és miniszterelnöke van, amelynek, illetve 
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akinek hála mi annak az igazságnak lehetünk ma itt hírvivői, akik büszkén vallják, hogy az 

aradi obeliszk, a Batthyány-örökmécses, az eleméri katolikus templom és annak kriptája 

számunkra nem csupán szelfiháttér, hanem kegyeletes hely" - húzta alá. A tizenhárom aradi 

vértanú közül hat kötődik valamilyen módon a Délvidékhez és a volt Jugoszláviához, így 

számos településen tartanak megemlékezéseket minden évben. 

 

Az aradi vértanúk emléknapja 
2020. október 6. – Pannon RTV 

A mai napon az aradi tizenhárom vértanúra emlékezik a világ magyarsága. Vajdaságban is 

több helyen emlékeztek meg a hősökről. De hogy milyen események vezettek a tábornokok 

kivégzéséhez, és mi történt 1849. október 6-án Aradon, és ennek milyen hatása volt a 

magyarságra, azt történelemtanár vendégeink mondták el a Közügyekben. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Temerinben 
2020. október 6. – Vajdaság Ma 

A Nyugati temető kopjafájánál emlékeztek ma a temeriniek az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc mártírjaira, köztük az elesett és a menekülés során elhunyt temeriniekre is. Az 

egybegyűltek a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület férfikórusának vezetésével 

elénekelték a Himnuszt, majd Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke 

mondott beszédet. 

 

Kishegyes: A Hegyesi-csata emlékművénél koszorúztak 
2020. október 6. – Vajdaság Ma 

A Szent Anna templomban celebrált szentmisét követően a Hegyesi csata emlékművénél 

emlékeztek a kishegyesiek az aradi vértanúk kivégzésének 171. évfordulója alkalmából. A 

hagyományokhoz hűen a katonasírokat és a katonai emlékműveket is megkoszorúzták. 

Kishegyesen kegyeletadó szentmisét celebráltak a helyi Szent Anna templomban a nemzeti 

gyásznap alkalmából. A misét követően a Nyugati temetőben, az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc utolsó győztes csatája, a Hegyesi csata emlékművénél elsőként dr. Csige Gábor 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának vezető konzulja szólt az egybegyűltekhez. 

 

Topolya: Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek 
2020. október 6. – Vajdaság Ma 

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak az aradi vértanúk emlékére a topolyai 

Nyugati temetőben a Hősök sírjánál a Vajdasági Magyar Szövetség topolyai, valamint a 

VMDP topolyai-kishegyesi körzeti szervezete szervezésében. A Kodály Zoltán Magyar 

Művelődési Központ tagjai tolmácsolásában hangzott el a magyar himnusz. Szabó Rebeka 

szavalatát követően Tomik Nimród történész, a Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai Helyi 

Szervezetének elnöke mondott közvetlen stílusban történelmi emlékeztetőt, melyben a 

túlélők sorsát – Kossuthét, Guyonét, Bem tábornokét vázolta fel, de kitért Andrássy grófra is, 

akit halálra ítéltek, majd a kiegyezés után a Magyar Királyság miniszterelnöke is volt. Deák 
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Ferenc javaslatára 1867. február 17-én Ferenc József miniszterelnökké nevezte ki. Az 

Andrássy-kormány, Magyarország első kormánya az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc után. 

 

Ada: Megemlékezés a katolikus temetőben 
2020. október 6. – Vajdaság Ma 

Az aradi vértanúk tiszteletére tartottak megemlékezést ma délelőtt az adai katolikus 

temetőben, Ada község önkormányzata, a Szarvas Gábor Könyvtár, a Cseh Károly Általános 

Iskola, a Műszaki Iskola és a Bartók Béla Zeneiskola szervezésébe. Az alkalmi műsorban 

Györe Szabolcs és Hényel Gábor, a Bartók Béla Zeneiskola tanárai adták elő a Himnuszt, 

Berec Katinka, a Cseh Károly Általános Iskola tanulója elszavalta Vörösmarty Mihály Szózat 

című versét. 

 

Dobogós helyezést ért el a zentai Bolyai csapata a Határtalanul vetélkedőn 
2020. október 6. – Vajdaság Ma 

Budapesti, felvidéki, vajdasági és székelyföldi osztályok győzelmével ért véget a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Nagy Nyári 

Határtalanul Vetélkedő, amelynek döntőjét a járványhelyzet miatt online tartották. A 

vetélkedő első helyezettje a budapesti Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola csapata lett. A második helyen a felvidéki Királyhelmeci Gimnázium végzett, a 

harmadik helyen pedig holtverseny alakult ki egy vajdasági és egy székelyföldi csapat között: 

Zentáról a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium csapata, Csíkszeredából pedig a 

Márton Áron Főgimnázium csapata nyerte el a bronzérmeseknek járó díjat. 

 
Csendes koszorúzás Ungváron 
2020. október 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Kedden Ungváron a karantén intézkedések miatt szűk körben emlékeztek meg az aradi 

vértanúkról. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében 

megkoszorúzták báró Bémer László emléktábláját a Szobránc utcában. Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának képviseletében Bege Krisztina konzul helyezte el az emlékezés virágait. 

 

Csendes koszorúzás Nagyszőlősön 
2020. október 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az 1848–1849-es szabadságharc hőseire és az azt követő megtorlások áldozataira emlékeztek 

Perényi Zsigmond mellszobránál Nagyszőlősön a báró nevét viselő középiskola udvarán. Az 

egybegyűlteket Kudron Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke köszöntötte. „Több mint 170 esztendő telt el a szomorú 

esemény óta, de a hősöket mindmáig nem feledjük. Remény és tenni akarás szikráját oltották 

a lelkekbe, mely a mai napig melenget. Manapság […] bizonyítanunk kell, hogy méltók 
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vagyunk a hősök utódjainak nevezni magunkat” – fogalmazott az alapszervezeti elnök 

kiemelve az október 25-i választások fontosságát: „Dönteni kell arról, hogy milyen legyen a 

jövőnk, a létünk a tét!” 

 

Técsőn is megemlékeztek az aradi vértanúkról 
2020. október 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Técsőn is szűk körben tartott megemlékezést az 

1848–49-es forradalom vértanúiról. Az eseményen Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki 

Középszintű Szervezetének elnöke kiemelte: „Az aradi vértanúk a haza iránti hűség 

példaképei, mely példakép kell, hogy előttünk lebegjen célként most, a választások előtt.” A 

Kossuth-szobornál október 6-án megtartott megemlékezésen Beke Mihály András, első 

beosztott konzul beszédében elmondta: „Az aradi 13 vértanú mellett ugyanezen a napon 

kivégezték Batthyány Lajos felelős miniszterelnököt is, erre emlékezünk”. A konzul szerint az 

osztrákok sosem bocsátották meg a magyaroknak, hogy a magyar hadsereg világosnál nem az 

osztrák hadsereg előtt tette le a fegyvert, hanem az oroszok előtt. 

 

A 13 vértanúról emlékeztek meg a Perényi-kúria udvarán 
2020. október 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az aradi vértanúk mellett Perényi Zsigmond ugocsai főispánra is megemlékeztek a 

nemrégiben felújított beregardói Perényi-kúria udvarán, mely a nagybirtokos szülőházaként 

szolgált az 1700-as évek végén. Perényi Zsigmond is vértanú, akit szintén Aradon végeztek ki, 

bár október 24-én, de ugyanazon okokból, mint a tizenhárom elődjét: a függetlenségi 

nyilatkozattal való azonosulása és az egész szabadságharcban betöltött szerepe miatt. A 

megemlékezés nyitóakkordjaként a jelenlévők meghallgathatták a „Beh régen vérezel, 

szegény magyar!” kezdetű dalt a Beregardói Református Nőszövetség kórusának előadásában, 

melynek vezetője Fring Erzsébet. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Munkácson 
2020. október 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének székháza falán lévő Kossuth-emléktáblánál 

emlékeztek a munkácsi magyarok a tizenhárom aradi vértanúra október 6-án. Korolyova 

Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük 

Kuti László ungvári magyar konzult, Gulácsy Gézát, a KMKSZ alelnökét, a Munkácsi 

Középszintű Szervezet elnökét, Schink Istvánt, a Munkács 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc 

Középiskola igazgatóját, Kristofori Olgát, a Munkácsi Szent István Líceum igazgatóját, 

Lapatyuk Krisztinát és Holub Teodort, a Munkácsi Városi Tanács képviselőit, valamint Hajlik 

Katalint, a munkácsi Karitasz igazgatóját és a város magyar középiskolájának tanárait és 

diákjait. 
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Brenzovics László a behívásról: A külföldön tanulóknak is jár a halasztás 

2020. október 6. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Levélben fordult Bohdan Cseremiszkijhez, a Kárpátaljai Megyei Hadkiegészítő 

Parancsnokság hadbiztosához Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke, közbenjárását kérve a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló 

kárpátaljai diákok nevében, akik behívásuk elhalasztását kérik tanulmányaik befejezéséig. A 

KMKSZ elnöke jelezte, hogy a külföldi, többek között magyarországi felsőoktatási 

intézményekben tanuló kárpátaljai magyar fiatalok, akik a nagyszőlősi, beregszászi és ungvári 

hadkiegészítő parancsnokságokon vannak nyilvántartva, nem kapnak halasztást a sorkatonai 

szolgálat megkezdésére tanulmányaik befejezéséig. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 6. – Kossuth Rádió 

 

A dicsőséges harcok mellett Aradhoz kötődik az 1848–1849-es magyar forradalom és 

szabadságharc leverése és véres megtorlása. A honvédsereg 13 főtisztjének kivégzése után 

azonnal szívén viselte a város magyarsága a mártírok emlékének ápolását, de erre nyílt és 

szervezett formában csak a politikai helyzet stabilizálódása, az 1867-es osztrák–magyar 

kiegyezés után kerülhetett sor. Akkor azonban egymás után létesültek az emlékjelek: 

obeliszket és szobrot állítottak, az 1848-as relikviákból múzeumot hoztak létre. A román 

hatalomátvétel után, majd a kommunista diktatúra idején mindezeket megpróbálták 

eltüntetni és kitörölni a köztudatból.  

 

Az 1989-es rendszerváltás után azonban Arad magyarság ismét szabadon tiszteleghet a hősök 

emléke előtt. Mai első összeállításunkban a vértanúk aradi emlékezetéről és emlékhelyeiről 

lesz szó, a 13 ágú eperfától a Szabadság-szoborig, és történetek a 13 vértanúról. Vagy 17-ről? 

Kiderül összeállításunkból. 

 

A járványügyi intézkedések miatt elmaradnak idén a tömeget vonzó rendezvények 

Székelyföldön is a Nemzeti Gyásznapon. A kegyeleti helyeken azonban kigyúltak a mécsesek, 

kis csoportokban vagy egyénenként emlékeztek.  

 

 
 

  

https://karpataljalap.net/2020/10/06/brenzovics-laszlo-behivasrol-kulfoldon-tanuloknak-jar-halasztas
file:///C:/Eszter/szemle/A%20dicsőséges%20harcok%20mellett%20Aradhoz%20kötődik%20az%201848–1849-es%20magyar%20forradalom%20és%20szabadságharc%20leverése%20és%20véres%20megtorlása.%20A%20honvédsereg%2013%20főtisztjének%20kivégzése%20után%20azonnal%20szívén%20viselte%20a%20város%20magyarsága%20a%20mártírok%20emlékének%20ápolását,%20de%20erre%20nyílt%20és%20szervezett%20formában%20csak%20a%20politikai%20helyzet%20stabilizálódása,%20az%201867-es%20osztrák–magyar%20kiegyezés%20után%20kerülhetett%20sor.%20Akkor%20azonban%20egymás%20után%20létesültek%20az%20emlékjelek:%20obeliszket%20és%20szobrot%20állítottak,%20az%201848-as%20relikviákból%20múzeumot%20hoztak%20létre.%20A%20román%20hatalomátvétel%20után,%20majd%20a%20kommunista%20diktatúra%20idején%20mindezeket%20megpróbálták%20eltüntetni%20és%20kitörölni%20a%20köztudatból.
file:///C:/Eszter/szemle/A%20dicsőséges%20harcok%20mellett%20Aradhoz%20kötődik%20az%201848–1849-es%20magyar%20forradalom%20és%20szabadságharc%20leverése%20és%20véres%20megtorlása.%20A%20honvédsereg%2013%20főtisztjének%20kivégzése%20után%20azonnal%20szívén%20viselte%20a%20város%20magyarsága%20a%20mártírok%20emlékének%20ápolását,%20de%20erre%20nyílt%20és%20szervezett%20formában%20csak%20a%20politikai%20helyzet%20stabilizálódása,%20az%201867-es%20osztrák–magyar%20kiegyezés%20után%20kerülhetett%20sor.%20Akkor%20azonban%20egymás%20után%20létesültek%20az%20emlékjelek:%20obeliszket%20és%20szobrot%20állítottak,%20az%201848-as%20relikviákból%20múzeumot%20hoztak%20létre.%20A%20román%20hatalomátvétel%20után,%20majd%20a%20kommunista%20diktatúra%20idején%20mindezeket%20megpróbálták%20eltüntetni%20és%20kitörölni%20a%20köztudatból.
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Az aradi vértanúkra és az 1848-49-es szabadságharc honvédjeire emlékeztek a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség szervezésében Ungváron, Munkácson, Técsőn, Beregszászon és 

Nagyszőlősön. A Bereg-vidéki magyarok a beregszászi Perényi kúriánál tartottak 

megemlékezést. Az itt született Perényi Zsigmond ugocsai főispánként a szabadságharc idején 

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

osztrák hatóságok kivégezték. Elődeink életüket áldozták a hazáért, a kárpátaljai magyarok 

feladata jelenleg az október végi ukrajnai helyhatósági választásokon összefogni, és 

egységesen szavazni a magyar jelöltekre, mondta beszédében Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke. 

  

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

közösség.  

 

Az aradi vértanúk közül ketten a mai Vajdaság területén születtek és közülük négyen éltek 

hosszabb-rövidebb ideig a Délvidéken. Róluk szól összeállításunk. 

 

Október 6-án,  a felvidéki kisvárosban Rozsnyón, néhány éve honosodott meg a temetői séta 

hagyománya a temetőkertben nyugvó több, mint 20 nemzetőr és honvéd sírjához, amelyek  

2004-től védett sírhantként szerepelnek a város műemlék jegyzékében. Rozsnyó mindig 

tisztelettel emlékezett a szabadságharc eseményeire. 1907-ben egész alakos Kossuth szobrot 

is emeltek a főtéren, ezzel is adózva az 1849-ben vérbe fojtott szabadságharc emlékének.  

 

A piski csatatéren, a Sztrigy folyó partján emlékezett október hatodikára Böjte Csaba. A 

ferences szerzetes által vezetett alapítvány ugyanis nemrég megvásárolta az egykori csatatér 

helyszínét, a rajta álló csárdával együtt. 1849. február 9-én vívott ütközetben a császári 

csapatok itt alulmaradtak, győztek a honvédek! A közel kéthektáros telek földjében pihennek 

az elesett katonák hamvai. A véres, elkeseredett küzdelemben több mint 1500 katona esett el! 

Ma délben, az aradi vértanúk emléknapján, az alapítvány gondozásában élő gyerekekkel 

közösen emlékeztek meg a katonákról, a hősökről, akik merték vállalni hitüket, 

meggyőződésüket a szabadságért! 


