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Aradi vértanúk - megemlékezések, koszorúzások Erdély-szerte 
2012. október 6. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ünnepi rendezvények, koszorúzások, egyházi szertartások keretében emlékeztek meg 

szombaton az aradi vértanú tábornokokról Erdély-szerte. Aradon az egykori vesztőhelynél 

rendezett koszorúzással kezdődött el az 1848-49-es szabadságharc 163 évvel ezelőtt 

kivégzett tizenhárom tábornokának tiszteletére rendezett megemlékezés, majd a 

Szabadság-szobornál hangzottak el az ünnepi beszédek. Az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Zilahon, a Wesselényi-szobor előtt 

tartott közös megemlékezést. 

 

452 jelöltet indít az RMDSZ a parlamenti választásokon 
2012. október 6. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor szövetségi elnök aradi sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy október 

11-én véglegesíti az RMDSZ a parlamenti választások jelöltlistáját. „A szövetségnek 452 

jelöltje lesz az ország minden választókerületében, hiszen az arányos választási 

rendszernek megfelelően minden szavazat számít, egyetlen, az RMDSZ-re leadott voks 

sem vesz el. Bízom benne, hogy a szövetség legalább olyan jó eredményeket ér el idén, 

mint 2008-ban. A jelenlegi felméréseink azt mutatják, hogy 2012. december 9-én az 

RMDSZ több szavazatot kap, mint négy évvel ezelőtt, és túllépi az 5%-os küszöböt” – 

jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Ülést tart ma a Magyar Diaszpóra Tanács 
2012. október 8. – MTI 

Ülést tart ma a Magyar Diaszpóra Tanács, a résztvevők többek között áttekintik a 

Julianus-program helyzetét. A tanács ülését Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg. 

 

Megrongálták a honfoglalási emlékmű turulmadarát Dunakeszin 
2012. október 5. – MTI, hirek.sk 

Megrongálták Dunakeszin a Millennium parkban található honfoglalási emlékmű tetején 

elhelyezett, fából készült turulmadarat. Dér Győző alkotásának, a fából faragott 

turulmadárnak letörték az egyik szárnyát. 

 

Kövér: Ez magyar nemzeti érdek 
2012. október 5. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A nyugat-balkáni országok EU-csatlakozása nem csupán külpolitikai stratégiája 

Magyarországnak, hanem nemzeti érdek, nemzetpolitikai szempontból is fontos – 

jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67869
http://itthon.transindex.ro/?hir=30692
http://www.hirek.sk/kulfold/20121005125950/Megrongaltak-a-honfoglalasi-emlekmu-turulmadarat-Dunakeszin.html
http://mno.hu/kulfold/kover-ez-magyar-nemzeti-erdek-1109803
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Kárpát-medencei középiskolás vezetőképző tizedik alkalommal 
2012. október 7. – Felvidék Ma 

Tizedik alkalommal rendezte meg október 5-7. között Kárpát-medencei középiskolás 

vezetőképzőjét a Rákóczi Szövetség. A vezetőképzőn 39 középiskolából több mint 110-en 

vettek részt, közülük 24 magyarországi, 11 erdélyi, 3 felvidéki, egy délvidéki 

középiskolából, iskolánként egy tanár és két diák. 

 

„Szappanbuboréknak” tekinti Olosz Gergely a DNA vádjait 
2012. október 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Politikai megrendelésre felfújt „szappanbuboréknak” tekinti Olosz Gergely, az RMDSZ 

Kovászna megyei képviselője a korrupcióellenes ügyészség (DNA) ellene felhozott vádjait. 

Pénteken közleményben Olosz Gergely úgy vélekedett, a DNA elfogadhatatlan szakmai 

hibát követett el, amikor vádat emelt ellene. Hozzátette, a nevéhez kapcsolt ügyet 

koholmánynak tekinti, amelyet a lejáratására, választási esélyeinek csökkentésére 

indítottak el éppen a választási kampány előtt. 

 

Elnapolták a Mikó-ügy fellebbviteli perének első tárgyalását 
2012. október 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az alperesek kérésére halasztással kezdődött pénteken a Ploieşti-i Táblabíróságon a Mikó-

ügy fellebbviteli pere: a következő tárgyalást az ügyben jogerősen ítélkező háromtagú bírói 

tanács november elsejére tűzte ki. Markó Attila, a restitúciós bizottság letöltendő 

börtönbüntetésre ítélt egyik tagja az MTI-nek elmondta: az ítélet ellen fellebbező alperesek 

ügyvédfogadás és a védelem előkészítése érdekében kértek halasztást. 

 

Tisztújítás a háromszéki MPP-ben – Kulcsár-Terza az elnök, Gazda az 
ügyvezető 
2012. október 5. – Erdély Ma 

Az MPP Kovászna megyei szervezete azt szeretné, hogy a párt induljon a decemberi 

parlamenti választáson – erről határozott a szervezet tisztújító küldöttgyűlése. A végleges 

döntést az alakulat október 13-i kongresszusa hozza meg. A küldöttek, az országos 

elnökség javaslatára, 25-13 arányban ismét Kulcsár-Terza Józsefet választották megyei 

elnöknek, Fekete Károly alelnök lett. Az ügyvezető elnöki tisztséget visszakapta Gazda 

Zoltán. 

 

Tamás Sándor: nem merült fel Olosz Gergely szenátorjelöltségének 
visszavonása 
2012. október 5. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Az RMDSZ berkeiben nem merült fel a hivatali befolyással való üzérkedéssel megvádolt 

Olosz Gergely szenátorjelöltségének visszavonása – mondta a Kovászna megyei szervezet 
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/35935-karpat-medencei-kozepiskolas-vezetokepzo-tizedik-alkalommal
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67865
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67868
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128029&cim=tisztujitas_a_haromszeki_mpp_ben_kulcsar_terza_az_elnok_gazda_az_ugyvezeto
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128029&cim=tisztujitas_a_haromszeki_mpp_ben_kulcsar_terza_az_elnok_gazda_az_ugyvezeto
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128030&cim=tamas_sandor_nem_merult_fel_olosz_gergely_szenatorjeloltsegenek_visszavonasa
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128030&cim=tamas_sandor_nem_merult_fel_olosz_gergely_szenatorjeloltsegenek_visszavonasa
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elnöke, Tamás Sándor. Az ártatlanság vélelme ebben az esetben is mérvadó – tette hozzá a 

politikus. Az ehhez hasonló bűnvádi feljelentések valamiért főként a választási kampányok 

időszakában jelennek meg. A maga részéről kezdenek kételyei támadni az ilyen iratcsomók 

összeállítási módját, megalapozottságát illetően, elegendő Nagy Zsolt volt miniszter ügyét 

felidézni – érvelt Tamás Sándor. 

 

Antal Árpád – A kínai nem zavarná a prefektust 
2012. október 5. – Erdély Ma 

A prefektusnak az általános műveltségét és az „otthoni hét évét” minősíti az a kijelentése, 

hogy nem is akar tárgyalni – véli Antal Árpád. „Mondhatná azt, hogy nem ért egyet, ezzel 

nincs semmi baj, de azt mondani, hogy nem is ül le az autonómiáról beszélni, az ő szellemi 

képességeit minősíti”, állítja a sepsiszentgyörgyi polgármester. 

 

Háromélű választások 
2012. október 5. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Különbözőképpen vélekednek az erdélyi magyar pártok egymás, parlamenti választásokon 

való indulásáról. Az RMDSZ szerint a versenyhelyzet a román pártoknak kedvez, ezzel 

szemben az Erdélyi Magyar Néppárt úgy véli, fel kell kínálni a választóknak a szabad 

értékválasztás lehetőségét. A választásokon való részvételét bejelentő két párttal 

ellentétben a Magyar Polgári Párt még mindig a közös indulásban látja a megbékélés 

lehetőségét. 

 

Fokozottan védenék a Házsongárdi temető műemléknek nyilvánított 
síremlékeit 
2012. október 6. – Erdély Ma, Duna Tv 

Novemberre készül el a kolozsvári Házsongárdi temető új működési szabályzata, amely a 

műemléknek nyilvánított síremlékek fokozottabb védelmét tenné lehetővé. A hatóságok 

átláthatóbb ügyintézést is ígérnek. 

 

Véglegesített RMDSZ-es jelöltlista Hargita megyében 
2012. október 6. – Erdély Ma 

Szavaztak a küldöttek, megoldódott az egyenlet, eltűntek az ismeretlen tényezők: A 3-as 

számú, udvarhelyszéki körzetben Antal István újrázhat, míg a gyergyói-székelykeresztúri 

4-es számú körzet képviselőjelöltjének Moldován Józsefet választották, az RMDSZ Hargita 

megyei szervezetének küldöttállító gyűlésén. 

 

Magyarellenes tüntetés Aradon 
2012. október 6. – Erdély Ma 

„Ne emlékezzetek nálunk háborús bűnösökre”, „Hargita és Kovászna román föld”, 

„Besszarábia román föld”, „Románia egységes nemzetállam”, „Románia román föld”, 

„Csak a román nyelv a hivatalos”, „Avram Iancu az igazi román” és „Aki román 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128033&cim=antal_arpad_a_kinai_nem_zavarna_a_prefektust
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128047&cim=haromelu_valasztasok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128078&cim=fokozottan_vedenek_a_hazsongardi_temeto_muemleknek_nyilvanitott_siremlekeit_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128078&cim=fokozottan_vedenek_a_hazsongardi_temeto_muemleknek_nyilvanitott_siremlekeit_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128082&cim=veglegesitett_rmdsz_es_jeloltlista_hargita_megyeben_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128118&cim=magyarellenes_tuntetes_aradon
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csatlakozzon hozzánk” – skandálták a szombaton Aradon 15 órakor kezdődött 

magyarellenes tüntetésen a szélsőséges román nacionalista párt, az Új Jobb (Noua 

Dreaptă – ND) aktivistái. 

 

Márton Árpád: két magyar párt nem juthat be 
2012. október 6. – Erdély Ma, Háromszék 

Matematikailag lehetetlen, hogy két magyar párt is bejusson a parlamentbe, erre az 

alternatív küszöb sem nyújt esélyt – nyilatkozta Márton Árpád képviselő, aki az RMDSZ 

színeiben indul egy újabb parlamenti mandátumért. Azt állítja, pontos számításokat 

végzett, a 2011-es népszámlálási adatokat vette alapul, no meg az idei voksolásra is 

érvényes, négy évvel ezelőtti szabályokat, és arra a következtetésre jutott, hogy biztosan 

megszerezhető mandátumra csak ott van lehetőség, ahol a magyarság aránya meghaladja 

az 50–52 százalékot. 

 

Dusa: autonómiáról nem! 
2012. október 6. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ vezetőivel csak közigazgatási kérdésekről beszélek, az autonómiáról nem, 

jelentette ki Mircea Duşa belügyminiszter annak kapcsán, hogy Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi elöljáró párbeszédet kezdeményezne a Székelyföld autonómiájáról a 

románok képviselőivel. Duşa kiemelte, ő a közigazgatási- és a belügyi tárca minisztere, 

minek következtében az alkotmány és az ország törvényeinek a betartása felett őrködik. 

 

Borbély: az alternatív küszöb emlegetése megzavarja a magyar választókat 
2012. október 7. – Erdély Ma, MTI 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikai alelnöke, Borbély László úgy 

véli, hogy az RMDSZ-szel versenyző erdélyi magyar pártok megzavarják a magyar 

választókat az alternatív választási küszöb emlegetésével. 

 

Tőkés: nem az RMDSZ tulajdona az erdélyi magyarok voksa 
2012. október 7. – Erdély Ma 

Az RMDSZ nem azonos az erdélyi magyarsággal, a közösség voksa nem az RMDSZ 

tulajdona – jelentette ki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke egy marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatón vasárnap. Tőkés László rámutatott: egy demokráciában nem lehet 

elvitatni a polgárok választási jogát. 

 

Tőkés "nem szívesen" indulna a választásokon 
2012. október 7. – szekelyhon.ro 

Nem valószínű, hogy jelöltként részt vesz a december 9-ei parlamenti választásokon Tőkés 

László – szögezte le október 7-ei marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján, rámutatva: meg kell 

büntetni a korrupt magyar politikusokat. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128128&cim=marton_arpad_ket_magyar_part_nem_juthat_be
http://erdely.ma/autonomia.php?id=128088&cim=dusa_autonomiarol_nem
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128179&cim=borbely_az_alternativ_kuszob_emlegetese_megzavarja_a_magyar_valasztokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128178&cim=tokes_nem_az_rmdsz_tulajdona_az_erdelyi_magyarok_voksa
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tokes-nem-szivesen-indulna-a-valasztasokon
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Kelemen Hunor: a kolozsvári nyilatkozat kötelez 
2012. október 7. – maszol.ro 

A Kolozsvári Nyilatkozatban foglalt célok jó része megvalósult – jelentette ki vasárnap 

Kelemen Hunor annak kapcsán, hogy a napokban lesz 20 éves az RMDSZ nemzeti 

kérdésről megfogalmazott nyilatkozata, amelyre a szövetség vezető testülete, illetve 

parlamenti frakciói a kolozsvári Szent Mihály templomban felesküdtek. Az RMDSZ elnöke 

emlékeztetett arra, hogy az eltelt húsz évben sikerült áttörést elérni a kisebbségi jogok 

alkotmányos és jogi kereteinek megteremtésében, ugyanakkor lényegesen lelassult az 

elvándorlás. 

 

Néppárt: történelmi lehetőség, hogy két magyar párt jusson a parlamentbe 
2012. október 7. – szekelyhon.ro 

Történelmi lehetőség kínálkozik arra, hogy Románia parlamentjébe két magyar párt is 

bejusson a december 9-ei választásokon – nyilatkozták az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői 

október 7-én Marosvásárhelyen. Szerintük már most borítékolható, hogy az RMDSZ ott 

lesz a bukaresti törvényhozásban, a 6-3-as alternatív küszöbbel azonban a Néppárt is 

bejuthat. Az MPP-vel való együttműködésről a polgáriak október 13-ai kongresszusa után 

születik döntés, de szándék mindkét félben van. 

 

Temesváriak is tüntettek Aradon a „magyar sovinizmus” ellen 
2012. október 7. – nyugatijelen.com 

Egy tucatnyi temesvári fiatal is részt vett szombaton délután az Új Jobboldal aradi 

tüntetésén „a magyar sovinizmus ellen”. Az Új Jobboldal közleménye szerint az RMDSZ 

évről évre „XIX. századi háborús bűnösökről” emlékezik meg, erre reagáltak a jobboldali 

fiatalok. A magyarellenes tüntetés résztvevői „Románok vagyunk, itt az idők végezetéig mi 

leszünk az urak”, „A román nyelv az egyetlen uralkodó nyelv”, „Hargita, Kovászna – román 

föld” és ehhez hasonló jelszavakat kiáltoztak Arad utcáin. 

 

Egyesült jobboldal – Harminc százalék a cél 
2012. október 7. – Erdély Ma 

A Demokrata-Liberális Párt és az Igaz Románia Szövetség politikai célja az, hogy 

megszerezzék a szavazatok 30 százalékát a decemberi parlamenti választásokon, hogy 

részt vehessenek a leendő kormányban – nyilatkozta Cristian Preda, a Demokrata-

Liberális Párt első alelnöke. Ha nem sikerül elérni ezt, az a bizalmi válság elmélyülését 

fogja eredményezni és a 2014-es elnökválasztáson minden eddiginél gyengébb tekintélyű 

államfő kerül az ország élére. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/3483-kelemen-hunor-a-kolozsvari-nyilatkozat-kotelez
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/neppart-tortenelmi-lehetoseg-hogy-ket-magyar-part-jusson-a-parlamentbe
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/temesvariak_is_tuntettek_aradon_a_magyar_sovinizmus_ellen.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128177&cim=egyesult_jobboldal_harminc_szazalek_a_cel
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A déli önkormányzatok harmadának van magyar honlapja 
2012. október 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Dél-Szlovákiában 511 vizsgált település közül csak 432-nek van honlapja, magyar nyelven 

az alapinformációk pedig mindössze 179 honlapon találhatóak meg. Ez derült ki a Pro 

Civis Polgári Társulás felméréséből, amelyet a társulás által kiadott Önkormányzati Szemle 

legújabb számában tették közzé. 

 

Fónagy: kifogástalan a magyar-szlovák együttműködés a közlekedésben 
2012. október 5. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Magyarország és Szlovákia között kifogástalanok a szakmai kapcsolatok a közlekedési 

infrastruktúra területén - mondta Fónagy János. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

parlamenti államtitkára elmondta, 2010 nyara óta két új határhidat adtak át az Ipolyon, 

egy harmadikat pedig újra közúti forgalomba helyeztek. A tárgyalások eredményei közül 

kiemelte a Kassa-Miskolc autópálya határmetszéspontját rögzítő szerződést, és szintén 

nagy jelentőségűnek nevezte a Komárom-Révkomárom közötti új Duna-híd megépítését. 

 

Szakmai felajánlás a komáromi Duna-híd építőinek 
2012. október 5. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

A magyar és a szlovák mérnöki kamara kész szakmailag támogatni az új komáromi Duna-

híd megépítését és a két ország közötti közlekedési kapcsolatok fejlesztését - közölte a két 

szervezet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben. 

 

Lezajlottak az ösztöndíjátadások Galántán és környékén 
2012. október 5. – Felvidék Ma 

2012. szeptember 27-én és 28-án kerültek átadásra a galántai járásban a 2012/2013-es 

tanévben magyar tanintézetbe beíratott első osztályos diákok számára a Rákóczi Szövetség 

által biztosított ösztöndíjak. 

 

Berényi: nem lezárt téma a Beneš-dekrétumok ügye 
2012. október 6. – SITA, bumm.sk, Új Szó 

A Beneš-dekrétumok ügye nem lezárt téma, ahogy azt Miroslav Lajčák külügyminiszter és 

Robert Fico kormányfő állítja – jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának 

elnöke. Elmondása szerint akkor lenne lezárt az ügy, ha a szlovákiai jogi normákban nem 

szerepelne a kollektív bűnösség elve. 

 

Danko az SNS élén, Slota tiszteletbeli elnök 
2012. október 6. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ján Slota már csak tiszteletbeli elnöke a Szlovák Nemzeti Pártnak. Erről a parlamenten 

kívüli politikai erő zsolnai tisztújító közgyűlése döntött szombaton. A párt új vezetője a 38 

éves Andrej Danko eddigi első alelnök lett. 
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http://www.bumm.sk/73920/a-deli-onkormanyzatok-harmadanak-van-magyar-honlapja.html
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http://www.bumm.sk/73948/berenyi-nem-lezart-tema-a-benes-dekretumok-ugye.html
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Több helyszínen emlékeztek az aradi vértanúkra a Felvidéken 
2012. október 6. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Tucatnyi helyszínen tartottak megemlékezéseket a nemzeti gyásznap alkalmából a 

Felvidéken szombaton. Pozsonyban a kecskekapui temetőben, a vértanú halált halt báró 

Jeszenák János és Rázga Pál evangélikus lelkész sírjánál idézték fel az aradi vértanúk és a 

szabadságharc emlékét. Komáromban a Klapka-szobornál, illetve az aradi vértanúk 

emlékoszlopánál emlékeztek a vértanúkra és a komáromi vár hőseire. Koszorúzással 

egybekötött megemlékezéseket tartottak többek között Dunaszerdahelyen, Léván a hősök 

emlékművénél, és Rozsnyón a helyi köztemetőben Szörcsey honvéd sírjánál. 

 

Népi Platform: Hrušovský ideális államfőjelölt lenne 
2012. október 7. – TASR, Új Szó 

A Népi Platformot alkotó három ellenzéki párt (SDKÚ-DS, KDH és Híd) vezetői szerint a 

kereszténydemokrata Pavol Hrušovský ideális államfőjelölt lenne. Hangsúlyozták, hogy a 

kérdés lezárása még messze van, és a tárgyalásokon más nevek is felmerülnek. A 

legfontosabbnak azt tartják, hogy a közvélemény számára világos legyen: közös jelöltet 

keresnek. 

 

Vajdaságiak is az újonnan alakult Kanadai Magyarok Országos Szövetségének 
vezetőségében 
2012. október 5. – Vajdaság Ma 

Néhány évtizedes szünet után ismét van országos képviseleti szerve a kanadai 

magyaroknak: megalakult a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége. A vezetőségnek két 

vajdasági tagja is van: Volford Tünde (született Adán) titkár és Komáromi Zoltán (született 

Péterrévén) Dél-Nyugat Ontario körzeti alelnök. 

 

Vajdaság alkalmazkodik az alkotmánybírósági döntéshez 
2012. október 5. – Vajdaság Ma 

A tartományi képviselőház tagjai csütörtökön elfogadták a tartományi közigazgatásról 

szóló határozat módosításait, amivel voltaképpen összehangolják a dokumentumot az 

alkotmánybíróság azon döntésével, amely eredményeként megnyirbálták Vajdaság 

illetékességét. Deli Andor, a tartományi kormány alelnöke, tartományi jogalkotási, 

közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár tegnap úgy indokolta, hogy a módosításokat úgy 

eszközölték, hogy összehangolták a mezőgazdaságot, a tudományt és egyéb területeket 

érintő törvényekkel. 
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http://www.bumm.sk/73943/tobb-helyszinen-emlekeztek-az-aradi-vertanukra-a-felvideken.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/07/nepi-platform-hrusovsky-idealis-allamfojelolt-lenne
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14189/Vajdasagiak-is-az-ujonnan-alakult-Kanadai-Magyarok-Orszagos-Szovetsegenek-vezetosegeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14189/Vajdasagiak-is-az-ujonnan-alakult-Kanadai-Magyarok-Orszagos-Szovetsegenek-vezetosegeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14191/Vajdasag-alkalmazkodik-az-alkotmanybirosagi-donteshez.html


 

 

 

 

 

 
9 

Zenta: Megemlékezés és koszorúzás 
2012. október 5. – Vajdaság Ma 

A Zentai Városháza oszlopcsarnokában pénteken tartották meg az In memoriam gróf 

Batthyány Lajos című rendezvényt, amelynek keretében megkoszorúzták Batthyány Lajos 

gróf, az első felelős magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnöke emléktábláját, és 

megemlékeztek az aradi vértanúkról. 

 

A mindenkori hősökre, forradalmárokra, áldozatokra és mártírokra 
emlékeztek Zomborban 
2012. október 5. – Vajdaság Ma 

Hagyományosan az aradi vértanúk emléknapját megelőzően, október 5-én rendezte meg a 

mindenkori hősöknek, forradalmároknak, áldozatoknak és mártíroknak emléket állító 

kegyeleti napot Zomborban a Magyar Polgári Kaszinó és a Szent György Lovagrend 

Délvidéki Nagypriorátusa. A kegyeletadás a Szent Rókus temetőben, az 1848/49-es 

emlékobeliszknél kezdődött, ahol F. Cirkl Zsuzsa, a lovagrend nagypriorja mondott 

alkalmi beszédet, felidézve az 1989 óta évről évre megrendezésre kerülő koszorúzási 

emlékünnepség elmúlt több mint két évtizedes múltját. 

 

Lázár Vilmos-domborművet avattak a nagybecskereki székesegyházban 
2012. október 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az aradi vértanúk előtt tisztelegve, a nagybecskereki székesegyházban már 

hagyományosan október 5-én tart megemlékező ünnepséget az Emmanuel kamarakórus. 

A Légy híve rendületlenül című est keretében elsőként msgr. Gyuris László nagybecskereki 

plébános felszentelte a már meglévő emléktábla mellé elhelyezett Lázár Vilmos-

domborművet, amelyet dr. Issekutz Sarolta, elnök asszony jóvoltából állította a Budapesti 

Örmény Önkormányzat, a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat és az 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. A bronz domborművet a neves Domonkos 

Béla, érdi szobrászművész készítette. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Adán 
2012. október 6. – Vajdaság Ma 

Az aradi vértanúkra emlékeztek szombat délelőtt Adán, ahol a helyi önkormányzat 

szervezésében a katolikus temetőben található 1849-es emlékműnél tartottak 

megemlékezést, amelynek kezdetén Rákos Rózsa, a községi tanács művelődési ügyekkel 

megbízott tanácsnoka köszöntötte az egybegyűlteket, majd az aradi vértanúkra való 

emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet. 

 

Eleméri megemlékezés a nemzeti gyásznapon 
2012. október 6. – Vajdaság Ma 

A bánáti központi megemlékezés az aradi vértanúkra Eleméren volt. Gyászmisével 

kezdődött a Szent Ágoston templomban, amely misét msgr. Gyuris László nagybecskereki 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14192/Zenta-Megemlekezes-es-koszoruzas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14193/A-mindenkori-hosokre--forradalmarokra--aldozatokra-es-martirokra-emlekeztek-Zomborban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14193/A-mindenkori-hosokre--forradalmarokra--aldozatokra-es-martirokra-emlekeztek-Zomborban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14194/Lazar-Vilmos-dombormuvet-avattak-a-nagybecskereki-szekesegyhazban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14196/Az-aradi-vertanukra-emlekeztek-Adan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14197/Elemeri-megemlekezes-a-nemzeti-gyasznapon.html
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plébános celebrált paptestvéreivel együtt. A templom előtti téren Nikowitz Oszkár, 

Magyarország belgrádi nagykövete és ifj. dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke mondott beszédet. A megemlékezés koszorúzással zárult. 

 

Kishegyes: koszorú Guyon Richárd honvédtábornok mellszobránál 
2012. október 6. – Vajdaság Ma 

Kishegyesen a 18 órakor kezdődő gyászmise után több helyszínen is koszorúztak az aradi 

vértanúkra emlékezve. A Szent Anna templomban ft. Brasnyó Ferenc plébános celebrálta a 

gyászmisét, majd a templom melletti szoborkertben Nikowitz Oszkár, Magyarország 

belgrádi nagykövete koszorúzta meg a hegyesi csata győztesének, Guyon Richárd 

honvédtábornoknak a mellszobrát. A nagykövet alkalmi beszédében kitért arra, hogy 

forradalmat leverték ugyan, szelleme és eszmeisége azonban – hatásaként – győzelemként 

is felfogható. 

 

Magyarkanizsai koszorúzás 
2012. október 6. – Vajdaság Ma 

A magyarkanizsai nagytemetőben szombat délután megemlékeztek a 13 kivégzett aradi 

vértanúról. A himnusz elhangzását követően, amelyet a Cifraszűr vegyes kórus adott elő, 

egyházi szertartással emlékeztek meg a magyar nemzeti gyásznapról. Ezt követően Nyilas 

Mihály, Magyarkanizsa polgármestere mondott beszédet, méltatva nagy elődeink 

példamutató tetteit. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Temerinben 
2012. október 7. – Vajdaság Ma 

Az 1848/49-es szabadságharcban kivégzett 13 aradi vértanú tiszteletére tartottak 

megemlékezést Temerinben. Nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklését követően, 

amelyben közreműködött a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület férfikara, a 

kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulói a Határtalanul 

csereprogram keretében alkalmi műsort tartottak a Tájház udvarában. 

 

Topolya: Együtt koszorúztak a magyar pártok 
2012. október 7. – Vajdaság Ma 

Az aradi vértanúk kivégzésének 163. évfordulóján megemlékezéssel egybekötött 

koszorúzást tartott október 6-án a topolyai Nyugati temetőben a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt Topolya – Kishegyes körzeti szervezete. A Hősök sírjánál tartott 

megemlékezésen részt vettek a magyar pártok 

 

Mégsem zárulnak be a határok előttünk 
2012. október 7. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Nem lesz újabb vízumkényszer, az Európai Unió egyetlen tagállama sem kérte a vízum 

újbóli bevezetését a szerbiai és a macedóniai polgárok esetében – ezt Cecilia Malmström, 
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az EU belügyi biztosa nyilatkozta a Danas napilapnak. A vízummentességgel való 

visszaélések megakadályozása érdekében az Európai Bizottság olyan monitoring rendszert 

indított el, amely felügyeli a nyugat-balkáni országok ezzel kapcsolatos intézkedéseit is. Az 

erről szóló harmadik jelentést hamarosan az Európai Tanács és az Európai Parlament elé 

terjesztik. 

 

Nehéz feladat lesz a kárpátaljai magyarok megbírságolása 
2012. október 5. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Nehezen lesz érvényesíthető Ukrajnában a kettős állampolgárság eltitkolásának 

bírságolása, amelyről a napokban fogadott el törvénymódosítást az ukrán parlament – 

állítják kárpátaljai jogi szakértők. 

 

Újjászületik az Árpád-vonal  
2012. október 6. – Kárpátalja Ma 

Turisztikai látványosság 

Újjászületik a kárpátaljai bonyolult ám hatékony második világháborús védelmi rendszer 

– az Árpád-vonal. Most békés célokkal. A bunkerek, alagutak, földalatti barakkok, a 

szögesdrót és beton egysége nem csak látnivaló, de emlék is a háborús évekről. Ezek a 

magyarok által épített bunkerek az elmúlt években több száz turista zarándokhelyévé 

váltak. Legfőképpen magyarországi látogatók járnak itt. Tárgyalások folynak a técsői járási 

Lopuhiv település környékén található bunkerek felújításáról. 

 

Az UMDSZ-től koppintott a KMKSZ 
2012. október 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Regionális nyelv lett a magyar az Ungvári járás négy településén, Szalókán, 

Tiszaásványban, Kisdobronyban és Nagydobronyban, adta hírül a Kárpátalja hetilap. A 

KISZÓ szerkesztősége kapcsolatba lépett a négy település polgármesterével, valamint 

megismerkedett a négy faluban elfogadott határozat szövegével. Mindezek alapján az a 

következtetés vonható le, hogy érdemi eltérés nem mutatkozik e határozatok 

megszövegezése és a Beregszászban, valamint a Beregszászi járásban elfogadott 

dokumentumok között, így nehezen érthető, a kulturális szövetség képviselői a Bereg-

vidéken miért nem támogatták a magyar nyelv használatának kiterjesztését.  

 

Rovástábla Nagyberegen 
2012. október 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalja élen jár a székely–magyar rovás korszerű használatának elősegítésében. A 

Beregszászi járásban az elmúlt másfél hónapban közel 22 rovástáblát avattak, a minap 

éppen Nagyberegen. Mint azt Sipos László, a Rovásírás Alapítvány elnöke kiemelte, fontos 

szerepe van kultúránk azon elemeinek, melyek a nehéz körülmények között is 

megőrizhetők. Ezek egyike az ősi írásunk, a rovás. 
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Csak akkor beszélsz csúnyán magyarul, amikor káromkodsz! 
2012. október 6. – RTV Slovenija Hidak 

Mikor, hol, mennyire használják a Kárpát-medencében élő magyarok anyanyelvüket? 

Mennyire hajlamosak a „külhoni magyarok” átváltani az adott állam nyelvére? Mennyire 

vészes az asszimiláció? A Kontra Miklós nyelvész szerkesztette tanulmánysorozat - 

amelynek Ausztriával és Szlovéniával foglalkozó kötetét péntek este mutatták be a Bánffy 

központban – ilyen létkérdésekkel foglalkozik. 

 

”Örömnap”- Elsősnek lenni jó! 
2012. október 6. – RTV Slovenija Hidak 

Szeptember elején, a tanév kezdetekor a dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában nagy 

örömmel fogadták a tizenegy elsőst. Az iskola közösség legkisebbjei előtt egy ismeretlen 

világ jelent meg. Az elmúlt hónapban már nagyon sokat megtanultak és még számtalan 

ismeretet sajátítanak el. Az iskolai közösségbe péntek délután fogadták be az elsősöket. 

 

Hagyományápolás az 1. Sz. Lendvai KÁI-ban: hatékony tanulás, 
tapasztalatszerzéssel  
2012. október 5. – RTV Slovenija Hidak 

Az elméleti ismeretek megszerzése nélkülözhetetlen, azonban ha ezt gyakorlati 

tapasztalatszerzéssel vegyítik, az eredmény nem maradhat el. Ennek tudatában szervezik 

meg – immár hagyományosan, művelődési nap keretében – az 1. Sz. Lendvai KÁI-ban a 

hagyományápolást a hatodikosok számára. 

 

Horváth József marad Alsóőr élén 
2012. október 7. – Volksgruppen 

Alsóőrött a 761 választásra jogosultból 642 fő adta le szavazatát. 33 szavazat azonban 

érvénytelennek bizonyult. A községtanácsi választásokat az ÖVP nyerte 62,2 százalékkal, 

ez a szavazati arány 1,10 százalékkal kevesebb, mint 2007-ben. Az SPÖ, a voksok 37,8 

százalékát szerezte meg, ami 1,10 százalékkal több mint az elmúlt választásokon. A 

községtanácsban a 15 mandátumból az ÖVP 9, az SPÖ pedig 6 mandátumot szerzett.  

 

Tanévnyitó a lengyelországi magyarok hétvégi iskolájában 
2012. október 7. – MTI, hirado.hu 

Több tucat magyar származású gyermek vett részt a Lengyelországban élő diaszpóra 

hétvégi iskolájának tanévnyitó ünnepségén a Varsói Magyar Kulturális Intézetben (VMKI). 
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A Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola a varsói magyar nagykövetségnek, a VMKI-nek 

és a Lengyelországi Magyarok Egyesületének támogatásával, de akkreditáció nélkül, 

honismereti szakkör jelleggel működik. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

