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sajtószemle
2014. október 6.

2014. október 3. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro,
szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság
Magyarország ma már ott tart, hogy az alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében
érdemben is hozzá tud járulni, hogy a külhoni magyar közösségek szülőföldjükön
boldoguljanak – jelentette ki Orbán Viktor a kolozsvári Református Kollégium
szakiskolájának pénteki avatóünnepségén. A hiánypótlónak számító magyar
szakképzésnek otthont adó egyházi ingatlant a magyar kormány 650 ezer eurós
támogatásával újították és szerelték fel. A több száz kincses városi magyar részvételével
rendezett ünnepségen a kormányfő meggyőződésének adott hangot, miszerint az oktatási
intézmény valódi kincseket, jó magyar szakembereket fog nevelni, ami szerinte jó hír a
kolozsvári románok közössége számára is. „Mert a mi diákjaink ugyan magyarul tanulják
ki a szakmájukat, de ugyanolyan lelkiismeretes munkával szerelik majd meg a magyar és a
román emberek gáztűzhelyét is" – jelentette ki Orbán.

Vezető hírek

Orbán Kolozsváron: jó szakemberré anyanyelvén válhat a fiatal

Orbán Viktor Basescuval találkozott Bukarestben
2014. október 3. – Krónika, MTI, MNO
Orbán Viktor miniszterelnök felkereste Traian Basescu román államfőt péntek este
Bukarestben – tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTIt. Havasi Bertalan hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor magánlátogatást tett a román
elnöknél.

Orbán miatt kritizálta Basescut Ponta
2014. október 3. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap
A romániai magánlátogatáson tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök fogadása miatt
bírálta Traian Basescu román államfőt az ország kormányfője pénteken. A Mediafax
hírügynökség jelentése szerint Victor Ponta egy dél-romániai kampányrendezvény után
szerencsétlennek nevezte, hogy Traian Basescu „baráti vacsorára" hívta Orbán Viktort, akit
az Amerikai Egyesült Államok is bírált politikája miatt. Hozzátette, ő maga elnökként nem
ült volna le „elvtársi vacsorára" Orbán Viktorral. „Láthatják, miniszterelnökként sem
tettem" – jelentette ki a romániai államelnöki tisztség megszerzéséért kampányoló Victor
Ponta.

Semjén: a MOGYE a magyarság egyik legfájóbb sebe
2014. október 4. – Krónika, maszol.ro, MTI, hirado.hu, transindex.ro, szekelyhon.ro
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) körüli harc a magyarság
megmaradásáért folytatott küzdelmet jelképezi – jelentette ki Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes pénteken a marosvásárhelyi Vártemplomban, a magyar tagozat
tanévnyitó ünnepségén. „Marosvásárhelyen a MOGYE a magyarság diszkriminációjának
és jogfosztásának egyik legfájóbb sebe. Nem valamilyen plusztámogatást, kegyet, vagy
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Erkölcsi kártérítést követel Tőkés az Antena 3-tól
2014. október 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
Erkölcsi kártérítési pert indít Tőkés László EP-képviselő az Antena 3 román hírtelevízió,
illetve a csatorna egyik műsorvezetője és két riportalanya ellen, amiért az egyik műsorban
hazaárulónak és a magyar titkosszolgálat ügynökének nevezték – jelentette be az EPképviselő pénteken Marosvásárhelyen. Mihai Gâdea szeptember 17-ei műsorában Filip
Teodorescu, a Szekuritáté – az egykori kommunista titkosrendőrség – kémelhárításának
korábbi helyettes parancsnoka, és Ioan Talpeș, a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) volt
igazgatója azt állították, hogy Tőkés László 1989-ben a magyar titkosszolgálat fizetett
ügynöke volt.

Erdély

privilégiumot kérünk, csak azt, ami emberi jogi alapon, és egyébként hatályos törvény
alapján megillet minket. (...) A magyarság számára az önálló döntési jogkörrel rendelkező
magyar kar az egyetlen elfogadható megoldás” – mutatott rá a politikus.

A magyar érettségizők diszkriminációja miatt perel Árus Zsolt és az EMNP
2014. október 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Az Erdélyi Magyar Néppárt is beszállt abba a perbe, melynek célja a magyar érettségizők
diszkriminációjának megszüntetése – jelentette be Zakariás Zoltán, a Néppárt alelnöke és
Árus Zsolt, a per kezdeményezője. A romániai érettségi metodológiája diszkriminálja a
magyar nyelvű diákokat, akiknek eggyel több tantárgyból kell vizsgázniuk - idézi az EMNP
közleménye Zakariást. Árus Zsolt a pénteki sajtóeseményen ismertette: magánszemélyként
petíciót fogalmazott meg, amelyet eljuttatott az Országos Diszkrimináció-ellenes
Tanácshoz, akik – miután kikérték a tanügyminisztérium véleményét – megállapították,
nem történik hátrányos megkülönböztetés akkor, amikor a magyar diákok anyanyelvükből
és román nyelvből is kötelesek vizsgázni. Árus Zsolt a Tanács döntése után panasszal élt a
bukaresti táblabíróságon, a megindított perbe pedig az Erdélyi Magyar Néppárt is beszállt,
felperesként.

Ponta: Amerika csak Magyarországot bírálta
2014. október 3. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika
A román Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint Victoria Nuland, az amerikai
külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkár-helyettese Romániát
nem, hanem csak Magyarországot és Orbán Viktort bírálta. Dan Sova, a PSD szóvivője egy
pénteki közleményben úgy vélte, az amerikai államtitkár-helyettes csütörtökön a hatodik
Egyesült Államok-Közép-Európa Stratégiai Fórumon „nyilvánvalóan a magyarországi
helyzetre és Orbán Viktor tetteire" utalt. A PSD szóvivője szerint „valamennyi európai és
észak-atlanti partner tudja, hogy Orbán Viktornak, Traian Basescu barátjának despotikus
a viselkedése, Orbán korlátozta a magyarországi média és az állami intézmények
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Hiánypótló könyvet írt a román alkotmányjogról Varga Attila
2014. október 3. – maszol.ro
Nem olvasmányos, de közérthető és mindenek előtt fontos - így értékelték a felszólalók Dr.
Varga Attila „Román alkotmányjog” című könyvét, amelyet csütörtökön,
Marosvásárhelyen mutattak be a Kós Károly Akadémia Alapítvány rendezvényén. Az est
házigazdája Markó Béla szenátor, az alapítvány elnöke, a szerző beszélgetőtársai Frunda
György, a miniszterelnök tanácsadója és Ágoston Hugó közíró volt.

Erdély

szabadságát, valamint Magyarország EU- és NATO-tagsága ellenére elfogadhatatlan
politikai irányt követ".

Először osztották ki a Magyar Nyelvőr Díjakat Erdélyben
2014. október 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Magyar Nyelvőr Díjjal tüntette ki az 1872-ben indított nyelvészeti tudományos folyóirat
nevét viselő, és annak törekvéseit támogató Magyar Nyelvőr Alapítvány Péntek János
nyelvészt, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem tanárát, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság
elnökét, Balázs Géza nyelvészt, néprajzkutatót, az ELTE tanszékvezető tanárát és Tóth
Etelka főiskolai docenst, több magyar helyesírási kiadvány szerkesztőjét.

Felavatták a Sapientia marosvásárhelyi bentlakását
2014. október 4. – transindex.ro, maszol.ro, MTI
A magyar állam nem valamiféle kegyet gyakorol, hanem alapvető küldetését teljesíti,
amikor az erdélyi magyar felsőoktatást támogatja - mondta Semjén Zsolt magyar
miniszterelnök-helyettes pénteken Marosvásárhelyen, ahol felavatta a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem (EMTE) 240 férőhelyes diákkollégiumát. "A magyar államnak
az értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar emberek
életminősége javuljon. Nyilván a magyar nemzet fennmaradása akkor lehetséges, ha
minden nemzetrész megmarad. Ha akár az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, akár a délvidéki
nemzetrész elveszne, az egyetemes magyarság csorbulna. Ahhoz, hogy az erdélyi
magyarság fennmaradjon és ezáltal az egyetemes magyarság: ehhez kell a Sapientia" mutatott rá a politikus.

Kelemen: az erdélyi magyaroknak minden nap magyar nap
2014. október 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„A Brassóban, Erdélyben élő magyarok számára minden nap egy magyar nap. Magyarul
beszélünk, álmodunk, magyarul szólítjuk meg egymást, és megpróbálunk magyar életet
élni Romániában. Ünnepeinkkor jobban odafigyelünk azokra az értékeinkre, amelyek
számunkra fontosak, és amelyek megkülönböztetnek minket a többségi társadalomtól. De
nem ezért tesszük ezt, mert el akarunk különülni a többségtől, hanem azért, mert ez a
nyelv, ez a kultúra tesz minket magyar emberekké” – hangsúlyozta Kelemen Hunor
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Tiszteletbeli székely cím
2014. október 4. - Magyar Nemzet
A Székely Nemzeti Tanács első ízben osztott ki Tiszteletbeli székely címeket. Pénteken
Gyálon Andrássy Gábor, a Magyar Páneurópai Unió elnöke, W.-Nemessuri Zoltán alenök,
Csák Krisztina, Aba Béla elnökségi tagok, Molnár Erika tapolcai elnök, valamint Pápai
Mihály gyáli polgármester, Lupkovics Gábor fizikus, Urr Ipoly Zsolt pélbános, ciszterci
házfőnök, továbbá Weichinger András, a Szent Imre Alapítvány elnöke részesült az
elismerésben. A megtisztelő titulusról szól okleveleket Péter János, a Székely Nemzeti
Tanács alelnöke adta át. Mindezt azzal érdemelték ki az érintettek, hogy másodszorra
szervezték meg főként kistelepülésekről származó székely gyermekek csoportjának
magyarországi üdülését.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. október 4-i számában olvasható.)

Erdély

szövetségi elnök, az RMDSZ államelnökjelöltje október 3-án, pénteken este a Brassó
Megyei Magyar Napok megnyitóján.

Hol a tisztelet?
2014. október 5. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Három hónapja sincs, hogy Orbán Viktor megindokolta,
kormánya és a Fidesz számára miért nehéz együttműködnie a jelenleg hatalmon lévő
román szociáldemokratákkal. A miniszterelnök a tusnádfürdői szabadegyetemen
elmondta, az elmúlt másfél-két évben nem hangzott el olyan nyilatkozat a magyar fél
részéről, amely ne adta volna meg a román állam különféle intézményeinek, a román
népnek kijáró tiszteletet. Ellenben – tette hozzá Orbán – hosszú listát lehetne összeállítani
azokkal a nyilatkozatokkal, melyek román részről nem adták meg a magyar népnek kijáró
tiszteletet. A kormányfő pénteki kolozsvári, majd bukaresti magánlátogatásával
kapcsolatos bírálatok újfent bebizonyították, hogy Victor Ponta és a PSD nem a két
kormány szintjén felmerült nézeteltérések feloldásában, az elhidegült államközi viszony
enyhítésében, hanem a konfliktusgerjesztésben érdekelt”.

Ifjúsági házat avattak Körösfőn
2014. október 5. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság
„Megható volt látnom, ahogy itt, Körösfőn a közösség vigyáz az értékeire: felújította a régi
malom épületét, kis múzeummá, előadótérré alakította. Nem bontotta le a közösség életét
hajdanán meghatározó relikviát, amelyben a szülők és dédszülők őrölték a kenyérnek
valót, hanem hozzáépítette az új ifjúsági házat. Ez az épületegyüttes bizonyítja, hogy a
múlt a jelennel szervesen összekapcsolható, nem is tudnánk szétválasztani. Ebből pedig
azt kell megértenünk, hogy amikor a múlt értékeit beépítjük a mindennapjainkba, akkor
tulajdonképpen a jövőt helyezzük biztos alapokra” – hangsúlyozta Kelemen Hunor
szövetségi elnök, az RMDSZ államelnök-jelöltje Körösfőn, ahol a helyi közösség az új
ifjúsági ház elkészültét ünnepelte a hétvégén.
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2014. október 5. – maszol.ro
Elnöké választása esetén nem engedné be többé Romániába Orbán Viktor Gheorghe Funar
független államfőjelölt. Kolozsvár volt polgármestere persona non gratává nyilvánítaná a
magyar kormányfőt. „Orbán Viktor csak a televízióból nézheti Kolozsvárt és Erdélyt. Nem
léphetnek be majd be az országba azok, akik 1989. december 21. után az egységes román
nemzetállamra rontottak” – idézte a politikust az Agerpres. Funar hozzátette, ha elnökké
választják, a románok érdekeit eláruló román-magyar államszerződést is felbontaná.

Erdély

Funar: ha elnök leszek, Orbán csak a tévében fogja látni Kolozsvárt

Emléktáblát avattak Magyarókerekén
2014. október 6. – Krónika
Magyar hazafinak, a kereszténydemokrácia zászlóvivőjének nevezte Keresztes Sándor
egykori politikust Semjén Zsolt magyar miniszterelnök- helyettes, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke tegnap a Kolozs megyei Magyarókerekén, ahol felavatták a volt vatikáni
nagykövet emléktábláját. A Barankovics István Alapítvány a KDNP újraalakulásának 25.
Évfordulóján tisztelgett emléktábla-állítással az 1944–49 között működő Demokrata
Néppárt alapító tagja előtt.

Costoiu cáfolta Semjén kijelentését

Megtalálta-e mára a helyét „a Selye”?
2014. október 3. – Új Szó
Tóth Jánossal, a komáromi Selye János Egyetem rektorával készült interjút közölt az Új
Szó. A rektor a következő évek legfontosabb feladatának nevezte, hogy az egyetem
megőrizze jelenlegi besorolását. „Úgy gondolom, ha a jövőben Szlovákiában tíz egyetem és
tíz főiskola marad, akkor bárminő felsőbb rosszindulat nélkül – az ország legfiatalabb,
csupán tízéves múltra visszatekintő egyetemeként – valószínűleg mégiscsak a főiskolák
között leszünk. Ha ellenben az lesz a képlet, és én ettől tartok, hogy megmarad 18 egyetem,
kettőt pedig átminősítenek főiskolává, és abból az egyik épp a miénk lesz, akkor abba
semmiképpen sem fogunk beleegyezni.”

Felvidék

2014. október 6. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro
A román állam kiemelt jelentőséget tulajdonít az anyanyelvű oktatásnak, ezért minden
szinten és szakon támogatja, illetve finanszírozza a kisebbségi nyelveken szervezett
oktatást – jelentette ki szombaton az Agerpres hírügynökségnek Mihnea Costoiu. A
felsőoktatásért felelős tárca nélküli miniszter Semjén Zsolt bírálatára reagált, miszerint a
román állam egy fillérrel sem járul hozzá a Sapientia finanszírozásához, és ezáltal román
állampolgárokat diszkriminál.

6

2014. október 4. – bumm.sk, hirek.sk
Ján Počiatek (Smer) közlekedésügyi miniszter szerint 2019-ig elkészülhet a Pozsony-Kassa
autópálya. A szlovák köztelevízió politikai vitaműsorában vitapartnere, Érsek Árpád
(Most-Híd) a közlekedésügyi minisztertől megkérdezte, milyen fázisban van a pozsonyi
D4-es körgyűrű és a magyar járásokat is érintő R7-es gyorsforgalmi út előkészítése.
Počiatek szerint leghamarabb 2015 és 2016 fordulóján kezdődhet meg az építkezés.
Hozzátette, szerinte is kiemelten fontos a két útszakasz megépítése.

Felvidék

Počiatek: öt éven belül elkészülhet a Pozsony-Kassa autópálya

Szigeti a bíróság előtt

Belgrádban már hatezren tették le a magyar állampolgársági esküt
2014. október 3. – Magyar Szó
Belgrádban a Magyar Köztársaság Nagykövetségén immáron a 209. állampolgársági
eskütételt szervezték meg ünnepélyes keretek között. Csütörtökön a belgrádi
nagykövetségen huszonnégy személy tett állampolgársági esküt Szerencsés János konzul
előtt. Mint azt Szerencsés János konzultól, a nagykövetség Konzuli Osztályának vezetőjétől
megtudtuk, eddig megközelítőleg 130 ezren szerezték meg Szerbia területéről az
egyszerűsített honosítási eljárásban a magyar állampolgárságot. Amíg Szabadkán, ahol
jelentősen több kérvényt vesznek át, mintegy hatvanöt ezren adták át állampolgársági
kérvényüket, Belgrádban valamivel több mint hatezren tették le az esküt, míg a többiek
Magyarország területén éltek ezzel a jogukkal.

Vajdaság

2014. október 5. – Új Szó
Bíróság elé állítják Szigeti Lászlót, az MKP képviselőjét, volt oktatásügyi minisztert. A
rendőrség szerint csalást követett el. Az ügy még tavaly novemberben látott napvilágot. A
gyanú szerint Szigeti oktatási miniszterként 2006-ban, öt hónapos oktatási minisztersége
idején három és félmillió koronás (116 ezer euró) támogatáshoz juttatta Nemesócsa
községet, noha tudta, a falu nem jogosult rá. A falunak a pénzt a rossz állapotban levő
tornaterem rekonstrukciójára kellett volna fordítani. Ehelyett egy magáncég csarnokát
újították fel belőle.

VMDK: A távlati cél a magyar területi autonómia
2014. október 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A VMDK távlati célja a magyar területi autonómia kiharcolása, hangsúlyozták a párt
illetékesei a nemzeti tanácsi választásokkal kapcsolatban megtartott zentai
programbemutató sajtótájékoztatójukon. – Huszonöt éve nevünket felvállalva, nyílt
sisakkal küzdünk a balkáni elnyomás ellen. Távlati célunk a magyar területi autonómia
kiharcolása, csak arra tartunk igényt, mint amire a koszovói szerbek: területi autonómiára.
A délvidéki magyarság nem elégedhet meg csupán a máig se teljes kulturális autonómia
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Vajdaság

működtetésével, a minket megillető javakért harcolunk, a velünk szembeni megalázó
állami magatartáson szeretnénk változtatni. A megszerzett javakat nem magunkra,
klientúránk kiépítésére, hanem nemzetünk javára, szellemi gyarapodására, közérzetének
javítására, boldogulására szeretnénk fordítani. Az eddigi törekvésekkel szakítva nem
szeretnénk ilyen-olyan úgynevezett civil szervezetek mögé bújva Szerbia világot
megtévesztő magyar kirakatává válni – hangsúlyozta Tari István, a VMDK–Csonka Áron
lista vezetője a zentai sajtótájékoztatóján.

Fontos a fiatalok tájékoztatása
2014. október 3. – Magyar Szó
Csütörtökön délután Beretka Katinka, Linka Gabriella és Németh Ernő, a Magyar
Összefogás lista jelöltjei, valamint Horvát Tímea, a VMSZ szabadkai Női Fórumának
elnöke ellátogattak a szabadkai Dr. Rehák László Kollégiumba, ahol elbeszélgettek az itt
lakó fiatal egyetemi hallgatókkal. Jelen pillanatban a kollégium tizenhat, főleg a
szórványból érkezett fiatalnak ad otthont, akiknek a kedvezményes szállás nagyban
megkönnyíti az egyetemi mindennapjaikat. A kollégium lakói között több olyan hallgató is
van, aki részesül az MNT ösztöndíjában, s mint elmondták, ez nagy segítséget jelent nekik,
és a szüleik válláról is valamennyire leveszik az anyagi terheket. – Akik MNT-ösztöndíjban
részesülnek, azoknak ez nagy segítség és persze motivációs faktor is, hogy a
tanulmányaikat komolyabban folytassák, és van olyan is, aki csalódott, mert nem kapta
meg például a Várady kiválósági ösztöndíjat, de ez is azt mutatja, hogy a fiatalok
számítanak erre a támogatásra és van elképzelésük, hogyan szeretnék a tanulmányaikat
pénzelni - nyilatkozta Beretka Katinka.

Az LSV kezdeményezni fogja Pásztor leváltását?
2014. október 3. – Vajdaság Ma
Megállapodásra jutott a tartományi kormány új politikája kapcsán a Vajdasági
Szociáldemokrata Liga (LSV), a Demokrata Párt (DS) és az Új Demokrata Párt (NDS), s e
tekintetben egyedül a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és elnöke, Pásztor István
álláspontja nem ismeretes – jelentette ki Bojan Kostreš, az LSV elnökhelyettese. Kostreš az
RTV-nek nyilatkozva azt mondta, a VMSZ-nek dönteni kell, hogy a kormánykoalíció részee vagy sem, illetve hogy támogatja-e az új politikát, amelynek részét képezi az
alkotmánymódosítással kapcsolatos tárgyalások kezdeményezése is. A kérdésre, miszerint
ez azt jelenti-e, hogy az LSV követelni fogja Pásztor leváltását, Kostreš azt válaszolta, hogy
pártja minden lépésről tárgyal a koalíciós partnereivel, de „biztosan nem fogja
megengedni, hogy a vajdasági parlament döntéseit ne hajtsák végre”. „Hamarosan
előállunk egy konkrét javaslattal, és akkor ismeretessé válik a válasz erre a kérdésre is” –
fogalmazott az LSV elnökhelyettese.
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2014. október 4. – Magyar Szó
Úgy tűnik, hogy a Vajdasági Szociáldemokrata Liga továbbra sem tud magával mit
kezdeni, ezért állandóan azzal próbálkozik, hogy valaki másba belekössön – nyilatkozta
tegnap a Magyar Szónak Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke Bojan
Kostrešnek, a VSZL elnökhelyettesének kijelentéseire reagálva. Mint mondta, az utóbbi
időben a Vajdasági Magyar Szövetség folyamatos támadások célpontja. – A mi
álláspontjaink továbbra is egyértelműek, a politikai állapotokat nem kívánjuk
destabilizálni. Az ésszerűség diktálta, normális álláspontok mellett állunk majd ki ezt
követően is, függetlenül attól, hogy ez kinek tetszik és kinek nem. Ez a VMSZ hosszú távú
politikai ambíciója – fejtette ki Pásztor.

Vajdaság

„Nem a ligától kaptuk a mandátumot”

Incidensek nélkül zajlott a Séta Vajdaságért
2014. október 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Incidensek nélkül ért véget Újvidéken a Séta Vajdaságért elnevezésű polgári tiltakozó
megmozdulás. A szervező Vajdasági Párt és a Vajdasági Klub nemkormányzati szervezet
több száz tagjából álló menetoszlopot számos rendőr kísérte végig a székváros központján.
A séta a Vajdasági Múzeum épületétől indult és a báni palotánál ért véget, ahol Branislava
Kostić, a Vajdasági Klub elnöke, Miroslav Ilić, a Vajdasági Párt politikai tanácsának elnöke
és Aleksandar Odžić, a Vajdasági Párt elnöke szólt a jelenlevőkhöz, jelentette a 021
hírportál. Korábban a jobboldali szervezetek tagsága is gyülekezőt tartott a Szabadság
téren, s a kis létszámú csoportra szintén rendőri erők felügyeltek, de incidens nem történt.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Temerinben
2014. október 5. – Vajdaság Ma
A 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanú tiszteletére tartottak tegnap délután
megemlékezést Temerinben. A vajdasági körúton tartózkodó kaposvári Móricz Zsigmond
Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanulói a Tájház alkotóházában megrendítő, zenés,
verses összeállítással emlékeztek meg azokról, akik életüket adták a magyar szabadságért.
A Határtalanul csereprogram keretében a topolyai Mezőgazdasági Középiskola illetve a
kaposvári szakképző iskola több éves testvériskolai kapcsolatot ápol, a fiatalokat
összehozza a szakma szeretete, mondja Széll Erzsébet, a kaposvári iskola magyar nyelv és
irodalom, valamint történelem szakos tanára.

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek Adán
2014. október 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az aradi vértanúk emléke előtti tisztelgés jegyében koszorúzási ünnepséget tartottak Adán
a Millecentenáriumi Emlékbizottság, a Vadvirág Hagyományápoló Kör és a Vajdasági
Magyar Szövetség községi szervezete szervezésében. Az adai Damjanich-emlékműnél
megtartott koszorúzási ünnepség kezdetén felcsendülő Himnusz után a Vadvirág
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Vajdaság

Hagyományápoló Kör tagjai, Raffai Anikó, Szollár Anna, Szügyi Levente, Tóth Adám,
Varga Imola és Varga Lilla adtak alkalmi műsort, majd Kalmár Ferenc, a Magyar
Országgyűlés elnökének nemzetpolitikai tanácsadója, a KDNP alelnöke mondott beszédet,
amelyben egyebek mellett a nemzetpolitika irányairól, valamint az összefogás és a
felelősségvállalás fontosságáról is szólt. A levert szabadságharc mártírjaira való emlékezés
akkor lehet méltó hozzájuk, ha halálukban a szabadság eszméjét fedezzük fel –
hangsúlyozta Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója az adai
Damjanich-emlékműnél az aradi vértanúk emlékére szervezett koszorúzási ünnepségen.

Rátok emlékezünk – az aradi tizenhármak előtt tisztelegtek Szabadkán
2014. október 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az Aradon kivégzett tizenhárom vértanú emléke előtt tisztelegve szervezett közös
emlékműsort Szabadkán a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, az Életjel Csáth Géza
Művészetbaráti Köre és a Vajdasági Magyar Szövetség sétaerdei helyi szervezete. A Lányi
Ernő IME székházában megtartott Rátok emlékezünk című műsoron Miklenovics Aranka
összekötőszövegei fogták egybe az egyesület Veronika népdalkörének és a Csáth Kör
versmondóinak az 1848/49-es eseményekhez kapcsolódó, azokat idéző programszámait.
Ugyanakkor az aradi tizenhárom utolsó mondatainak felidézésével párhuzamosan a
résztvevők kokárdákat tűztek a vértanúk arcképét ábrázoló lapokhoz. Az emlékműsor
szervezői külön köszöntötték Siflis Zoltánt, a Magyar Nemzeti Tanács művelődési
bizottságának elnökét, a Magyar Összefogás lista jelöltjét.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Törökbecsén
2014. október 5. – Pannon RTV
A 13 aradi vértanúra emlékeztek szombaton Törökbecsén. A helyiek szentmisével és
alkalmi műsorral tisztelegtek a szabadságharcosok előtt. A törökbecsei szálakkal
rendelkező gróf Leiningen-Westerburg Károly szobrát megkoszorúzták. Gróf LeiningenWesterburg Károly elszegényedett német főnemesi családból származott. 1835-ben lépett
be a császári és királyi hadseregbe. Később felesége, Sissányi Erzsébet révén törökbecsei
nagybirtokos lett. A magyar szabadságharc idején először a szerbek ellen harcolt, majd a
tavaszi hadjáratban Buda bevételénél, Miskolcnál, Komáromnál vívott sikeres ütközeteket.
1849-ben kötél általi halálra ítélték. 30 éves volt. Róla, a legfiatalabb aradi vértanúról
emlékeztek meg szombaton Törökbecsén. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Jókai Mór
Magyar Művelődési Egyesület szervezésében megkoszorúzták a szabadságharcos öt évvel
ezelőtt felavatott szobrát.

Múltidézés és kegyeletadás Zomborban
2014. október 6. – Vajdaság Ma
Hagyományosan az aradi emléknap előtti napon tartotta Kegyeleti nap elnevezésű
rendezvényét a zombori Magyar Polgári Kaszinó. A múltidézés több mint egy évtizede nem
csupán az 1848/49-es szabadságharc és az aradi vértanúk emlékére szerveződik, hanem a
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2014. október 6. – Magyar Szó
A tizenhárom aradi vértanúból négyet a Délvidék adott. Kettőnek, Lázár Vilmosnak és Kiss
Ernőnek a sorsa Nagybecskerekhez kötődik. Kiss Ernő Temesváron született, de birtokai
Magyarittabén és Eleméren voltak. A kivégzését követően tisztiszolgája titokban eltemette
az aradi temetőben. Hat évvel később Katalinfán (Katrinfeld, ma Ravni Topolovac)
újratemették, majd hamvait 1872-ben Elemérre vitték, ahol a Szent Ágoston-templom
szentélye alatti kriptájába helyezték örök nyugalomra. Délvidék magyarsága a kilencvenes
évek elejétől október hatodikán ezen a helyen emlékezik az aradi vértanúkra. Lázár Vilmos
Nagybecskereken született, később Temesvárra került, az aradi Emlékoszlop kriptájában
nyugszik. Emlékét 2005 óta a Nagybecskereki Székesegyházban, a szenteltvíztartó
közelében felállított emléktábla őrzi, amelyből annak idején a csecsemő Lázár Vilmost is
megkeresztelték. Minden év októberében az emléktáblára – melyet Várady József és neje,
Czikajló Ágnes állíttatták – elhelyezik a kegyelet virágait.

Mikola István: Kárpátalja magyarságának erőt kell merítenie 1848-49
hőseinek örökségéből
2014. október 5. – MTI, Kárpátalja Ma, hirado.hu, MNO, Magyar Hírlap
Az aradi tizenhármak és az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc többi vértanújának
hatalmas történelmi hagyatékából erőt kell meríteniük a kárpátaljai magyaroknak a
szülőföldjükön való megmaradáshoz és a nemzet újraegyesítéshez - jelentette ki Mikola
István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi
együttműködésért felelős államtitkára vasárnap Beregszászon. A politikus a báró Perényi
Zsigmond ugocsai főispán, felsőházi elnök, a forradalom 1849-ben kivégzett vértanúja
beregszászi szülőházánál tartott emlékünnepségen hangsúlyozta: a mártírok örökségét a
magyarságnak szellemi energiaként kell használnia. Hozzátette: most ismét olyan időket
élünk, amikor a vértanúk hagyatékából erőt kell merítenünk ahhoz, hogy a mai
problémákat úgy tudjuk megoldani, hogy a magyar kultúra, a magyar nép
felvirágozhasson.

Vajdaság

Kegyeletadás Eleméren és Nagybecskereken

Kárpátalja

mindenkori hősök, forradalmárok, áldozatok és mártírok emléke előtti főhajtás. A
kegyeletadás a Szent Rókus temetőben, az 1848/49-es emlékmű megkoszorúzásával
kezdődött, ahol F. Cirkl Zsuzsa, a Szent György Lovagrend délvidéki nagypriorja mondott
alkalmi beszédet, majd nt. Orosz Attila bácskai református esperes hirdetett igét.
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Prágában emlékeztek meg az aradi vértanúkról
2014. október 5. – MTI, hirado.hu
A csehországi magyar szervezetek képviselői vasárnap délután Prágában ünnepélyesen
megkoszorúzták Görgey Artúr honvédtábornoknak, az 1848-49-es szabadságharc
honvédsége főparancsnokának, az akkori forradalmi kormány hadügyminiszterének
emléktábláját. Az ünnepséget a Görgey Artúr Társaság (GAT) szervezte, és csatlakozott
hozzá a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, valamint a többi prágai magyar
szervezet is.

Kárpátalja

2014. október 4. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja
A májusi EP-választáson a Fidesz-KDNP nemzeti listáján mandátumhoz jutott Bocskor
Andrea, akivel Brüsszelbe költözött férje, Bocskor László is. Bocskor László három és fél
éven át vezette a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetét. A megüresedett elnöki tisztség
betöltése érdekében vált szükségessé, hogy összehívják a beregszászi alapszervezet
rendkívüli tisztújító közgyűlését. Brenzovics László az október 26-ára kiírt parlamenti
választások kapcsán felmerült kérdésekkel kapcsolatban tartott tájékoztatót. A KMKSZ
elnöke hangsúlyozta, hogy a megye és a kárpátaljai magyarság nyugalmának megőrzéséért
a KMKSZ igyekszik minden tőle telhetőt megtenni. „A változó etnikai arányok és a
megélénkülő, különböző szélsőséges erők miatt is elengedhetetlen, hogy egy erős és
ütőképes alapszervezet legyen Beregszászban” – hangsúlyozta. Molnár D. Istvánt
bemutatkozását követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag választotta a KMKSZ
Beregszászi Alapszervezetének elnökévé.

Diaszpóra

Molnár D. Istvánt választották a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének új
elnökévé

Kerületi Cserkész Akadályverseny Kastlban
2014. október 3. – Nemzeti Regiszter
Szeptember utolsó hétvégéjén huszonhatodik alkalommal rendezték meg a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség I. Kerületének hagyományos Akadályversenyét a németországi
magyar cserkészparkban.

Rekord a heidelbergi táncházban
2014. október 5. – Nemzeti Regiszter
A szeptember 27-én megrendezett heidelbergi táncházba soha nem látott létszámban
jöttek el a táncolni vágyó gyerekek és felnőttek. Összesen több, mint 160-an kerekedtek fel,
hogy magyar zenére magyar táncokat táncoljanak Baden-Württemberg festői egyetemi
városában.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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