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Aradi vértanúk - Kónya Imrét és Bogyay Katalint díjazta a Batthyány-alapítvány 
2021. október 6. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Index 

Kónya Imre, az 1989-ben alakult Ellenzéki Kerekasztal kezdeményezője kapta idén a gróf 

Batthyány Lajos-díjat, a mártír miniszterelnök feleségéről elnevezett gróf Zichy Antónia-díjat 

pedig Bogyay Katalin, a Magyar ENSZ Társaság elnöke vehette át a Magyar Batthyány 

Alapítvány szerdai budapesti rendezvényén. A Batthyány-örökmécsesnél a nemzeti gyásznap 

alkalmából tartott koszorúzás után Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: "mindkét díjazott munkássága, 

tevékenysége, szellemisége idehaza és a határon túl is értékteremtő, megismételhetetlen és 

örökérvényű". A díj névadóit a magyar történelem rendíthetetlen jellemű és tettrekész 

alakjainak nevezte, és a két díjazottat hozzájuk hasonlította. Méltatásában Potápi Árpád 

János úgy fogalmazott, Bogyay Katalin különösen a magyar kultúra követeként szerzett 

elévülhetetlen érdemeket egyebek mellett az ENSZ-ben és az UNESCO-ban. Kónya Imrét a 

rendszerváltás kiemelkedő alakjának mondta, aki képviselőként, majd belügyminiszterként 

formálta a szabad és demokratikus Magyarországot. Azt hangoztatta, a díjazottak pályafutása 

egybevág a magyar kormány törekvéseivel is, "nemzetpolitikai szempontból egy sikertörténet 

közös részesei vagyunk". 

 

Eltakart arccal emlékeztek meg a tizenhárom vértanúról Aradon 
2021. október 6. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Járványellenes intézkedések mellett emlékeztek meg a magyar forradalom és szabadságharc 

172 évvel ezelőtt kivégzett tábornokairól Aradon. A Megbékélés parkjában, a Szabadság 

szoborcsoport mellett tartott beszédében Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja 

kijelentette: az 1948-ban kialakított törvényi keretek ma is érvényesek és korszerűek. Az aradi 

tizenhármak és az első magyar miniszterelnök vértanúsága a főkonzul szerint azt üzeni a 

jövendő magyarjainak, hogy az áldozatként hullatott vérből mindig új élet sarjad. „Nem 

engedhetünk a 48-ból mert korszerűen gondolkodunk a jelen folyamatairól és a jövőnkről, 

hűen 1848-49 haladó szellemiségéhez. Nem engedünk szabadságunknak, független 

államiságunknak és nemzetünk polgárosodásának eszméjéből” – fogalmazott a főkonzul. A 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető alelnöke, Hegedüs Csilla, az 

Európai Alapok Minisztériumának államtitkára arra emlékeztetett, hogy a szövetség számára 

Arad nemcsak a vértanúk példáját, hanem a Szabadság-szoborcsoport kiszabadításának és 

újbóli felállításának a küzdelmét is jelentette. „Küzdeni kell a jogainkért, a szabadságért, a 

szabadabb, tehát jobb életért. Itt a régióban, magyarként és erdélyiként is” – jelentette ki.  
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https://demokrata.hu/kultura/konya-imret-es-bogyay-katalint-dijazta-a-batthyany-alapitvany-434683/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elfedett-arccal-emlekeztek-meg-a-tizenharom-vertanurol-aradon
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Novák: a magyarság megmaradásának kulcsa a fiatalok kezében van 
2021. október 6. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Origo, ATV, 168 

A magyarság megmaradásának és az erdélyi magyarság szülőföldön való megmaradásának 

kulcsa a fiatalok kezében van - jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter 

szerdán Budapesten, a Lőrincz Csaba-díj átadóján. Novák Katalin köszöntőjében úgy 

fogalmazott: minden döntés, amelyet két magyar fiatal a gyermekvállalás mellett hoz meg, 

egy lépés a nemzet megmaradása érdekében. Hozzátette: idén október 6-án, a nemzeti 

gyásznapon nemcsak az első felelős magyar miniszterelnökre és az aradi tizenhármakra, 

hanem Lőrincz Csabára is emlékeznek. Azt a lángot, amelyet Lőrincz Csaba meggyújtott, 

sokan viszik tovább a közéletben, a szakmai világban, a nemzetpolitikában - emelte ki Novák 

Katalin. A 2008-ban elhunyt politikus, szakértő, egyetemi oktató és publicista nevét viselő, a 

kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységet elismerő díjat az idén Kiss Tamás 

szociológusnak, demográfusnak, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

vezető kutatójának ítélte oda a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány. 

 

Sztáray: a magyar ET-elnökség nagy hangsúlyt helyez a kisebbségvédelemre 
2021. október 6. – MTI, kormany.hu, Szoljon, Vajdaság Ma 

Az Európa Tanács (ET) elnökeként Magyarország nagy hangsúlyt helyez a kisebbségek 

védelmére - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős 

államtitkára kedden Budapesten. Sztáray Péter A nemzeti kisebbségvédelem jó gyakorlatai 

címmel a minisztériumban rendezett nemzetközi konferencia megnyitóján kiemelte: a 

magyar elnökség egyik legfontosabb prioritása a kisebbségvédelem. Ezért rendez több 

konferenciát is a témában, a mostani tanácskozás már a harmadik ilyen esemény - közölte. 

Emlékeztetett: történelméből adódóan Magyarország az első világháború óta olyan 

országokkal van körülvéve, ahol jelentős magyar kisebbségi közösségek élnek, így a 

felelősségének tekinti, hogy támogassa ezeket a közösségeket, együttműködve a szomszédos 

államokkal. A kisebbségvédelem mindig nagyon fontos eleme lesz a magyar külpolitikának, 

ezért szentelnek nagy figyelmet ennek a kérdésnek az ET-elnökség idején is - magyarázta. 

Szili Katalin autonómiáért felelős miniszterelnöki megbízott felszólalásában hangsúlyozta: 

hiba lenne azt gondolni, hogy a kisebbségvédelem csak magyar vagy dél-tiroli ügy, mert 

Európában minden hetedik polgárt érint ez a kérdés. 

 

Az összefogás fontosságát hangsúlyozták Vásárhelyen 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

A nemzetnek mindig szüksége van hősökre, akik nem adják fel, akik emlékeztetnek 

bennünket, hogy fontos a szabadság és a haza. Ma is harcolni kell a közösségi jogainkért, a 

nemzeti összetartozás megőrzéséért. Mi, magyarok soha nem adtuk fel, magyarként, magyar 

gyermekekkel körülvéve képzeljük el jövőnket – hangoztatta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz 

országgyűlési képviselője Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk emlékművénél. A Maros 

megyei tanács elnöke, Péter Ferenc beszédében azt emelte ki, hogy „a magyar közösség 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/a-magyarsag-megmaradasanak-kulcsa-a-fiatalok-kezeben-van-434687/
https://kormany.hu/hirek/a-magyar-et-elnokseg-nagy-hangsulyt-helyez-a-kisebbsegvedelemre
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-osszefogas-fontossagat-hangsulyoztak-vasarhelyen
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egyetlen pillanatra sem feledkezett meg a honvédtábornokokról, máig őrzi a vértanúk 

emlékét. Tettük mindig útmutatásként szolgál, egyszerre példája az összefogásnak és az 

áldozatkészségnek. Olyan erények ezek, amelyekre mindig képesnek kell lennünk, önmagunk, 

közösségünk megmaradása érdekében.” „Marosvásárhelyen megtapasztaltuk az összefogás 

felemelő, a kirekesztettség pusztító erejét, az itt élő románok és magyarok megtanulták ezt a 

leckét és összefogtak” – hangoztatta Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki pár 

szóban beszélt az aradi vértanúkról és arról, hogy milyen pozitív hatással volt az ország, a 

magyar nemzet fejlődésére az ő áldozatuk. 

 

Ismét lemondani kénytelen erdélyi útját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

orvoscsoportja 
2021. október 6. – Krónika, szekelyhon.ro 

Lemondja önkéntes orvoscsoportja októberre tervezett erdélyi útját a koronavírus-járvány 

negyedik hullámára való tekintettel a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Dr. Edvi Péter, 

az anyaországi szervezet elnöke szerdán közleményben tájékoztatta a döntésről „Erdély 

gyermekeit és családjaikat”, valamint az egészségügyben dolgozó kollégákat. A szolgálat 

végtelenül sajnálja, hogy a járvány miatt már a harmadik alkalommal kénytelen lemondani 

útját. Szerintük azonban mindenkinek be kell látnia, hogy intézetről intézetre járva, egyik 

családból ki, a másikba be, a tevékenységük esetleg további fertőzések forrásává válhatna. A 

szervezet vezetője leszögezte: ők segíteni akarnak, és nem veszélyeztetni az erdélyi gyerekeket 

és családjaikat. 

 

Magyar Napok a Sebes-Körös mentén 
2021. október 6. – Bihari Napló 

Harmadik alkalommal szervezték meg október 1–3. között Bihar megye egyik 

szórványrégiójában, a Sebes-Körös mentén a Magyar Napokat. Három nap – két település: 

pénteken Réven kezdődött, szombaton Örvénden szüreti felvonulással, bállal folytatódott, 

majd vasárnap családi nappal, koncerttel zárult a harmadik alkalommal megszervezett 

programsorozat. 

 

Tanévet nyitottak a kiválóság- és tehetséggondozás intézményében 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Kultúrpalota Kisterme adott otthont a magyarországi Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) Kolozsvári Egyetemi Programja 2021–2022-es tanévnyitó ünnepségének 

kedden délután. Az évnyitó idei díszvendége Sohrab Ahmari író, a New York Post, a The 

Catholic Herald és a First Things szerkesztője volt, illetve köszöntőt mondott Orbán Balázs, 

Magyarország miniszterelnökének politikai igazgatója, a Miniszterelnökség 

miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára, valamint az MCC kuratóriumi 

elnöke. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lemondani-kenytelen-erdelyi-utjat-a-nemzetkozi-gyermekmento-szolgalat-orvoscsoportja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lemondani-kenytelen-erdelyi-utjat-a-nemzetkozi-gyermekmento-szolgalat-orvoscsoportja
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/magyar-napok-a-sebes-koros-menten-3945896/
https://szekelyhon.ro/aktualis/tanevet-nyitottak-a-kivalosag-es-tehetseggondozas-intezmenyeben
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Sportszercsomagokat kaptak a Maros megyei iskolások 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

Maros megye 188 iskolájának adományozott sportszercsomagot a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, hogy valamennyi iskolás sportolhasson és ahhoz megfelelő 

sporteszközt használhasson. Az adományokat szerda reggel a Sapientia EMTE koronkai 

kampuszánál, illetve Szovátán, a Domokos Kázmér Iskolaközpontban vették át az iskolák 

képviselői. A sportszercsomagokkal a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

szeretné tovább erősíteni a sportnak, mint közösségi tevékenységnek a fontosságát – hangzott 

el a Maros megyei átadón, ahol az RMPSZ megbízásából a csomagok szétosztását koordináló 

Bajkó Ernő István arról beszélt, hogy fontos tudni, hogy a sporteszközök etikus gyártótól 

származnak, ahol nem foglalkoztatnak gyerekmunkásokat, jók a munkakörülmények és 

tisztességesek a bérek. 

 

Ovisportpályát kaptak a gyergyóújfalusi gyerekek is 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

A gyergyóújfalusi Elekes Vencel Általános Iskolához tartozó Harangvirág óvoda az egyik 

olyan erdélyi tanintézmény, ahol Magyarország kormányának támogatásával a kisgyerekek 

mozgáskultúráját segítő ovisportpálya létesült. Ezt adták át szerdán ünnepélyes keretek 

között. „A mai gyerekek már nem labdával játszva, hanem okostelefonon szocializálódnak, és 

minden cselekedet, ami őket eltéríti a sokszor becsapó digitális virtuális világtól, csak 

segítheti a fejlődésüket” – mutatott rá Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Elmondta, a program révén 103 új óvoda 

épült és 376 intézményt újítottak fel, és ehhez kötődik a a sportpályák építése is. 

 

Bár már egy éve használják, immár hivatalosan is átadták a csíkcsicsói 

ovisportpályát 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

A tanintézmény korosztályának megfelelő sportpályával gazdagodott a csíkcsicsói Kájoni 

János Általános Iskolához tartozó Pillangó óvoda. A korszerű megvalósítást a magyarországi 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány jóvoltából sikerült létrehozni, amelynek képviselete is jelen 

volt az átadó ünnepségen. A szerda reggeli eseményen ugyancsak Grezsa István, a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos volt a 

díszvendég, aki székelyföldi tartózkodása alatt több létesítmény átadási ünnepségén is 

érdekelt a napokban. Az elmúlt bő egy évtizedben gondolatainkat a határon túli 

nemzetrészekre is kiterjesztettük. Mi ennek megfelelően cselekedtünk. Használják 

egészséggel ezt a pályát, és remélem, mindig hangos lesz az apróságok zsivajától – közölte 

beszédében. Hozzátette: azt kívánja, hogy a továbbiakban is kelljen a magyar kormánynak új 

létesítményeket felavatnia a településen.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/sportszercsomagokat-kaptak-a-maros-megyei-iskolasok
https://szekelyhon.ro/aktualis/ovi-sport-palyan-mozoghatnak-gyergyoujfalu-gyerekei
https://szekelyhon.ro/aktualis/bar-mar-egy-eve-hasznaljak-immar-hivatalosan-is-atadtak-a-csikcsicsoi-ovi-sportpalyat
https://szekelyhon.ro/aktualis/bar-mar-egy-eve-hasznaljak-immar-hivatalosan-is-atadtak-a-csikcsicsoi-ovi-sportpalyat
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Egy lépés választja el a sikertől a nemzeti régiókért folytatott európai polgári 

kezdeményezést 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

Javában zajlik a nemzeti régiókért folytatott európai polgári kezdeményezés során összegyűlt 

aláírások hitelesítése a különböző tagállamokban. A következő hetekben eldől a mozgalom 

eredményessége, hiszen abból a tizenegy államból, ahol az aláírások számának tétje van, 

eddig négyben hagyták jóvá az elvárt mennyiségnek megfelelő számú támogató nyilatkozatot, 

és további négyben még zajlanak az ellenőrzések – derül ki a Székely Nemzeti Tanács 

tájékoztatásából. 

 

Mégsem emelkedik heti ötre a Marosvásárhely-Budapest közti repülőjáratok 

száma 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

Bár korábban a Wizz Air légitársaság bejelentette, hogy október 31-től a jelenlegi heti kettőről 

heti ötre nő a Marosvásárhely-Budapest közötti repülőgépjáratok száma, ezt most 

visszavonták. Mint a marosvásárhelyi Transilvania reptér igazgatója, Peti András a 

Székelyhonnak elmondta, jelenleg heti két járattal lehet Budapestre utazni. Valóban arról volt 

szó, hogy a járatok számát október végétől heti 5-re emelik, most azonban a légitársaság arról 

tájékoztatta őket, hogy október végétől nem lesz változás, továbbra is csak heti kétszer lehet 

utazni Budapestre és onnan Marosvásárhelyre. 

 

Murádin János Kristóf történész: arculcsapás a maradék szász közösségnek 

Klaus Iohannis Trianon-kijelentése 

2021. október 6. – Krónika 

Népszavazási döntésről beszélt Erdély Romániához csatolása kapcsán Klaus Iohannis 

Németországban, ahol arról kérdezték az államfőt, hogyan kommentálja „egy szomszédos 

ország politikusainak” Trianonról tett nyilatkozatait. „Szász származásúként ilyen 

nyilatkozatot tenni egy arculcsapással ér fel a maradék erdélyi szász közösségnek” – mondta a 

Krónikának Murádin János Kristóf történész.  

 

Megnyílt az új tanév a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen 
2021. október 6. – Bihari Napló 

A nagyvárad-újvárosi református templomban, ünnepélyes keretek között nyitotta meg a 

2021/2022-es egyetemi tanévet dr. Pálfi József rektor. A padokat megtöltő elsőévesek 

hallgatói fogadalmat tettek.  
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https://szekelyhon.ro/vilag/egy-lepes-valasztja-el-a-sikertol-a-nemzeti-regiokert-folytatott-europai-polgari-kezdemenyezest
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/arculcsapas-a-maradek-szasz-kozossegnek-iohannis-kijelentese
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A magyar közösség megmaradása a cél 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen a Kultúrpalota Tükörtermében tartott sajtótájékoztatót Zsigmond Barna 

Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője, illetve Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke 

szerdán délután. A rövid tájékoztatón a 2022-es magyarországi választásokról, illetve a Fidesz 

és az RMDSZ stabil stratégiai szövetségének fontosságáról beszéltek. Péter Ferenc, a Maros 

megyei önkormányzat elnöke kifejtette, a Fidesz-KDNP által nyújtott támogatás nemcsak 

politikai üzenetekben merült ki, hanem kézzelfogható volt ez a támogatás. A tanácselnök 

minden idők legnagyobb támogatásának nevezte a magyar kormány Kárpát-medencében 

megvalósult segítségnyújtását. Péter Ferenc ugyanakkor megígérte, az RMDSZ is megtesz 

mindent, hogy támogassa a magyar kormányt a jövő évi választásokon.  Zsigmond Barna Pál, 

a Fidesz országgyűlési képviselője, volt csíkszeredai főkonzul úgy fogalmazott, Magyarország 

Románia mellett áll a koronavírus negyedik hullámának kezelésében is, és mint Szijjártó 

Péter külügyminiszter is jelezte román kollégája felé, Magyarország kész segíteni ebben a 

rendkívüli helyzetben – mondta el a politikus. Arra biztatott mindenkit, hogy éljenek az oltás 

lehetőségével, hiszen azt lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol magasabb az 

átoltottság, kevésbé súlyos a járvány. 

 

Ovisportpálya Makfalván és Hármasfaluban is 
2021. október 6. – szekelyhon.ro 

Makfalván és Hármasfaluban is ovisportpályát avattak szerdán délután, ahol ötven, illetve 

negyven kisgyerek fejlesztheti készségeit, sajátíthatja el a különböző sporteszközök 

használatát. Az avatóünnepségeken részt vett Grezsa István, a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, Molnár Andrea, az Ovi-

Sport Közhasznú Alapítvány elnöke, Vass Imre, Makfalva polgármestere, Kátai Attila, az 

Erdélyért Polgári Egyesület elnöke, valamint az óvodások, azok szülei és hozzátartozói. 

Mindkét óvoda a makfalvi Wesselényi Miklós Általános Iskolához tartozik, és amint az 

igazgató, Albert Csilla a Székelyhonnak elmondta, óriási a jelentőségük a sportpályáknak, 

hiszen a gyerekek már kiskorukban megismerkedhetnek a sporteszközökkel, nem lesz 

számukra idegen azok használata.  

 

Felvidék-szerte az aradi vértanúkra emlékeztek 
2021. október 6. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó 

Október 6-án az Aradon mártírhalált halt 13 honvéd főtisztre emlékezünk. A vértanúk emléke 

előtt több felvidéki városban is adóztak. Füleken az esős idő ellenére is szép számban érkeztek 

az emlékezők a Hősök terére, hogy október 6-án, a nemzeti gyásznapon leróják tiszteletüket a 

szabadságharc kivégzett tábornokai előtt. A Klapka téri rendezvény a Szózat közös 

eléneklésével kezdődött, amit a Komáromban főhadnagyként szolgáló Egressy Béni zenésített 

meg. Közreműködött a Concordia Vegyeskar, Stubendek István karnagy közreműködésével. 

Matusek Attila, a Jókai Színház művésze tolmácsolásában pedig Juhász Gyula Vértanúink 
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című verse hangzott el. A nemzet emléknapjai között ez az októberi a legszomorúbbak közé 

tartozik. Ám még ennek a gyásznapra való emlékezésnek is van a puszta kegyeleten túl olyan 

jelentése, amely máig szólhat, mondta Kovács László történész tanár október 6-án 

Pozsonyban, a Kecskekapui evangélikus temetőben, báró Jeszenák János sírboltjánál az aradi 

vértanúk emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen, amelyre a Csemadok Pozsonyi 

Városi Választmánya, a VIA NOVA ICS és a pozsonyi Liszt Intézet – Magyar Kulturális 

Központ szervezésében került sor. A megemlékező ünnepség felett Magyarország pozsonyi 

nagykövete, Pető Tibor vállalt fővédnökséget. 

 

Aradi vértanúk - A Szövetség is részt vett a pozsonyi megemlékezésen 
2021. október 6. – bumm.sk  

Szlovákiában több tucatnyi helyszínen tartottak megemlékezéseket a gyásznap alkalmából 

szerdán. A Szövetség Pozsonyban Jeszenák János sírját koszorúzta meg. Pozsonyban a 

megemlékezések hagyományos helyszínén, a kecskekapui temetőben, a vértanúhalált halt 

báró Jeszenák János, a felvidéki ellenforradalmi csapatok ellen küzdő egységek 

kormánybiztosa, illetve Rázga Pál evangélikus lelkész sírjánál délután idézték fel az aradi 

vértanúk és a szabadságharc emlékét.  Forró Krisztián Facebook-oldalán osztott meg néhány 

fotót a Pozsonyi megemlékezésről. A tizenhárom aradi vértanú közül hárman születtek a 

Felvidéken, és maga Battyhány Lajos miniszterelnök is Pozsonyban született. Aulich Lajos, a 

szabadságharc utolsó hadügyminisztere, német szülők gyermekeként ugyancsak Pozsonyban 

született, hamvai 1974 óta a vértanúk emlékoszlopa alatti kriptában nyugszanak.  

 

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében: online konferenciát szervez a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet 
2021. október 6. – ma7.sk  

A Kisebbségi Jogvédő Intézet, többéves hagyományokra visszanyúló tudományos 

konferenciát szervez, a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, online módon, Magyarok 

jogvédelme a Kárpát-medencében címmel. A konferencia harmadik napján lehetőséget 

nyújtanak a témával foglalkozó PhD- hallgatóknak, doktorjelölteknek, fiatal kutatóknak 

előadás tartására. Előadási téma: a határon túli magyar kisebbségek védelmének kérdésére 

vagy általánosan a nemzeti kisebbségek védelmére fókuszáló jogi vagy más releváns 

társadalomtudományi (pl.: politológiai) előadásokat várunk, akár a nemzeti jog, akár az uniós 

vagy nemzetközi jog perspektívájából. Az előadás időtartama: 15-20 perc. Az előadás nyelve: 

magyar vagy angol. A konferencián való részvétel, valamint jelen felhívásban kínált előadási 

és publikálási lehetőség ingyenes. 

 

Új Szó-stúdió: Civilbarát Szövetség? 
2021. október 6. – Új Szó  

Október 8-án újabb adással jelentkezik az Új Szó-stúdió. Ezúttal az újonnan megalakult 

Szövetség alelnöke, Mózes Szabolcs, valamint a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 

szóvivője, Tokár Géza ül a vendégszékbe. A tízrészes videóbeszélgetés-sorozat második 
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epizódjában a Szövetség programjáról, illetve a civil szervezetekkel tervezett 

együttműködéséről beszélünk. Október 2-án hivatalosan is megalakult a Szövetség, amely az 

MKP, a Híd és az Összefogás egyesülésével jött létre. A szubjektum már adott, a konkrét 

tervek azonban egyelőre nem ismertek. Melyek lesznek a Szövetség programjának 

legfontosabb irányvonalai? Mekkora mértékben veszi figyelembe az újonnan létrejött párt a 

civil szervezetek követeléseit? Milyen partnereket találhat a Szövetség programja 

megvalósításához? Az Új Szó-stúdió második adásának vendége Mózes Szabolcs, az MKP-ból, 

a Hídból és az Összefogásból létrejött Szövetség alelnöke, valamint Tokár Géza, a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztalának szóvivője.  

 

Kivel ne fogjon már/még össze a Szövetség? 
2021. október 6. – felvidek.ma  

Visszafogott, mondhatni tartózkodó örömködés közepette alakult meg végre a felvidéki 

magyarság új pártja, a Szövetség, amit páran – valljuk be őszintén – indokolatlanul 

messiásként vártak. Mindenesetre nem árt óvatosnak lenni, mivel a három párt új köntösbe 

bújtatása, mindenféle megújulást nélkülözve hagy némi kívánnivalót maga után… Az 

évtizedes árkok, ideológiai, világnézeti szembenállások számos kihívás elé állítják az új 

formációt, de ahogy mondani szokás, a puding próbája az evés, így kár lenne ítéletet mondani 

egy újszülött felett annak pusztán eredendő bűnei miatt. Az egyik legnagyobb kihívás viszont 

rögvest fejtörést is okoz a gyűjtőpártnak, amire látható módon nem volt felkészülve. De vajon 

mire készültek akkor Forróék, ha a legelemibb kérdés rögtön kibillenti őket? Az újságírók 

ugyanis jószerivel nem a „nem cél hanem eszköz” szintű agyoncsépelt lózungokra kíváncsiak, 

hanem például arra, hogy a nem cél, hanem eszköz eljövetelekor majd kivel, kikkel és hogyan 

kívánják érvényesíteni a felvidéki magyarság érdekeit? Láthatóan minden szövetséges 

tisztségviselő csak dobálja egymáshoz a témát, mint a forró gesztenyét. 

 

HUNCúth: Hogyan lehet sikeres a Szövetség? 
2021. október 6. – Cúth Csaba – bumm.sk  

A szombati alakuló kongresszuson az egyik vendég arról beszélt, hogy a politikában 3x2 

ritkán 6. Az eredmény lehet 12, de lehet 3 is. Mi kell ahhoz, hogy a Szövetség a régi nagy MKP 

sikereit idézze? Visszafogott ünnepi hangulat uralkodott szombaton, a Szövetség somorjai 

alakuló ülésén. Akár egy önfeledt nagy egyesülési parti is lehetett volna a pártegyesülésből, de 

az évtizedes állóháború és a hosszúra nyúló egyesülési folyamat miatt elmaradt a katarzis. A 

lövészárkok betemetése megkezdődött és tudjuk, hogy lassan halad, mégis van pár 

körülmény, amelyet figyelembe kell majd venni a következő parlamenti választásokig. A 

szombat 3 párt egyesüléséről szólt, de van még két kispárt, amelyet nem integráltak. 

Könnyebb feladatnak tűnik az MKDSZ betagozása, de ha a Szövetség nem akar párton kívüli 

magyar kibicet tartani, akkor Simonékkal is dűlőre kell jutnia.  
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A hazaszeretet vezérel 
2021. október 6. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

In memoriam gróf Batthyány Lajos címmel tartottak megemlékezési műsort Zentán az első 

független magyar kormány felelős miniszterelnökének emléktáblája előtt a városháza 

oszlopcsarnokában. Az esemény a magyar nemzeti himnusszal kezdődött, majd Juhász Lassú 

Kornélia, a Városi Könyvtár könyvtárosa köszöntötte az egybegyűlt emlékezőket. Az alkalmi 

műsorban közreműködött a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola két diákja. Szarka Kitti és 

Szarka Hanna Bogdán József és Wass Albert egy-egy költeményét tolmácsolta. Ezt követően 

Burány Hajnalka tartományi parlamenti képviselő mondott ünnepi beszédet. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Magyarkanizsán 
2021. október 6. – Vajdaság Ma 

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek szerda délután a magyarkanizsai önkormányzat 

szervezésében a helyi Nagytemetőben. A megemlékezésen elhangzott, hogy 1849-ben német, 

osztrák, szerb, horvát és örmény tisztek, mindnyájan a honvéd hadsereg tisztjei, 

összefogásban és egyetértésben, egy cél érdekében vállalták a harcot és a kivégzést. Az aradi 

tizenhárom mártírhalála jelképpé vált, s 172 év után is parancsoló erővel bír, hiszen ha mi, 

kései utódok nem tartjuk tiszteletben a nemzetet, nem teszünk a megmaradásáért, 

fennmaradásáért, egységéért és fejlődéséért, akkor az ő áldozatuk semmit sem ért. Miért 

haltak meg ők, ha a nemzet idejét múlt? 

 

Topolya: Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek 
2021. október 6. – Vajdaság Ma 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Topolyán. Tomik Nimród és Becskei Tibor mondott alkalmi 

beszédet, valamint ft. Szakáky József plébános, aki imát is mondott a hősök lelki üdvéért. 

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. Tomik Nimród 

történész, a Vajdasági Magyar Szövetség Topolyai Helyi Szervezetének elnöke mondott 

történelmi emlékeztetőt. 

 

Kishegyesen is megemlékeztek az aradi vértanúkról 
2021. október 6. – Vajdaság Ma 

Az aradi vértanúkról és már hagyományosan, minden háború kishegyesi áldozatáról is 

megemlékeztek Kishegyesen. Kovács Károly tartományi képviselő mondott alkalmi beszédet, 

Ft. Brasnyó ferenc plébános pedig imát mondott a hősök lelki üdvéért. Az előző években 

mindig a Hegyesi csata emlékművénél emlékeztek a kishegyesiek az aradi vértanúk 

kivégzésének évfordulója alkalmából. Idén a szervezők az esős, barátságtalan időjárás miatt a 

Szent Anna templomba helyezték át az emlékezés színhelyét, a temetőben pedig csak csendes 

koszorúzás volt. 
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Eleméren emlékezett az aradi vértanúkra a vajdasági magyar közösség 
2021. október 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Eleméren megtartott vajdasági központi megemlékezés a helyi Szent Ágoston templomban 

celebtált gyászmisével kezdődött. A gyászünnepen Pintér Attila, Magyarország belgrádi 

nagykövete és Hajnal Jenő, az MNT elnöke mondott beszédet. „Október 6-án mártírjainkra 

emlékezünk. Olyan hősökre, akik életüket adták Magyarország szabadságáért és 

függetlenségéért. Bár a megtorlás, a kivégzések célja egyértelműen a megfélemlítés volt, a 

nemzeti gyász emléke nem félemlítette meg népünket, hanem sokkal inkább ösztönözte, 

bátorította. Minden ünnepnek, emléknapnak megvan a maga üzenete a ma, a jelen számára” 

– mondta beszédében Pintér Attila. A megemlékezés másik szónoka Hajnal Jenő, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke volt. „Büszke – akár a vértanúságig is – egy kisebbségi léthelyzetben 

élő ember akkor lehet, ha küzdhet közössége és a maga érdekeiért. Nekünk ma azt kell 

eldöntenünk: a senki földjén, a bizonytalanságban vagy pedig szülőföldünkön érzelmileg és 

szellemileg a magyar nemzethez kapcsolódva akarunk-e élni, hiszen sem a családnak, sem 

pedig a nemzetnek nincs alternatívája. A nemzetnek ugyanis nyelvre, kultúrára, hitre – közös 

érzületre van szüksége.” – hangsúlyozta.  

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Adán 
2021. október 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Adán tegnap délután emlékeztek meg a mártírhalált halt aradi vértanúkról, Damjanich János 

tíz éve felállított emléktáblájánál. Az esemény a Millecentenáriumi Emlékbizottság, a 

Vadvirág Hagyományápoló Kör és a Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében valósult meg. 

Az ünnepségen a Vadvirág Hagyományápoló Kör fiataljai szavaltak, ezt követően pedig Kiss 

Nándor, a VMSZ adai származású parlamenti képviselője mondott történelmi összefoglalót: 

„Damjanich János, szerb származású tábornok az abszolutizmus ellen küzdött és halt 

mártírhalált, így azonosulni tud vele minden szabadságszerető ember. Ez az oka annak, hogy 

ma neki rójuk le tiszteletünket itt Adán, és az aradi tizenhárom áldozata előtt. Benne is tudjuk 

tisztelni mindannyian azt a vakmerő és megalkuvást nem ismerő hőst, aki szívén viseli az 

emberek sorsát, és aki vállalta a kockázatot azokért az elvekért, amelyeket magáénak vallott, 

márpedig kezdettől fogva tisztában volt vele, hogy tetteiért akár az életével is megfizethet.” 

 

Az iskolák felújításán a hangsúly 
2021. október 6. – Magyar Szó 

A tartományi oktatási titkárság néhány éve már rendszeresen jelentet meg iskolafelújításokra 

vonatkozó pályázatokat. Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár kedden Zentára látogatott, 

elsősorban azokat az iskolákat kereste fel, amelyekben a tartományi kormány támogatásának 

köszönhetően jelentős felújítások történtek. „Zentai látogatásom elsődleges célja volt 

felkeresni azokat az oktatási intézményeket, amelyek sikeresen pályáztak titkárságunknál, és 

jelentősebb eszközöket kaptak modernizálásra, az iskolaépületek felújítására. Kíváncsiak 

voltunk, hogy a tartományi beruházások hogyan valósultak meg, és új információkat, 
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adatokat gyűjtöttünk munkatársaimmal a további szükséges fejlesztési lehetőségekről” – 

fogalmazott Szakállas Zsolt 

 

Az 1848–49-es szabadságharc vértanúira emlékeztek Kárpátalján 
2021. október 6. – Karpat.in.ua 

A kárpátaljai magyarság hagyományosan Nagyszőlősön, báró Perényi Zsigmond, Ugocsa 

vármegye mártírhalált halt főispánjának a szobránál tartotta központi megemlékezését az 

1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. A rendezvény ünnepi szónoka, Szilágyi 

Mátyás beregszászi magyar főkonzul Perényi Zsigmondra emlékezve kiemelte, hogy a főispán 

„a magyar nyelv hivatalossá tételének, a magyar ifjúság nemzeti szellemű nevelésének, a 

közigazgatás modernizálásának és a teljes magyar politikai rendszer reformjának, a 

mezőgazdaság fejlesztésének élharcosa volt”, olyan reformpolitikus, akire méltán büszke az 

anyaországi és a külhoni magyarság. 

 

Ünnepi koncertet tartanak Ungváron Liszt Ferenc születésének 210. évfordulója 

alkalmából 
2021. október 6. – Karpat.in.ua 

Világszerte megemlékeznek Liszt Ferencről, a világhírű magyar zeneszerző születésének 210. 

évfordulójáról. Ungváron pedig a Magyar Melódiák kamarazenekar nagyszabású koncert 

programmal készül erre az alkalomra és többek között Liszt Ferenc olyan alkotásait is 

előadják majd, amelyek eddig még nem hangzottak el Kárpátalján. 

 

Tapasztalatcsere beregszászi módra 
2021. október 6. – Kiszo.net 

Háromnapos látogatást tett Beregszászba az Ivano-Frankivszki Városi Tanács Oktatási és 

Tudományos Főosztályának diákokból, tanárokból és vezetőkből álló küldöttsége. A 

találkozóra az Ivano-Frankivszki és a Beregszászi kistérség között 2021 májusában aláírt, a 

különböző irányú állandó együttműködésről szóló megállapodás keretében került sor.  Az 

Ivano-Frankivszki Városi Oktatási és Tudományos Főosztály partnerségi megállapodást 

kötött a Beregszászi Városi Tanács Oktatási Osztályával, ami az oktatás terén való 

együttműködésről, közös projektek, cserék megvalósításáról szól. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=74452&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=74476&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=74476&lang=hu
https://kiszo.net/2021/10/06/tapasztalatcsere-beregszaszi-modra-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
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Az aradi vértanúkra emlékezünk 
2021. október 6. – Népújság 

Az aradi vértanúk napján, október 6-án arra a tizenhárom magyar honvédtisztre emlékezünk, 

akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük 

miatt Aradon kivégeztek.  A nemzeti gyásznapon a muravidéki magyarság a Lendvai 

Zsinagógában tartott megemlékezést, ahol a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

(MNMI) szervezésében Pisnjak Atilla művészettörténész mutatta be a Zala György alkotta 

magyar Golgota-emlékhelyet, az aradi Szabadság-szobrot. A megemlékezés előtt a lendvai 

Szentháromság-kápolnánál megkoszorúzták Ráth. N. János 1848/49-es honvédszázados 

sírját is. Hagyományosan Magyarország Ljubljanai Nagykövetsége és a ljubljanai József Attila 

Magyar Kultúregyesület is megemlékezést tart az aradi vértanúk napja alkalmából. A 

ljubljanai vár udvarán az 1849-ben csaknem három hónapig ott raboskodó gróf Batthyány 

Lajos, első felelős magyar miniszterelnök – akit Pesten végezték ki 1849. október 6-án, egy 

napon az aradi vértanúkkal – emléktáblájának megkoszorúzására kerül sor október 7-én. 

 

21-en pályáztak a PROfuturánál 
2021. október 6. – Népújság 

Jelenleg a formai elbírálási és hiánypótlási fázisban van az a 21 igénylés, amely a Magyar 

Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet (PROfutura) Muravidéki Gazdaságfejlesztési 

Programjának szeptember 16-án lezárult idei pályázati felhívására érkezett. „Idén először 

hirdettünk meg nagyobb volumenű pályázatot, mely az EU-s rendelkezés alapján regionális 

beruházási támogatásnak minősül. Az eddigiek kisebb összegűek, a „de minimis”-feltételhez 

kötöttek voltak. A jelen pályázat az igényelhető támogatási összeg mértékét illetően és az 

igényesebb online adatlapkezelés, valamint a szükséges mellékletek mennyiségét illetően is 

eltért az eddigiektől” – nyilatkozta Berden Márió. 

 

Érkeznek a nemzetiségi mezőgazdasági támogatások 
2021. október 6. – Népújság 

Az MMÖNK legutóbbi ülésén már szóba került, most azonban a szlovén kormány is 

megerősítette, hogy a kétnyelvű térségbe a következő években jelentős agrárfejlesztési 

eszközök érkeznek. Szeptember végi ülésén ugyanis a kormány jóváhagyta a magyar nemzeti 

közösség 2021–2024-es időszakra vonatkozó gazdasági alapjának serkentéséről szóló 

programkiegészítését. A 2021–2024-es gazdaságserkentési programot a kormány az 

agrárium és a programterületen, azaz a kétnyelvű térségben a helyi agrártermékek és 

élelmiszerek kínálatának serkentésével egészítette ki. A gazdasági programba az 

agráriumfejlesztés beépítésének célja a térség agráriuma nagyobb hatékonyságának, a 

termelők szövetkezésének, az agrártermékek nagyobb kínálatának elősegítése. A kormány 

megállapítja, a kétnyelvű térségben az agrárium a gazdaság fontos ágazata, amelynek 

igencsak aktív szerepe van a vidék, a vidéki népesség megtartásában. 
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https://www.nepujsag.net/horizont/11199-az-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAkra-eml%C3%A9kez%C3%BCnk-2.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11197-21-en-p%C3%A1ly%C3%A1ztak-a-profutur%C3%A1n%C3%A1l.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11196-%C3%A9rkeznek-a-nemzetis%C3%A9gi-mez%C5%91gazdas%C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1sok.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 6. – Kossuth Rádió 

 

Az aradi 13 vértanúért, a Pesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökért, és minden 

mártírért szólt a harang ma Kárpát-medence szerte, akik a magyar szabadság és az igazság 

iránti meggyőződésből vállalták a harcot és a halált. Több száz kivégzett, vagy kíméletlen 

börtönre ítélt emberért. 172 éve kezdődött a magyar forradalom és szabadságharc utáni 

megtorlás legvéresebb hulláma. Erdély-szerte megemlékeztek, illetve megemlékeznek az 

aradi vértanúk kivégzésének 172. évfordulójáról. Aradon adásunkkal egy időben kezdődött a 

főhajtás a 13 vértanú emlékére emelt Szabadság-szobornál. Ezt megelőzően, délután a 

vesztőhelyen álló obeliszknél tartottak koszorúzást, majd a gyászmisét az arad-belvárosi 

minorita nagytemplomban a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye érseke, Kovács 

Gergely celebrálta.   

  

Gyertyagyújtással, rövid művészi performanszokkal emlékeznek a 13 aradi vértanúra 

Székelyudvarhelyen. A városnak nincs semmilyen emlékhelye, amely az aradi vértanúkhoz 

kapcsolná. Így idén a Művelődési Ház és a város kulturális és művészeti társulatai lépnek fel a 

tizennégy stációból álló körmeneten, amely a kivégzésük sorrendjében állít emléket a 

vértanúknak. Hagyományosan az evangélikus temetőben, Jeszenák János és Rázga Pál 

vértanúk sírjánál koszorúztak a pozsonyi magyarok, és megemlékeztek a 13 pozsonyi 

vértanúról is.  

  

Kárpátalján ezen a napon hagyományosan Nagyszőlősön, a helyi magyar iskola parkjában, 

báró Perényi Zsigmond mellszobránál tartanak megemlékezést és koszorúzást.  Az egykori 

ugocsai főispán a szabadságharc idején az országgyűlés felsőházának elnöke volt. Ő is aláírta 

a Függetlenségi Nyilatkozatot, ezért az osztrák hatóságok kivégezték.  

  

Idén még nem, de a közeljövőben egy újabb emlékhelynél róhatja le majd kegyeletét a 

vajdasági magyarság. A titeli temetőben nyugszik Leiningen-Westerburg Ármin, az aradi 

vértanú, Leiningen-Westerburg Károly fia, akinek nyugvóhelyét egy nagy obeliszk jelzi. Szőke 

Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke szívügyének tartja ennek a sírnak a rendezését, 

amire támogatást is nyert.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-06_18-02-00&enddate=2021-10-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-06_18-02-00&enddate=2021-10-06_18-40-00&ch=mr1
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A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére csaknem egy évtizede október utolsó 

vasárnapján közösségi rendezvényekkel, templomi fohásszal és őrtűz- gyújtással hívják fel a 

figyelmet a székelység önrendelkezési törekvésére. Ezt a napot az SZNT 2016-ban Székelyföld 

Autonómiájának Napjává nyilvánította. Hagyománnyá vált, hogy e napon nem csak 

Székelyföldön lobbannak fel őrtüzek, hanem - a szolidaritás jeleként - Magyarország több 

településén és szerte a nagyvilágban. Idén a reformáció ünnepén - a magyar összefogást 

erősítő ökumené jegyében - kerül sor az őrtüzek gyújtására, amennyiben az aktuális korlátozó 

intézkedések is megengedik - nyilatkozta Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Erdei Edit-Zsuzsánna 

interjúja. 

  

Temesváron is átadták a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait az előkészítő osztályt magyarul kezdő 

kisdiákok szüleinek. Ezen a héten az ösztöndíjak eljutnak a megye többi településeire is. 

Temes megyében összesen 82 kisdiák részesül a Rákóczi Szövetség iskolakezdési 

támogatásában. A Bartók Béla Líceum ösztöndíj-átadóján Lehőcz László is jelen volt. 

A csíksomlyói Csibész Alapítvány évtizedek óta segíti az állami gondozásból kikerült, 

nagykorúvá vált fiatalokat. Tevékenységüket a magyar kormány kiszámíthatóan támogatja. A 

hét végén adták át a megújult Fodor-házat, az alapítvány központi épületét és  műhelyeit. 


