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Semjén Zsolt: ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak 
2022. október 6. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, hirado.hu, M1   

Semjén Zsolt szerint ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. Magyarország 

miniszterelnök-helyettese az aradi Szabadság-szobornál az aradi vártanúk emléknapján tartott 

csütörtök esti megemlékezésen mondott ünnepi beszédet. Úgy vélte: 173 évvel ezelőtt olyan 

visszavonhatatlan és kitörölhetetlen esemény történt Aradon, amely a Habsburg-dinasztia és 

Magyarország közötti nyilvánvalóan szükséges kiegyezést mintegy húsz évvel elodázta. "A 

magyar törekvéseknek akkor is az európai nagyhatalmak vetettek gátat" - állapította meg arra 

az osztrák-orosz szerződésre utalva, amely alapján az orosz hadsereg is a magyar 

szabadságharc ellen vonult fel. A nagyhatalmi politika változására bő harminc évet kellett 

várni, mígnem azok a bizonyos törekvések Ausztria 1866-os königgrätzi vereségével 

kerülhettek újra napirendre - állapította meg beszédében Semjén Zsolt. A miniszterelnök-

helyettes beszédében annak a pillanatait villantotta fel, hogy az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc leverése után a kezdeti tilalom ellenére is miként tört utat magának a 

forradalomról és a vértanúkról való megemlékezés.   Nyomatékosította: Aradnak kiemelt helye 

van az emlékezésben. "Mi sem szemlélteti ezt jobban, mint hogy ma is, 173 évvel a gyászos 

eseményeket követően a Kárpát-medence minden részéről összegyűltünk és hálás szívvel 

gondolunk vértanúinkra, a magyar függetlenség és szabadságharc hőseire. Ahol a hősöket nem 

felejtik, ott mindig lesznek újak" - zárta beszédét Semjén Zsolt. 

 

Aradi vértanúk - Potápi: a birodalmi törekvések a magyarok szabadságvágyát 
mindig veszélyesnek ítélik 
2022. október 6. – MTI, ma7.sk, hirado.hu, Magyar Hírlap, Demokrata, PestiSrácok, M1 

A birodalmi törekvések a magyarok szabadságvágyát Arad óta is veszélyesnek ítélik, akkor is, 

ha éppen a rendért és a békéért szólalnak fel - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol beszédet 

mondott az október 6-i nemzeti gyásznapon tartott megemlékezésen csütörtökön. Az 

államtitkár beszédében felidézte a szabadságharc utáni megtorlásokat, rámutatva: a birodalom 

a szabadságharcosokat a rend és a béke ellenségének tekintette. „Úgy tűnik, hogy a birodalmi 

törekvések a magyarok szabadságvágyát azóta is mindig veszélyesnek ítélik, akkor is, ha éppen 

a rendért és a békéért szólalunk fel" - jelentette ki Potápi Árpád János. Beszédében felvetette, 

lehet-e ünneplésről beszélni az aradi vértanúk napján, majd igennel válaszolt, hiszen - mint 

mondta - a vértanúk vágya teljesült: a haza él és az igazságot a vértanúk ügyében is kimondták. 

Azoknak, akik kivégeztették a szabadságharcosokat, még a saját idejükben szembe kellett 

nézniük a világ ítéletével. „Tehát van okunk nemcsak gyásszal a szívünkben, hanem 

reménységgel is előre tekinteni a mai napon" - állapította meg Potápi Árpád János. Az 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20221006-semjen-zsolt-ahol-a-hosoket-nem-felejtik-ott-mindig-lesznek-ujak
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/06/potapi-a-birodalmi-torekvesek-a-magyarok-szabadsagvagyat-mindig-veszelyesnek-itelik
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/06/potapi-a-birodalmi-torekvesek-a-magyarok-szabadsagvagyat-mindig-veszelyesnek-itelik
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államtitkár szólt a magyar nemzetpolitika eddigi 12 évének eredményeiről is, amelyek közül a 

legfontosabbnak azt mondta, hogy a nemzeti összetartozás tudata, élménye, érzése 

megerősödött.  

 

„Egy háborúnak lehetnek nemes céljai”. A szabadságharc vértanúira emlékeztek 
Aradon  
2022. október 6. – Krónika, maszol.ro 

1848 forradalmai nélkül mi, magyarok és mi, kelet-európaiak nem lennénk ott, ahol vagyunk. 

Ezek a forradalmak ugyan akkor, ‘49-ben elbuktak, de eszméik győzedelmeskedtek évek, 

évtizedek múltán – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szabadság-szobornál 

rendezett megemlékezésen csütörtökön este Aradon. Az október 6-i nemzeti gyásznapon 

tartott megemlékezésen a bukaresti kormány miniszterelnök-helyettese – az Ukrajnában dúló 

katonai konfliktusra reflektálva – úgy vélekedett, egy háborúnak lehetnek nemes céljai. 

Szerinte az 1848-49-es forradalom céljai ilyen célok voltak: a szabadságért, az egyenlőségért és 

a testvériségért vívták. De mindig, minden háborúnak könyörtelenek az eszközei és borzalmas 

a valósága” – állapította meg Kelemen Hunor. Hozzátette, mára bizonyossággá vált, hogy a 

béke, akárcsak a szabadság, nem nyugalmi állapot itt, Európában. „Amit ma látunk, ezt 

bizonyítja. És ahol nincs béke, ott nem lehet szabadság. Ahol nincs szabadság és béke, biztosan 

sérül az ember méltósága, és ezzel a kör bezárul, mert emberi méltóság nélkül nincs béke, béke 

nélkül nincs szabadság” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke, hozzátéve: vannak dolgok, 

amelyeket természetesnek veszünk és csak akkor ébredünk rá a fontosságukra, amikor 

veszélybe kerülnek, ilyen a szabadság, ilyen a béke. 

 

Közel 2500 diák részvételével indult el idén ősszel a szórványbeli magyar 
gyerekeket segítő délutáni oktatási program 
2022. október 6. – Krónika, maszol.ro 

Szeptember 19-től 2491 diák részvételével elkezdődött az Iskola Alapítvány által működtetett 

Délutáni oktatási program 2022–2023-as tanévre. A hagyományos délutáni programot 

szakképzett pedagógusok vezetik, amely során szórványvidékeken élő kisiskolásokkal 

foglalkoznak, segítenek a gyerekeknek a házi feladatok megoldásában, illetve különböző 

készség- és képességfejlesztő tevékenységeket tartanak számukra. A program emellett a 

gyerekek napi meleg ebédjének biztosításához is hozzájárul, amely jelentős anyagi támogatást 

nyújt a szülők számára. Az érdeklődés a program iránt az idén sem csökkent. 12 megyében és 

Bukarestben, 43 településen, 50 iskolában, 158 tanító segítségével 2491 gyerek részesül idén 

délutáni oktatásban, amely a tavalyi létszámhoz képest 174 kisdiákkal többet jelent. „2176 

családnak nyújtunk segítséget a program által, akiknek kétharmada magyar, egyharmada 

vegyes nemzetiségű. Meggyőződésünk, hogy a délutáni foglalkoztatások biztosításával 

továbbra is növelni tudjuk az anyanyelvű oktatás vonzerejét a szórványban, ahol az identitás 

megőrzése, a magyar oktatás megerősítése kiemelt nemzetpolitikai prioritás” – mondta el az 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/begy-haborunak-lehetnek-nemes-celjair-a-szabadsagharc-vertanuira-emlekeztek-aradon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/begy-haborunak-lehetnek-nemes-celjair-a-szabadsagharc-vertanuira-emlekeztek-aradon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozel-2500-diak-reszvetelevel-indult-el-iden-osszel-a-szorvanybeli-magyar-gyerekeket-segito-delutani-oktatasi-program
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozel-2500-diak-reszvetelevel-indult-el-iden-osszel-a-szorvanybeli-magyar-gyerekeket-segito-delutani-oktatasi-program
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RMDSZ közleménye szerint Nagy Zoltán Levente, a projektet működtető Iskola Alapítvány 

elnöke. 

 

Alkotmánybírósági kitérő következik a zilahi Wesselényi-kollégium 
visszaszolgáltatási perében 
2022. október 6. – Krónika 

Az alkotmánybírósághoz kerül a zilahi Wesselényi-kollégium restitúciójának ügye a bukaresti 

legfelsőbb bíróság határozata, a zilahi polgármesteri hivatal akadékoskodása nyomán. A 

Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék szerdai, a bíróság honlapján csütörtökön közzétett döntése 

szerint helyben hagyták a restitúciót korábban kimondó ítéletet kifogásoló zilahi 

önkormányzat alkotmányossági kifogását. A szilágysági megyeszékhely polgármesteri hivatala 

a kommunizmus idején (1945 és 1989 között) elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatását 

előíró 2000/94-es számú sürgősségi kormányrendelet 7. cikkelyét tartja az alaptörvénnyel 

ellentétesnek. Ez a cikkely kimondja, hogy az illetékes restitúciós bizottság visszaszolgáltatást 

kimondó, végleges határozatától számított 30 napon belül ki kell vonni a köztulajdonból a 

tulajdonosa számára visszaszolgáltatott ingatlant, ha az épület mindaddig az állam vagy egy 

települési önkormányzat köztulajdonát képezte. Közel húsz éve tartó visszaigénylési folyamat 

és pereskedés után a Kolozs megyei táblabíróság tavaly decemberben visszaszolgáltatta a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek (KREK) a zilahi Wesselényi Kollégium 

épületeit. Az ítélőtábla részben hagyta jóvá az egyház kérését: bizonyos épületszárnyakért az 

egyháznak fizetnie kell, másokért viszont kárpótlást kap, ugyanakkor a táblabíróság arról is 

rendelkezett, hogy az épületnek öt évig meg kell őriznie jelenlegi rendeltetését. Ezt a nem 

jogerős ítéletet a zilahi polgármesteri hivatal megfellebbezte a legfelsőbb bíróságon, amely 

többszöri halasztás után rendelte el az alkotmányossági normakontrollt. 

 

Korszerűsítik és új szárnnyal bővítik a nagyszalontai kórházat 
2022. október 6. – Krónika, Bihari Napló 

Közel 40 millió lej finanszírozást biztosít az RMDSZ által vezetett fejlesztési minisztérium a 

nagyszalontai kórház korszerűsítésére és kibővítésére – derül ki az RMDSZ csütörtöki 

közleményéből. „Olyan egészségügyi infrastruktúrát biztosítunk, ahol minden körülmény 

adott a minőségi orvosi ellátásra. Minden nap azon dolgozunk, hogy településeink fejlődjenek, 

és amióta kormányzati eszközökkel is ezt a célt szolgáljuk, látványosan haladunk. Sok Bihar 

megyei és nagyszalontai beruházásnak biztosítottunk finanszírozást az elmúlt időszakban” – 

idézi a tájékoztatás Cseke Attila nyilatkozatát. Cseke Attila fejlesztési miniszter elmondta: 

„személyesen is örömömre szolgál, hogy olyan beruházásra biztosíthatok finanszírozást, amely 

az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítését szolgálja.” Hozzáteszi továbbá, hogy a 

kórházfelújítással 21. századi körülményeket teremtenek, amelynek nem csak a 

nagyszalontaiak, hanem a környéken élők is haszonélvezői lesznek, hiszen ez a legfontosabb 

egészségügyi létesítmény a Nagyváradot Araddal összekötő útszakaszon.  

 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alkotmanybirosagi-kitero-kovetkezik-a-zilahi-wesselenyi-kollegium-visszaszolgaltatasi-pereben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alkotmanybirosagi-kitero-kovetkezik-a-zilahi-wesselenyi-kollegium-visszaszolgaltatasi-pereben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/korszerusitik-es-uj-szarnnyal-bovitik-a-nagyszalontai-korhazat
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A magyar és román nyelvből jól teljesítő diákoknak létesítettek magán 
ösztöndíjalapot Sepsiszentgyörgyön 
2022. október 6. – maszol.ro 

A magyar és román nyelvet kiemelkedő szinten művelő sepsiszentgyörgyi diákok számára 

létesített magán ösztöndíjalapot Bodó Barna. A sepsiszentgyörgyi születésű fizikus, újságíró, 

politológus, egyetemi docens egy évig havi 500 lejjel támogat egy diákot a Székely Mikó 

Kollégiumból, aki jól teljesít román nyelvből és egy Plugor Sándor Művészeti Líceumba járó 

tanulót, aki kiemelkedő eredményeket tud felmutatni a magyar nyelv terén. Váry O. Péter a 

Bodó Mária és Barna (BMB) Alap kurátora sajtótájékoztatón felidézte, hogy Bodó Barna 

édesapja, Jenő a 40-es években a Székely Mikó Kollégiumban tanított román nyelvet és az 

iskola aligazgatója is volt, majd szovjet hadifogságba hurcolták, míg édesanyja, Mária a 

művészeti líceumban volt magyartanár. Fiuk, Bodó Barna állami kárpótlásra jogosult a 

hadifogságba hurcolt édesapja után, ám ezt az összeget az általa alapított magán 

ösztöndíjalapra fordítja, szülei emléke előtt tisztelegve támogat egy-egy mikós és művészetis 

diákot. 

 

Kelemen Hunor Aradon: „Szabadság nélkül nincs méltó emberi élet” 
2022. október 6. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A szabadság eszméje a 21. században is fontos, vigyázni, őrizni kell. Meg kell teremteni a békét, 

mert béke nélkül nincs szabadság, szabadság nélkül nincs méltó emberi élet – jelentette ki 

október 6-án, az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc véres megtorlásának 173. 

évfordulóján Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke Aradon. „A 

szabadság minden embernek, minden nemzetnek a legfontosabb érték. Nem olyan, mint egy 

ház, amit felépítesz, és áll, mint a cövek, legfeljebb újra kell festeni. A szabadságot 

folyamatosan kihívások érik, »karban kell tartani«. A szabadságot, amit megszereztünk, nem 

kaptuk ingyen” – fejtette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ szövetségi elnöke kora délután Faragó 

Péter parlamenti képviselővel, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnökével tartott közös 

sajtótájékoztatót az erdélyi megemlékezések központi rendezvényeit megelőzően. 

 

„Senkinek a szemében nem vagyunk szálka” 
2022. október 6. – Nyugati Jelen 

Október 5-én délután kéttucatnyi magyar gyűlt össze Klapka György honvédtábornok, 

Komárom hős védője temesvári szülőházánál, hogy az aradi vértanúk emléknapján az 1848-as 

szabadságharc hőseiről megemlékezzenek. A koszorúzással egybekötött megemlékezésre a 

Temes megyei RMDSZ és a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum közös 

szervezésében került sor. Kocsik Zoltán, a Gerhardinum Líceum igazgatója az aradi vértanúk, 

az 1848-as hősök áldozatának jelentőségéről beszélt. Molnár András, a Temes megyei RMDSZ-

szervezet elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Klapka-emléktáblánál 2022. 

március 15-én elhelyezett koszorúk máig érintetlenek voltak, ami azt jelenti, hogy mi, 

temesvári magyarok immár „senkinek a szemében nem vagyunk szálka”. 
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https://maszol.ro/belfold/A-magyar-es-roman-nyelvbol-jol-teljesito-diakoknak-letesitettek-magan-osztondijalapot-Sepsiszentgyorgyon
https://maszol.ro/belfold/A-magyar-es-roman-nyelvbol-jol-teljesito-diakoknak-letesitettek-magan-osztondijalapot-Sepsiszentgyorgyon
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-Aradon-Szabadsag-nelkul-nincs-melto-emberi-elet
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/senkinek_a_szemeben_nem_vagyunk_szalka.php
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Magyar fejlesztésű sportpálya Kápolnásfaluban  
2022. október 6. – szekelyhon.ro 

Sportpálya épült a magyar kormány támogatásával a kápolnásfalui Zengő erdő elnevezésű 

óvoda udvarán. A csütörtöki átadási ünnepségen felszólalók a gyermekek testmozgásának, 

csapatsportokban való részvételének fontosságát hangsúlyozták. Mezei János, az MPP elnöke, 

a projekt megpályázója és kivitelezője hangsúlyozta, a csapatsportoknak köszönhetően a 

gyereknél nemcsak a mozgáskoordináció, hanem a kommunikáció is fejlődik. „Rájönnek arra, 

hogy ha passzolnak, akkor labdát kapnak ők is, így pedig játékban maradnak. Nem az egoizmus 

viszi előre a világot, hanem az összefogás, az együttműködések hoznak eredményeket” – 

jelentette ki. Benedek László helyi polgármester arról beszélt, hogy különösen fontos a 

megvalósítás, hiszen ki kell mozdítani a gyermekeket otthonukból, a számítógépek elől. Kátai 

Attila, az Erdélyért Polgári Egyesület elnöke, a program lebonyolítója közölte, több mint egy 

tucat ilyen sportpályát építettek meg eddig Erdély öt megyéjében. Köszönetet mondott a 

projekt megvalósításáért a résztvevőknek, illetve a magyar kormánynak.  

 

Megemlékezés Marosvásárhelyen: az aradi vértanúk halála nem volt hiábavaló, 
hősiességük ma is példaértékű  
2022. október 6. – szekelyhon.ro 

Bár az aradi 13 vértanú nevét nem biztos, hogy sokan tudják, hagyományainkban, 

szokásainkban élnek ők, tettük cselekedetre sarkall minket is – hangoztatta Gyombolai Péter 

Vince konzul Marosvásárhelyen, a Székely Vértanúk emlékművénél tartott csütörtöki 

megemlékezésen. Az egybegyűlteket elsőként a Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc 

köszöntötte, aki szerint nem idejemúlt az emlékezés, a múltban történtek megismerése és 

felelevenítése, hiszen ismernünk kell a gyökereinket, hogy erős fává tudjunk fejlődni, hogy 

közösségeink erősek legyenek. A marosvásárhelyi RMDSZ nevében Kovács Mihály Levente 

elnök köszöntötte a jelenlevőket, aki arról beszélt, hogy nem szabad kishitűnek lennünk, meg 

kell tanulnunk az aradi vértanúktól, hogy csak kitartással, a célok szem előtt tartásával lehet 

megnyerni a harcot. 1848-49-ben ugyan a csatát elveszítették az aradi vértanúk és társaik, de 

példájuk ma is előttünk áll, arra amit a hazájukért és a szabadságért tettek mindig emlékezni 

fogunk. Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán arról beszélt, hogy az aradi vértanúk 

halála nem volt hiábavaló, hiszen a kiegyezés után felvirágzott a ország, európai nagyvárossá 

vált Budapest.  

 

„Hazatért” Zalánpatakra a hős katona  
2022. október 6. – szekelyhon.ro 

Október 6-án, csütörtökön szülőfalujában helyezték végső nyugalomra Kassay Lajos magyar 

királyi határőr őrnagyot. A 89 év után Debrecenből hazaszállított szabadságharcosnak a 

zalánpataki temetőben állítottak emléket. „Háromszék egyik legkisebb településén rójjuk le 

végtisztességünket egy olyan atyafi előtt, aki félelmet nem ismerve küzdött a szabadságért, 

hazájáért élete árán is” – fogalmazta meg Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. 

Kassay Lajos földi maradványainak hazaszállítását Préda Barna turisztikai mérnök, 
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helytörténész kezdeményezte, sírját hosszas kutatás után találta meg 2017 januárjában a 

debreceni közös temetőben. Hat év után exhumálták, majd idén szeptember 27-én hazavitték 

a szülőfalujába, Zalánpatakra. „Kassay Lajos végigharcolta az első nagy háborút, részt vett a 

Székely Hadosztály harcaiban, és az internálását követően jelentkezett a nemzeti hadseregbe. 

A harctéren szerzett betegségei következtében 44 évesen, 1933-ban adta vissza lelkét 

Teremtőjének” – összegez Préda Barna, aki a Harci zaj című könyvében közöl részletek az 

életútról.  

 

A hősökre emlékeztek Székelyudvarhelyen, köztéri alkotással tisztelegnek az 
emlékük előtt  
2022. október 6. – szekelyhon.ro 

Szép számban gyűltek össze az aradi vértanúkra emlékezők csütörtökön délután 

Székelyudvarhelyen. Idén – többek között – Berze Imre szobrászművész alkalmi 

installációjával adóztak a hősök emléke előtt. A Márton Áron téren felállított installáció körül 

szép számban összegyűltek a résztvevők, a megemlékezés Gálfi Árpád székelyudvarhelyi 

polgármester beszédével kezdődött. Ma az egész magyar nemzet gyászol, és emlékezik – kezdte 

az összegyűlt emlékező sokasághoz intézett beszédét az elöljáró, kiemelve az emlékezés 

fontosságát. „A kegyetlen kivégzések nem megszüntették hanem megerősítették a magyar 

emberben a nemzeti összetartozás érzését. A megalázások, az elnyomás és bosszúhadjáratok 

ellenére a forradalom és szabadságharc hősei által képviselt értékek kitörölhetetlen, 

elvághatatlan gyökereket eresztettek a magyarságban, bennünk” – fogalmazott.  

 

Főhajtás a mártírok előtt 
2022. október 6. – Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös 

szervezésében emlékeztek a polgárok nemzeti gyásznapunkon az aradi vértanúkra 

Nagyváradon, Szacsvay Imre mártír jegyző szobránál. Csomortányi István, az EMNP elnöke 

szólt az egybegyűltekhez. Beszédében kiemelte, hogy az elmúlt fél évezredben Magyarország az 

orosz, a török és a német nagyhatalom terjeszkedési törekvésének földrajzi metszéspontjában 

volt, és az elmúlt ötszáz év az ezen hatalmak ellen vívott folyamatos szabadságküzdelem 

dicsőségtörténete. Kiemelte, hogy nemzeti hőseink nem csupán Magyarországért, hanem a 

Kárpáthaza népeinek szabadságáért küzdöttek. „Mert a szabadság ügye a jóakaratú embereket 

nemzetiségtől és származástól függetlenül összeköti, és nem elválasztja” – fogalmazott a 

szónok, kiemelve, hogy beszédes példája ennek az Aradon kivégzett tizenhárom katonai vezető, 

akik közül csak négyen voltak magyarok, a többiek között volt német, osztrák, szerb, horvát és 

örmény származású is. „Mégis mind a tizenhárman magyarokká lettek, és ez a tény bennünket 

soha nem múló tiszteletre kötelez” – tette hozzá. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hosokre-emlekeztek-szekelyudvarhelyen-kozteri-alkotassal-tisztelegnek-az-emlekuk-elott
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 7. 

. 

 

Megemlékeztek a tizenhárom aradi vértanúról 
2022. október 6. – Bihari Napló 

A korábbi évek hagyományaihoz híven október 6-án az RMDSZ Bihar megyei szervezete, a 

történelmi magyar egyházakkal és a nagyváradi magyar civil szervezetekkel közösen, az idén is 

megemlékezett a tizenhárom aradi vértanúról. 17 órától ökumenikus igeliturgia kezdődött a 

Szent László római katolikus plébániatemplomban, közreműködtek: dr. Kovács F. Zsolt 

plébános, Vánkos Alexandru segédlelkész, Csűry István református püspök és Molnár András 

presbiter, aki Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkész üzenetét továbbította. A részletekre 

visszatérünk.  

 

Az emlékezés gyertyái Csíkszeredában  
2022. október 6. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az 1848–49-es magyar forradalom mártír honvédtisztjeiről emlékeztek meg csütörtökön este 

Csíkszeredában, a Vár téren. Az aradi vértanúk portréi előtt a város lakói mécseseket, 

gyertyákat gyújtottak, néma főhajtással tisztelegtek. Fáj a múlt, fáj az aradi vértanúk halála, de 

adj Urunk engesztelést, és add, hogy a háborús események ne ismétlődjenek meg. Vágyunk a 

békére, hozd el nekünk a békét – imádkozott az atya. Az ünnep fényét Szabó Enikő szavalata 

emelte, aki Faludy György Október 6. című versét adta elő, majd Antal Tibor a magyar 

himnuszt énekelte el a közösséggel együtt. A megemlékezést székely himnusszal zárult, amelyet 

Both Béla kísért tárogatóval. A megemlékezésen jelen voltak a Csíkszéki Mátyás 

Huszáregyesület tagjai, valamint a cserkész diákok, akik fáklyákkal világították meg az 

eseményt.  

 

Flashmobbal emlékeztek a nagyenyedi diákok 
2022. október 6. – maszol.ro 

Stilizált táncszínházzal emlékeztek a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diákjai a magyar 

szabadságért életüket adó hőseinkre. A megemlékező műsor bemutatására az iskola udvarán 

került sor. Felléptek az ötödik és nyolcadik osztályos diákok valamint a kollégium Fügevirág 

néptánccsoportjának tagjai. A flashmob rendezői Tóth Bence és Tóth-Bóna Boglárka Petőfi-

programos ösztöndíjasok voltak, akiknek feladatai közé tartozik egyebek mellett a kollégium 

Fügevirág néptánccsoportjának a szakmai irányítása is. A résztvevőket Szőcs Ildikó igazgató 

köszöntötte. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson is  
2022. október 6. – szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklóson a római katolikus temetőben gyűltek össze a megemlékezők az aradi 

vértanúk emlékünnepén. A felszólalásokat követően a politikai pártok és szervezetek képviselői 

elhelyezték a kegyelet koszorúit. A magyar nemzet gazdagságáról, kulturális értékeiről beszélt 

a jelenlevőkhöz Fórika Sebestyén, a Művelődési Központ vezetője. Mint kiemelte, fontos, hogy 

nemzetünk, maga előtt lássa ezt a nagyságot, önmagáénak érezze. Laczkó-Szentmiklósi Endre 

történész, áttekintést nyújtott a 1849. október 6-án történt eseményekről, szót ejtve a vértanúk 

E
rd

é
ly

 

https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/10/megemlekeztek-a-tizenharom-aradi-vertanurol
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-emlekezes-gyertyai-csikszeredaban
https://maszol.ro/belfold/Flashmobbal-emlekeztek-a-nagyenyedi-diakok
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-gyergyoszentmikloson-is


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 7. 

. 

 

életútjáról és hősiességéről.  Csergő Tibor András, Gyergyószentmiklós polgármestere a 

következőképp fogalmazott: „Habár a forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának 

gyásznapjaként emlékezünk október 6-ra, a szabadságharc nem volt hiábavaló küzdelem. Az 

október 6-i előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani, és a bukás ellenére a 

nemzetben nemcsak tovább élt, de továbbra is erősödött a függetlenség és a szabadság eszméje. 

Az aradi vértanúkra való megemlékezés arra kötelez bennünket, hogy ne csak ünnepeljünk, 

hanem kövessük az aradi vértanúkat a saját magunk életében, legyen példa számunkra erkölcsi 

nagyságuk, hűségük a hazához”.  

 

Mindannyiunknak megvan a helye ebben a világban – Megemlékezés az aradi 
vértanúkról Pozsonyban 
2022. október 6. – ma7.sk, bumm.sk  

Idén is megemlékeztek a pozsonyi és Pozsony környéki magyarok az aradi vértanúkról. A 

megemlékezésre hagyományosan a Kecske-kapui evangélikus temetőben, báró Jeszenák János 

sírboltjánál került sor a Csemadok Városi Választmánya, a Csemadok Ifjúsági Tagozata és a 

pozsonyi Liszt Intézet szervezésében. „Áldom Pozsony lakóit, áldom a megárvuló pozsonyi 

gyülekezetet, áldom szegény ártatlan gyermekeimet, áldom drága feleségem, a császárt és 

áldom azokat is, akik elítéltek. Kérem Isten kegyelmét és áldását hazámra, hogy az szabad és 

boldog legyen” – kezdte ünnepi beszédét a megemlékezésen Nagy Olivér evangélikus lelkész 

ezzel a Rázga Pál evangélikus mártírlelkész utolsó imádságából vett idézettel, akit a pozsonyi 

vértanúk egyikeként végeztek ki. Nagy Olivér elmondta, nem véletlenül beszél Rázga Pálról, 

szeretné ugyanis megragadni az alkalmat, hogy egy kérést intézzen a tisztelt emlékezők, illetve 

illetékesek felé. „Ugyan a Szlovákiai Evangélikus Egyház Püspöki Kara tavalyi budapesti 

látogatásán a viszonyosság magasztos elvét emlegetve ígéretet tett erre, és az ügy más 

fórumokon is egyeztetések tárgyát képezi, a jogtalanul kivégzett vértanú emléktábláját a mai 

napig nem sikerült visszahelyezni” – fogalmazott az evangélikus lelkész beszédében. 

Hozzáfűzte: annak üres helye ma is mementókén áll az Apácapálya út 22-es száma alatti épület 

homlokzatán, ahol valaha volt „vagy inkább egy tátongó sebhelyként figyelmeztet a 

kegyeletsértés határát súroló, a helyi magyar közösséget figyelmen kívül hagyó magatartásra”. 

 

Múltba nézés és jövőbe tekintés a nemzeti gyásznapunk előestéjén, 
Komáromban 
2022. október 6. – ma7.sk 

A Klapka György tábornok és honvédei által az 1848/49-es magyar szabadságharc alatt védett 

városban már október 5-én elkezdődött az aradi vértanúkról és az egykori hős várvédőkről való 

megemlékezés-sorozat. Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ emeleti előcsarnokában 

megnyílt a gróf Esterházy János – emlékkiállítás, majd a nagyteremben Bauer Ildikó, a 

Szövetség komáromi polgármester-jelöltje és Forró Krisztián, a párt országos elnöke mondott 

beszédet, amelyek után a Kossuth-díjas Szarka Tamás és zenekara Kézfogás című produkciója 

következett. Az Esterházy-emlékkiállítást Molnár Imre történész, Esterházy-kutató nyitotta 
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meg. A tőle megszokott alapossággal mutatta be a minden helyzetben helytálló felvidéki mártír 

gróf példa-értékű munkásságát, aki „a legmélyebbről is mindig fel tudott állni, s a hitének 

erejével csodát tett...“. Hangsúlyozta: az emberi és hitbeli kötelezettségeket mi sem dobhatjuk 

el, felcserélve azokat könnyebben járható utakra. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy ez idő 

tájt úgy a felvidéki magyarság, mint az egyes európai nemzetek megmaradása a tét, amikor 

felettébb szükséges az összefogásunk, a bátor kiállásunk és a megfontolt cselekvésünk. A 

Szövetségnek a valódi újrakezdéshez Esterházy gróf égi közbenjárását és segítségét kívánta. 

„Érdemes mindent megtenni azért, hogy még sokáig itt lehessünk, s megmaradhassunk 

magyarnak!“ – fogalmazott, majd a jelenlevők szemrevételezték a tartalmas kiállítási anyagot. 

 

Megemlékezés Komáromban: „Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is 
szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől!” 
2022. október 6. – ma7.sk 

A hálás utódok idén kellemes időjárásban emlékezhettek októbet 6-án az aradi vértanúkra és a 

komáromi vár hőseire – előbb Klapka György honvédtábornok szobránál, majd az 1849-es 

vértanúk közeli emlékoszlopánál. A Csemadok Komáromi Városi Alapszervezete, valamint a 

Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület által szervezett hagyományos megemlékezés fő 

szónoka Szabó Beáta, a helyi Gépipai és Eletrotechnikai Középiskola pedagógusa volt. A Klapka 

téri rendezvényen a Concordia Vegyeskar, Stubendek István karnagy vezényletével teremtette 

meg a nemzeti gyászünnepünkhöz méltó hangulatot. Majd Panyi Ágota (ÉS Polgári Társulás) 

tolmácsolásában Ady Endre Október 6. című verse hangzott el. Farkas Adrianna pedagógus, a 

Csemadok Komáromi Alapszervezete elnökségi tagjaként köszöntötte a jelenlevőket, köztük a 

Klapka-szobornál később koszorúkat elhelyező civil szervezetek, kulturális és oktatási 

intézmények, valamint a Szövetség párt képviselőit. Azután átadta a szót a megemlékezés fő 

szónokának, Szabó Beáta középiskolai pedagógusnak. „Szörnyű idő, szörnyű idő!/ S a 

szörnyűség mindegyre nő./ Talán az ég megesküvék,/ Hogy a magyart kiirtja./ Egy szálig 

elveszünk-e mi?/ Vagy fog maradni valaki?/ Leírni e Vad fekete időket a világnak?...” – idézte 

Petőfi Sándor utolsó ránk maradt versének sorait a szónok. Hozzátette: a költő azokat még 

1849 júliusában vetette papírra, mintegy előre jelezve a rá következő hetek, hónapok rémségeit, 

a Komáromtól Temesvárig terjedő csaták és ütközetek élet-halál harcait. Aztán felidézte 1849. 

október 5-ét, amikor az utolsó magyar csapatok elhagyták Komáromot. 

 

Az aradi vértanúkra emlékezünk a Felvidéken 
2022. október 6. – felvidek.ma 

Az aradi vértanúk az a tizenhárom magyar honvédtiszt (12 tábornok és 1 ezredes), akiket az 

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

Aradon kivégeztek. A vértanúkról nemcsak Magyarországon emlékeznek meg: a hagyományt a 

felvidéki magyarság is őrzi és gyakorolja. A város központjában, az 1848-as emlékoszlop köré 

gyűltek a füleki magyarok, illetve a város vonzáskörzetéhez tartozó magyar falvak magyarjai. A 

megemlékezést Fekete Gábor, a Csemadok járási titkára nyitotta meg, majd elhangzott Pósa 

Lajos Aradi vértanúk című verse Danyi Irénke előadásában. Ezután Mihalovics Erika, a füleki 
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Csemadok-alapszervezet vezetőségi tagja, ifjú fáklyavivő tartott ünnepi beszédet, és egy 

szokatlan, de fontos szemszögből közelítette meg a vértanúk élethelyzetét, a hátrahagyott 

özvegyek, a nők sorsáról, lelkivilágáról értekezett érzelmes szónoklatában. Október 5-én 

Párkányban, a sétálóutcán található kopjafánál – melyet a nemzeti hőseink emlékére állítottak 

a rendszerváltás után – tartott megemlékezést a Csemadok Párkányi Alapszervezete. A 

megemlékezés nemzeti imánk eléneklésével kezdődött. Majd Takács Krisztina pedagógus a 

Csemadok Párkányi Alapszervezte nevében köszöntötte az emlékező gyülekezetet. Ezt 

követően a párkányi Ady Endre Alapiskola diákja, Pereszlényi Zsófia, Ady Endre Október 6 

című versével emlékezett a nemzet hőseire ezen a gyásznapon. A tizenhárom aradi vértanú 

emléke előtt a Csemadok helyi szervezete mellett működő Szivárvány kórus adott rövid ünnepi 

koncertet, alkalomhoz illő forradalmi dalokból. 

 

Nőként a közéletben 
2022. október 6. – ma7.sk 

Kerekasztal-beszélgetést szervezett a Szövetség Nőtagozata Szepsiben. Az érdeklődők olyan 

nőkkel találkozhattak, akik aktív részesei, sok esetben irányítói a közéletnek, és megosztották 

tapasztalataikat, hogyan lehet sikereket elérni nőként a politikában és ez hogyan egyeztethető 

össze a családdal. A rendezvénynek a szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont könyvtára 

adott otthont, házigazdája pedig Gergely Papp Adrianna, a Szövetség Nőtagozatának elnöke, 

Debrőd polgármestere volt. A vendégek, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Hetey 

Ágota, Magyarország kassai főkonzulja elmondták, hogyan indultak el pályájukon, milyen 

nehézségekkel kellett megküzdeniük, hogyan lehet nőként helytállni, vagy hogyan lehet 

összeegyeztetni az anyaságot a karrierrel.  Az utóbbi kapcsán Hetey Ágota megjegyezte, a nők 

gyakran élnek át nehéz pillanatokat. Felmerül a kérdés, választaniuk kell-e a gyermekvállalás 

és a karrier között, vagy a társadalom képes olyan helyzetbe hozni őket, hogy egyszerre 

lehessenek anyák és a szakmájukban is sikeresek. Úgy véli, ezt a kettőt össze lehet egyeztetni, 

viszont a célokat kell jól meghatározni.  – Ehhez azonban kell, hogy segítsenek a férjek, 

legyenek ott, ők is lássák, hogy fontos és jó célt választottunk magunknak, s akkor mögénk 

állnak, segítenek. A beszélgetés során nagyon sok és szerteágazó kérdés került szóba, ilyen az 

aktuálpolitika és a határon átnyúló együttműködés, a gazdasági kapcsolatok vagy az 

infrastrukturális fejlesztések, illetve a Miskolc–Kassa autópálya. 

 

Biztonságot és stabilitást kínálnak a Szövetség jelöltjei Dunaszerdahelyen 
2022. október 6. – ma7.sk, felvidek.ma  

Működő mindennapok című programját és polgármester-, valamint képviselőjelöltjeit mutatta 

be ma a sajtónak Dunaszerdahelyen a Szövetség helyi szervezete. A Csallóköz szívének számító 

városban a párt Hájos Zoltánt, a várost 13 éve vezető politikust jelöli az októberi önkormányzati 

választásokon a polgármesteri a posztra és 21 képviselőjelöltet indít. A Szövetség 

Dunaszerdahelyi Városi Szervezetének programja rezonál a mindennapok történéseire, amikor 

napról napról változnak az energia- és üzemanyagárak, s nehéz megjósolni, mi várható a 

jövőben. Ahogy azt portálunknak Hájos Zoltán elmondta, számukra prioritás, hogy a várost és 

annak intézményeit folyamatosan, fennakadások nélkül tudják működtetni, s minden mást 
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ennek rendelnek alá. „Olyan költségvetést kell jóváhagyni a következő évre, amely biztosítja az 

energiahordozók árának maradéktalan kifizetését, továbbá tartalékot kell képezni a 

közalkalmazottak bérének emelésére is. A városi vagyon is folyamatos karbantartásra és 

javításra szorul, melyek költségét szintén biztosítani kell. Programunkban megfogalmaztuk azt 

is, szeretnénk megőrizni Dunaszerdahely kisvárosi jellegét, át kell gondolni a városfejlesztést, 

hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amilyenbe több közelünkben lévő település. Nem 

szeretnénk, hogy a nemzetiségi arányok megváltozzanak” – ismertette programjuk fő 

törekvéseit. Pozsony közelségére is utalt, mely az R7-es gyorsforgalmi útnak köszönhetően már 

30 perc alatt elérhető Dunaszerdahelyről. Október 29-én a dunaszerdahelyiek 21 olyan 

tevékeny emberre voksolhatnak, akiket a Szövetség jelölt. A 1. számú választási körzetben 

Czirfusz György, Földes Richard, Nagy Krisztián, Pavlík Zsanett és Tóth Tihamér számít a 

szavazatokra. A 2. számú választási körzetben Gútay László, Karaffa Attila (jelenlegi 

alpolgármester), Nagy Iván, Sarlay Roland, Szabó László (jelenlegi alpolgármester) és Vangel 

Ferenc indul. 

 

Eleméren az eddigiektől eltérően a templom előtt emlékeztek meg az aradi 
vértanúkról 
2022. október 6. – magyarszo.rs, vajma.info 

Nemzeti gyásznapunkon az idén is a bánáti Eleméren tartották a központi megemlékezést – de 

az eddigiektől eltérő protokoll szerint. A Szent Ágoston katolikus templomban ugyanis nem 

volt szentmise és nem helyezték el a kegyelet virágait Kiss Ernő honvédtábornoknak a templom 

szentélye alatti nyugvóhelyén. A megemlékezés a templom előtt zajlott, a Himnusz éneklésével 

kezdődött és a Szózattal zárult. A megemlékezés szervezője, a nagybecskereki Petőfi Magyar 

Művelődési Egyesület azt a megindoklást kapta a nagybecskereki püspökségtől, hogy a 

templom területén folyó munkálatok miatt történt a változás. – A nagybecskereki püspökség 

értesített bennünket, hogy felújítási munkálatok zajlanak, és ezért nem a megszokott módon 

történik az emlékezés. De mi szervezők, ragaszkodtunk a helyszínhez – hallottuk Jenovay 

Lajostól, az egyesület elnökétől. 

 

Megemlékezés Zentán: A hősök sohasem halnak meg 
2022. október 6. – vajma.info 

Nemzeti gyásznapunkon, az aradi vértanúk kivégzésének az évfordulóján, a zentai városháza 

oszlopcsarnokában megemlékezést tartottak gróf Batthyány Lajos, az első független magyar 

kormány felelős miniszterelnökének emléktáblája előtt. A magyar nemzeti Himnusz 

felcsendülése után Molnár Tibor, a Zentai Történelmi Levéltár főlevéltárosa mondott ünnepi 

köszöntőt. Molnár Tibor beszédének elején kiemelte, hogy a nemzeti gyásznapunk, október 6. 

alkalmából az Aradon kivégzett 13 honvédtisztre, valamint Pesten kivégzett gróf Batthyány 

Lajosra, az első független magyar kormány felelős miniszterelnökére emlékeznek, akiket 173 

évvel ezelőtt veszejtettek el, de ennek ellenére halhatatlanokká váltak. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.magyarszo.rs/hu/5052/kozelet/273361/Fontos-a-folytonoss%C3%A1g.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5052/kozelet/273361/Fontos-a-folytonoss%C3%A1g.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27926/Megemlekezes-Zentan-A-hosok-sohasem-halnak-meg.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 7. 

. 

 

Topolyán is lerótták kegyeletüket az aradi vértanúk emléke előtt 
2022. október 6. – vajma.info 

A hőseinkre emlékeztek Topolyán a Nyugati temetőben. A Hősök sírjánál a Vajdasági Magyar 

Szövetség topolyai, valamint a VMDP Topolyai-Kishegyesi Körzeti Szervezete szervezésében 

zajlott a megemlékezés. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ tagjai tolmácsolásában 

hangzott el a magyar Himnusz a megemlékezés nyitóakkordjaként, az alkalmi beszédek után 

pedig Az aradi vértanúk balladáját is előadták. Német Klaudió, a Trianon Múzeum történésze 

történelmi emlékeztetőjében többi közt Haynau jelleméről, a megtorlásban betöltött szerepéről 

is beszélt. Kisimre Szerda Anna az MNT nevében mondott alkalmi beszédet. Hangsúlyozta, 

mennyire fontos felvállalni nemzeti hovatartozásunkat. 

 

Kishegyes: Mezőgazdasági termelők pályázhatnak vissza nem térítendő 
támogatásokra 
2022. október 6. – vajma.info, magyarszo.rs 

A mezőgazdasággal foglalkozó bejegyzett termelők vissza nem térítendő eszközöket 

igényelhetnek a kishegyesi önkormányzat által közzétett pályázaton. Kishegyes község a 

mezőgazdasági termelők számára öt kategóriában jelentetett meg pályázatokat. Vissza nem 

térítendő eszközöket igényelhetnek a kistermelők a fizikai értelemben vett vagyonba történő 

beruházás társfinanszírozására. Emellett állatorvosi szolgáltatások és gyógyszerek, 

védőoltások és vitaminok beszerzési költségeinek társfinanszírozására mezőgazdasági 

gazdaságok részére sertés, juh, marha és méh ágazatok tenyésztői részére, valamint 

szaporítóanyagok költségeinek megtérítése (mesterséges megtermékenyítés) is eszközök 

igényelhetőek. Permetezőgépek műszaki vizsgálata, valamint piaci standok bérletének 

társfinanszírozása is lehet pályázni. 

 

Háromnapos Kárpát-medencei mentálhigiénés konferencia kezdődött 
Szabadkán 
2022. október 6. – magyarszo.rs 

A budapesti székhelyű Károli Gáspár Református Egyetem és a Buda Béla Mentálhigiénés 

Forrásközpont szervezésében Szabadkán tartják meg a Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő 

Szolgálat VII. Hálózatépítő Konferenciáját, A megújulás ajándéka címmel. A háromnapos 

rendezvény társszervezője a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K), 

amelyik 2019 óta ad helyt a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar székhelyen kívüli mentálhigiénés segítő szakirányú 

továbbképzésének. 

 

Moholon a diákok hagyományos kézműves-foglalkozásokkal ismerkedtek 
2022. október 6. – magyarszo.rs 

A gyermekhét alkalmából régi mesterségeket mutattak be a diákoknak szerdán a moholi Novak 

Radonić Általános Iskola tornatermében és udvarán a Moholi Családok Egyesülete és a Pro 

Communitas Civil Szervezet szervezésében, illetve a tartományi oktatási titkárság 
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támogatásával. A rendezvényt Világos Tibor, a Moholi Családok Egyesületének elnöke és 

Snežana Došić moholi iskolaigazgató nyitotta meg. Világos Tibor elmondta, hogy második 

alkalommal rendezték meg a bemutatót, amelyen a tanulók tizenöt munkaponton tekinthetik 

meg és próbálhatják ki a különféle régi mesterségeket. – A leendő felnőtteknek, a mostani 

gyerekeknek azt szeretnénk bemutatni, hogy őseink hogyan éltek és mivel foglalkoztak. 

Egyúttal azt is szeretnénk, hogy a diákok kedvet kapjanak ezeknek a mesterségeknek a 

műveléséhez, és a későbbiekben adják tovább leendő gyermekeiknek, unokáiknak – 

nyilatkozta Világos Tibor. 

 

Anyaországi támogatásból újítják fel a sziváci római katolikus templomot 
2022. október 6. – magyarszo.rs 

Szivác település területileg Kúla községhez tartozik. A római katolikus templom a falu 

központjában van, és 1868-ban Mária neve tiszteletére szentelték fel. Méretei: hossza 40,5 m, 

szélessége 15,75 m, a hajó belmagassága 14 m, a torony 44,3 m. Az utókor két felújításról tud, 

először 1886-ban, majd 1958-ban jártak itt mesterek. Az idő és az időjárás az elmúlt 

évtizedekben nem kímélte a templomot, a nedvességgel teli falakról lekopott a festék, a torony 

és a tetőszerkezet is rekonstrukcióra szorul. Hat évtized után a közelmúltban megkezdődött az 

épület tatarozása. Valka Károly, Kúla alpolgármestere a helyszínen járva elmondta, a templom 

felújítása az alapoknál kezdődött, ugyanis a falak nedvesek, és amíg nem száradnak ki, nem 

lehet hozzáfogni az egyéb munkálatokhoz. 

 

Orbán Viktor: a szankciós politikán változtatni kell 
2022. október 6. – MTI, Origo, HírTV, Demokrata, TV2 

Nyilvánvaló, hogy a szankciós politikán változtatni kell - hangsúlyozta a miniszterelnök 

csütörtök este a Facebook-oldalán közzétett videóban. Orbán Viktor, aki részt vesz az európai 

uniós miniszterelnökök és elnökök prágai csúcstalálkozóján, a videóban közölte, hogy súlyos 

témák vannak az asztalon. Lesz-e gáz, lesz-e elektromos áram az európai országok számára a 

következő hónapokban? - sorolta azokat. A kormányfő felidézte: Magyarország korábban már 

kiharcolt egy mentesítést az olajembargó és -szankció alól, majd jelezte: az elmúlt napokban 

pedig sikerült elérni, hogy az új szankciók nem vonatkoznak sem Magyarország nukleáris 

energiájára, se az ország gázellátására. Orbán Viktor kitért arra is, hogy a szankciók azonban 

"az égbe emelték" az energia árát és ez Magyarországot is érinti. Az árak szinte 

megfizethetetlenek - mutatott rá. "Oroszország egyáltalán nem esett térdre, közben az európai 

gazdaságok elvéreznek. Nyilvánvaló, hogy a szankciós politikán változtatni kell" - fogalmazott 

Orbán Viktor, aki utóbbit nevezte a találkozó tétjének. 

     

Tuzson: ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát! 
2022. október 6. – MTI, hirado.hu 

Nagyon fontos, hogy olyan álláspont szülessen Brüsszelben, ami nem a magyar emberekkel 

fizetteti meg az ukrajnai háború árát - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati 

államtitkára csütörtök reggel az M1 aktuális csatorna műsorában, amelyben az országgyűlési 
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választáson győztes képviselőket mutatják be. Tuzson Bence mindenkit arra biztatott, hogy 

vegyen részt a kormány konzultációján. Azt mondta, az utóbbi időben Brüsszel nagyon sok 

hibát elkövetett, s ez oda vezetett, hogy az energiaárak elszabadultak, amit minden magyar és 

európai polgár érez. Hozzátette, hogy ezek döntések okozták a "szankciós felárat", amit 

mindenki megfizet a boltokban. "Azt gondoljuk, hogy ezt meg kell állítani, más irányba kell 

elindulni" - hangsúlyozta, kijelentve, hogy az Oroszország ellen hozott szankciók valójában az 

európai gazdaságot teszik tönkre. A 4,5 százalékos nyugdíjemelés kapcsán az államtitkár azt 

mondta, mindig fontosnak tartották, hogy azokat, akik "a tíz körmükkel kaparták ki a romok 

alól az országot" 1945-ben, 1956-ban, de akár 1990-ben is, megbecsüljék. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Kárpátalján 
2022. október 6. – karpatalja.ma 

Kárpátalja-szerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Beregszászban és 

Nagyszőlősön báró Perényi Zsigmond, Ugocsa egykori főispánja, a szabadságharc 

vértanújának emléke előtt tisztelegtek. Beregszászban délelőtt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke a Fodó Sándor Kulturális 

Központtal közreműködve tartott megemlékezést a Rákóczi-főiskola átriumában. Délután 

Beregardóban a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete és a Rákóczi-főiskola Fodó Sándor 

Kulturális Központja közösen csendes koszorúzással adóztak báró Perényi Zsigmond 

emlékének a Perényi Kultúrkúriánál. A programon a főiskola Szakgimnáziumának diákjai is 

közreműködtek. 

 

ORFK: csaknem 11 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. október 7. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5450-en léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar szakaszon belépők közül pedig 5304-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t. A beléptetettek 

közül a rendőrség 205 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 33-an - köztük 13 gyermek - érkeztek Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

A KMKSZ Nagyszőlősön emlékezett meg az 1848‒49-es szabadságharc 
vértanúiról 
2022. október 6. – Kárpátalja 

A jelenleg érvényben lévő szigorító intézkedések miatt a kárpátaljai magyarság csendes 

koszorúzásokkal emlékezett az aradi hősökre október 6-án. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) Perényi Zsigmond mellszobránál Nagyszőlősön, a báró nevét viselő 

középiskola udvarán rótta le kegyeletét az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. A 

megemlékezés kezdetén a jelenlévők egyperces csenddel adóztak a háborúban elhunytak 

emléke előtt. 
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Bemutatták az Ortutay Elemérről készült emlékalbumot Beregszászban 
2022. október 6. – karpatalja.ma 

A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban október 5-én mutatták be az 

Ortutay Elemér (1913–1997) hitvalló görögkatolikus áldozópap életét és munkásságát méltató 

emlékalbumot. A kollégium lakói mellett a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus 

Líceumból is érkeztek diákok és tanárok a programra, valamint a Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye apostoli adminisztrátora, Luscsák Nílus és a Beregszászi Görögkatolikus Magyar 

Esperesi Kerület papságának jelentős része is részt vett az eseményen. Emellett a hitvalló pap 

egykori tanítványai, barátai közül is többen megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget. 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusát dr. Papp Ferenc konzul képviselte. 

 

Rahói katona esett el a fronton 
2022. október 6. – karpatalja.ma 

Újabb kárpátaljai katona esett el Oroszország Ukrajna ellen indított háborújában. A rahói 

Pavlo Vlaszenko halálhírét október 6-án közölte a Rahói Városi Tanács. A 32 éves katonát 

májusban sorozták be. Harkiv alatt vesztette életét szeptember 30-án. Osztozunk a 

hozzátartozók fájdalmában! 

 

Gyásznapot hirdettek a Nagyszőlősi kistérségben 
2022. október 6. – karpatalja.ma 

Gyásznapot hirdetett a Nagyszőlősi kistérség október 6-ra. Azon elesett katonákra emlékeznek, 

akik életüket adták Ukrajnáért. Az elmúlt napokban megszaporodott a gyászjelentések száma. 

Csak szerdán összesen 8 katona haláláról érkezett hír. 

 

Bocskor Andrea: Elítéljük az orosz agressziót, az ukrán területek annektálását és 
minden háborús bűncselekményt 
2022. október 6. – karpat.in.ua 

Az Európai Parlament plenáris ülése Oroszország Ukrajna elleni háborújának eszkalációjáról 

vitázott. „Határozottan elítéltük és elítéljük az orosz agressziót, a háború eszkalálódását, az 

ukrán területek annektálását, a látszat-népszavazásokat és minden háborús bűncselekményt” 

– hangsúlyozta a kárpátaljai származású Bocskor Andrea EP-képviselő a plenáris vitán. 

 

A Kárpátaljai Megyei Tanács vezetése megbeszélést folytatott Románia ukrajnai 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetével 
2022. október 6. – karpat.in.ua 

Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke gratulált Alehandr-Victor Mikula úrnak a 

közelmúltbeli magas és felelősségteljes pozícióba való kinevezéséhez. Ezt követően beszámolt 

az ukrajnai és a kárpátaljai helyzetről. A megyei tanács elnöke kiemelte az Ukrajna és Románia 

közötti logisztika kérdését. A háború és a tengeri útvonalak blokkolása miatt Ukrajna számára 

különösen fontossá vált az Európai Unióba irányuló termékek tranzitjának kérdése. Emiatt 
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hatalmas, 5-20 kilométeresek kamionsorok alakultak ki a kárpátaljai ellenőrző pontokon. A 

jelenlegi helyzetben a logisztikai folyosó bővítése pozitív változásokat hozhat.  

 

Ungváron gyerekek festették ki a katonáknak küldött autót 
2022. október 6. – karpat.in.ua 

Második Erzsébetet csinosítják, mert a frontra készül. Az allegória egyszerű: Erzsébet a 

fegyveres erők gépkocsija. A megvásárláshoz szükséges összeget a városnapi jótékonysági 

vásáron gyűjtötték össze. Az akciót az Ungvári Alkotó Önkéntesek, a Kárpátaljai Katonaságot 

Támogató Mozgalom, az ungvári egyetem önkéntesei és a vásár többi résztvevője szervezte. A 

cél 150 ezer hrivnya összegyűjtése volt.  

 

Szentlászló, Kórógy: kiváló ütemben halad az új magyar óvodák építése 
2022. október 6. – kepesujsag.com 

A pélmonostori építkezés nemrég történt megtekintése után a múlt héten Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

főosztályvezetője a szentlászlói és a kórógyi építkezésre is ellátogattak. Amennyiben minden a 

tervek szerint halad, jövő ilyenkor 120 kisgyermek számára nyílik lehetőség magyar óvodai 

nevelés-oktatás igénybevételére. A magyar kormány támogatásával olyan településeken 

épülnek fel a jövő zálogát jelentő magyar intézmények, ahol korábban nem léteztek ilyenek. 

Egy kisebbségi közösség megmaradása szempontjából ugyanis az anyanyelvű oktatási-nevelési 

rendszer biztosítása kulcsfontosságú. 

 

A HMDK idén is ösztöndíjjal segíti a magyar iskolába iratkozó diákokat 
2022. október 6. – kepesujsag.com 

A HMDK a magyar kormány támogatásának köszönhetően idén is folytatja 

ösztöndíjprogramját: a 2022-23-as tanévre vonatkozóan 49 ösztöndíjat osztott ki, a sikeres 

pályázók ezúttal is bruttó 20 ezer kúnás támogatásban részesülnek. Az ösztöndíj nyerteseivel 

ünnepélyes keretek között kötötték meg a szerződést. A HMDK volt az a szervezet 

Horvátországban, amely először részesítette beiskolázási támogatásban a magyar iskolába 

iratkozó elsősöket, ezt folytatja azóta is a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 

(HMPF). 

 

Az áldozatok közt magyarok is voltak 
2022. október 6. – kepesujsag.com 

Szeptember 30-án a Vukovár-Szerém megyei Čakovciban, október 2-án pedig a Nuštari 

járáshoz tartozó Marinciban emlékeztek a honvédő háborúban elesett és eltűnt civil 

áldozatokra, akik között magyarok is voltak. A megemlékezésen Vukovár-Szerém megye 

kisebbségi önkormányzatának a tagjai is részt vettek. Az 1991-ben kezdődött honvédő háború 

sok áldozatot követelt, vidékünkön minden bizonnyal nincs is olyan település, melynek lakosai 

közül ne vesztette volna valaki életét azokban az években. Az elesettek közt sok magyar is volt, 
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akiknek emlékét közösségünk a mai napig tisztelettel őrzi. Čakovciban az áldozatok között volt 

Kovács Ferenc és Szitás Antal is, a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat 

néhány tagjának közeli hozzátartozói, családtagjai. 

 

A „baranyai piros aranyról” szólt a hétvége – Remek hangulat a 13. Laskói 
Paprikafesztiválon 
2022. október 6. – kepesujsag.com 

A kétnapos rendezvényen nemcsak a legkiválóbb baranyai fűszerpaprikákból vásárolhattunk, 

de minden érzékszervünket „megtáncoltatta” a laskói programkínálat. Kultúrműsor, vásár, 

halfőzőver-seny, koncertek, gazdag gasztronómiai paletta várta a vendégeket a 

paprikafesztiválon. Egy-egy közösség azzal tudja biztosítani a fennmaradását, ha a múlt 

örökségét a jövőbe fekteti be. Őrzi a tradícióit, a szokásvilágát, és áthagyományozza 

generációról generációra. Vajon mivel tud kitűnni egy-egy alig pár száz fős település úgy, hogy 

két napon keresztül az egész régió szeme rajta legyen? Azzal, hogy brandet csinál abból, ami a 

megélhetést jelenti sokak számára a faluban. Így lett a méltán híres „baranyai aranynak“ egy 

saját rendezvénye Laskón, amelyre immáron a 13. alkalommal került sor. 
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