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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder János: 1848-49 a magyarság öntudatának legtisztább forrása 
2016. október 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, mno.hu, InfoRádió, HírTV, 888.hu, Magyar 

Nemzet, Krónika, Népszava 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mindörökre a magyarság öntudatának 

legtisztább forrása maradt - mondta Áder János köztársasági elnök csütörtökön, a nemzeti 

gyásznapon a Pest megyei Ócsán. Az államfő Halászy Károly honvéd százados tiszteletére, a 

Halászy Károly Általános Iskolában rendezett megemlékezésen kijelentette: „a hazaszeretet 

nem ünnepnapok hangzatos szava, hanem egy bennünk dolgozó erő”. 

 

Az aradi vértanúkra emlékezett Kárpátalja magyarsága Nagyszőlősön 
2016. október 6. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Webrádió, Kárpátinfo, Pannon RTV, 

Vajdaság Ma 

Vértanúink példája azt üzeni nekünk, 21. századi magyaroknak: ha meg akarunk maradni és 

szabadságunkat meg akarjuk őrizni, akkor cselekednünk kell - mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a nemzeti gyásznapi 

megemlékezésen csütörtökön Nagyszőlősön. A báró Perényi Zsigmond Ugocsa vármegye 

1849-ben kivégzett főispánjáról, felsőházi elnökről elnevezett középiskolában tartott központi 

kárpátaljai emlékünnepségen elmondott beszédében az államtitkár hangsúlyozta: "A hősök, 

akikre ma emlékezünk, különböző származású és hátterű, de egyformán magyar szívű férfiak 

voltak.” Kiemelte: míg 167 évvel ezelőtt fegyverrel, ma tettekkel kell küzdenünk nemzetünk és 

közösségeink fennmaradásáért. Hozzátette: a kárpátaljai magyarság élen jár ebben a 

küzdelemben. 

  

„Erősítenünk kell a szabadság kultúráját!” 
2016. október 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, MTI, hirado.hu, Bihari 

Napló, szekelyhon.ro 

Erdély-szerte megemlékezéseket tartottak csütörtökön az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc véres megtorlása és a 13 aradi vértanú kivégzésének 167. évfordulója 

alkalmából. A központi rendezvényt – mint minden évben – Aradon tartották, ahol a 

program a hagyomány szerint szentmisével kezdődött a belvárosi római katolikus 

templomban, melyet Kovács Péter gyulai esperes-plébános, általános püspöki helynök 

celebrált. Ezt követően a megemlékezők a Szabadság-szoborhoz vonultak. A megemlékezésen 

elsőként felszólaló Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arra mutatott rá, hogy egyetlen 

európai nemzetet sem kímélt meg a történelem attól, hogy meg kelljen vívnia a maga 

szabadságharcát. „A nemzetté válás és a szabadság iránti vágy, valamint az abból fakadó 

szabadságharc párost alkotott a népek történelmében, különösen a francia forradalomtól 

kezdődően. Ez alól nem voltunk, nem is lehettünk kivételek mi, magyarok sem” – fogalmazott 

Kelemen Hunor. 
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http://magyaridok.hu/belfold/ader-janos-1848-49-magyarsag-ontudatanak-legtisztabb-forrasa-1070788/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/az-aradi-vertanukra-emlekezett-karpatalja-magyarsaga-nagyszoloson
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/aerositenunk-kell-a-szabadsag-kulturajata
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Befejeződött a külképviseleti szavazatok számlálása 
2016. október 6. – MTI, Pannon RTV, Magyar Idők, Híradó, Magyar Nemzet, VS.hu, 

Népszava 

Befejezte a népszavazáson leadott külképviseleti szavazatok számlálását a Nemzeti Választási 

Iroda. A külképviseleti névjegyzékbe 11 231-en kérték felvételüket, a 105 külképviseleten 

9360-an jelentek meg szavazni. Az urnákat a szavazás végén lezárták és Magyarországra 

szállították, az NVI reggel kezdte meg az urnák bontását, és délutánra megszámlálták a 

szavazatokat. A külképviseleti voksolás eredményéről a www.valasztas.hu oldalon közzétett 

előzetes tájékoztató adatok szerint az urnákban 9207 szavazólapot találtak. A leadott 

szavazólapok közül 13,28 százalék volt érvénytelen és 86,72 százalék volt érvényes. Az 

érvényes szavazólapok közül 2,99 százalék “igen” szavazat volt és 97,01 százalék “nem” 

szavazat volt. 

 

Magyarul tájékoztat az Agerpres hírügynökség 
2016. október 6. – Krónika, MTI 

Negyed évszázados kihagyás után újraindította magyar nyelvű hírfolyamát az Agerpres 

román állami hírügynökség szerdán – írja az MTI. A közszolgálati intézmény lényeges 

politikai, gazdasági, kulturális, egyházi és egyéb témájú híreinek magyar fordítását 

ingyenesen elérhető internetes felületen teszi közzé a magyar nyelvű felhasználók számára. 

Alexandru Giboi vezérigazgató az MTI-nek nyilatkozva az Agerpres közszolgálati 

kötelezettségeivel indokolta a magyar hírfolyam újraindítását, amelynek elsődlegesen „a 

Romániában nagy számban élő magyar anyanyelvű emberek tájékoztatása” a célja. Kifejezte 

reményét, hogy az Agerpres a romániai magyar ajkú felhasználók első számú, leghitelesebb 

hírforrásává válik, és a magyar hírfolyam a világon másutt élő magyarok – szerkesztőségek 

vagy egyéni felhasználók – számára is fontos hírforrás lehet. 

 

Winkler: az országprojekttel a társadalmi kohézió erősítése cél 
2016. október 6. – transindex.ro 

Kedden ülésezett első alkalommal a Klaus Johannis államfő által létrehozott országprojekt-

bizottság, amelynek célja politikai konszenzuson alapuló célok megfogalmazása Románia 

jövőjét és az Európai Unióban betöltött szerepét illetően. A 23 fős testület egy részét szakmai 

tekintélyük alapján választották, további tagjait a politikai pártok két-két jelöltje teszi ki, 

államfői jóváhagyással. Az RMDSZ képviseletének szerepét Winkler Gyula EP-képviselő és 

Korodi Attila parlamenti képviselő töltik be, akiket Kelemen Hunor szövetségi elnök jelölt a 

tisztségre. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő szerint üdvözlendő a kezdeményezés, 

ugyanis jövő évben lesz az Európai Unióhoz való csatlakozás tizedik évfordulója. Szerinte 

elsősorban azért lesz nehéz feladat az államprojekt-dokumentum eredményes tartalmi 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=292930
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarul-tajekoztat-az-agerpres-hirugynokseg
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26216
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felépítése, mert nincsenek olyan perspektívák Romániát illetően, amellyel mindenki 

azonosulni tud, ebből következően pedig nincs megfelelő társadalmi összetartás. 

 

Kelemen: az RMDSZ tagja lenne egy koalíciós kormánynak, de nem bármi áron 
2016. október 6. – transindex.ro, Bihari Napló 

Kelemen Hunor meg van győződve arról, hogy a decemberi parlamenti választásokat 

követően koalíciós kormánya lesz az országnak. Ennek a koalíciónak pedig a szövetség is tagja 

lenne, de nem bármi áron, és nem akármilyen feltételekkel - nyilatkozta Aradon az RMDSZ 

elnöke. A szövetségi elnök hozzátette: aligha találni olyan pártot, amely azért indulna a 

választásokon, hogy ellenzékbe kerüljön. Minden politikai alakulatnak célja, hogy kormányon 

legyen, hiszen így van esélye arra, hogy - legalább részben - megvalósítsa politikai programját 

- mondta. 

 

Az EMNT és EMNP gyűjtötte össze az erdélyi levélszavazatok majdnem 
kétharmadát 
2016. október 6. – transindex.ro, Bihari Napló, Krónika 

Sajtótájékoztatón értékelte ki a kvótanépszavazás eddig ismert eredményeit és annak erdélyi 

vonatkozásait Tiboldi László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke és Péter Kata, a 

kvótanépszavazás partiumi és közép-erdélyi lebonyolításáért felelős EMNT-megbízott, a 

kolozsvári Demokrácia-központ vezetője. „A 2014-es magyarországi parlamenti 

választásokhoz hasonlóan, ez alkalommal is hittel, becsülettel és felelősségtudattal segítettük 

az erdélyi magyar állampolgárokat abban, hogy élhessenek szavazati jogukkal” – kezdte 

beszámolóját Tiboldi László. Az EMNT alelnöke elmondta: az általuk működtetett 

Demokrácia-központok munkatársai és az Erdélyi Magyar Néppárt önkéntesei segítettek az 

azonosító nyilatkozatok kitöltésében, valamint a levélszavazatok begyűjtésében is, melyeket – 

a voksolás utolsó napjáig folyamatosan – a csíkszeredai és kolozsvári külképviseletekhez 

juttattak el. 

 

Antal Árpád: elhibázott közpolitikákat folytat a kormány 
2016. október 6. – maszol.ro 

Elhibázottnak tartja Románia közigazgatási átszervezésének kormány által elfogadott tervét 

Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatón kifejtette: „Nem 

vitatja senki, hogy hatékonyabbá, modernebbé kell tenni a hazai közigazgatást, és az is igaz, 

hogy az önkormányzatok, mintegy 90 százaléka saját bevételeiből jelenleg nem tudja fedezni 

működési költségeit. Kérdés azonban az, hogy mit tekintünk saját bevételnek?”. 

 

Kelemen: hétfőn leadjuk a választáson való induláshoz szükséges 200 ezer 
aláírást 
2016. október 6. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Az 1848 – 1849-es magyar forradalom és szabadságharc véres megtorlásának, a 13 vértanú 

honvédtiszt aradi kivégzésének 167. évfordulóján rendezett gyászünnepség alkalmából az 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43997
http://itthon.transindex.ro/?hir=43999
http://itthon.transindex.ro/?hir=43999
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/70733-antal-arpad-elhibazott-kozpolitikakat-folytat-a-kormany
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/70701-kelemen-hetf-n-leadjuk-a-valasztason-valo-indulashoz-szukseges-200-ezer-alairast
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/70701-kelemen-hetf-n-leadjuk-a-valasztason-valo-indulashoz-szukseges-200-ezer-alairast
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aradi RMDSZ-székházban tartott sajtótájékoztatót csütörtök reggel Kelemen Hunor, a 

szövetség elnöke. Az aktuálpolitikai témákkal indított konferencián elmondta: az RMDSZ 

hétfőn leteszi az országos választási irodához a több mint 200 ezer támogató aláírást, ami a 

december 11-i parlamenti választásokon való induláshoz szükséges. „Teljes listát állítunk 

minden választókörzetben, mert megfelelő parlamenti képviseletet szeretnénk a romániai 

magyar közösségnek – mondta az RMDSZ-elnök. – 1990-től kezdve minden szavazáskor 50 

ezernél több voksot kaptunk azokból a megyékből is, ahonnan esélyük sem volt a magyar 

jelölteknek bejutniuk a parlamentbe, ezért úgy döntöttünk, hogy a Hargita megyei 

képviselőjelölti lista befutónak számító negyedik helyét felajánljuk az egyik 

szórványmegyének, a Szeben megyei képviselőnek.” 

 

Kopjafák tövében emlékeztek Sepsiszentgyörgyön az aradi vértanúkra 
2016. október 6. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyön mintegy 200 résztvevő jelenlétében emlékeztek csütörtökön az aradi 

vértanúkra a Bod Péter Megyei könyvtár mögötti téren, az aradi tizenhármak emlékére 

állított kopjafáknál. A Székely Mikó Kollégium diákjainak „Szemből, halál” című irodalmi, 

zenés műsorával kezdődő megemlékezésen Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat 

vezetője, megyei tanácsos beszédében rámutatott: az aradi 13 vértanú hősi viselkedésével 

megmutatta mi a méltóság. „Nem az a fontos, hogy mennyit élünk, hanem az, hogy mit 

teszünk, amíg a földön járunk. Aki nem csak magának él, hanem a közösségnek is, az nem élt 

hiába, mert hagy valami fontosat maga után”, hangsúlyozta Benkő Erika. 

 

Székelyföldi legendák Hollywoodban? 
2016. október 6. – szekelyhon.ro 

Ken Fountain, az amerikai DreamWorks Animation munkatársa tart képzést ezen a héten a 

Székelyföldi Legendárium csapatának, a szakember a rajzfilmkészítésben fejleszti tudásukat. 

Az animátor szerint mindenképp mozivásznon van a helyük a székelyföldi mondáknak, 

legendáknak. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek meg Nagyváradon 
2016. október 6. – maszol.ro 

A nagyváradi Szent László templomban megtartott ökumenikus imádsággal kezdődött az 

RMDSZ október 6-i megemlékezése Nagyváradon, ahol Pék Sándor plébános köszöntése után 

a történelmi egyházak képviselői, Csűry István királyhágómelléki református püspök, Fodor 

József vikárius, Mátyás Attila evangélikus esperes és Molnár Imola unitárius lelkész beszélt. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői ez idő alatt Szacsvay Imre szobránál tartották 

megemlékezésüket. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson is 
2016. október 6. – szekelyhon.ro 

„A szabadság olyan, mind halnak a víz, madárnak a levegő, vadnak a rengeteg. Legyetek 

inkább halni készek véle, mint élni nélküle” – idézte egy 1848-as szabadságharcos szavait 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/70748-kopjafak-toveben-emlekeztek-sepsiszentgyorgyon-az-aradi-vertanukra
http://www.szekelyhon.ro/magazin/szekelyfoldi-legendak-hollywoodban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/70751-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-meg-nagyvaradon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-gyergyoszentmikloson-is
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Portik Zsolt történelemtanár a gyergyószentmiklósi temetőben. Nagy Zoltán, 

Gyergyószentmiklós polgármestere beszédében hangsúlyozta, a gyásznapon emlékezünk arra 

az 1849 őszén az egész nemzeten úrrá lett csalódottságra, reményvesztettségre is, amiből nem 

látszott kiút. 

 

Tükörperformansz az udvarhelyi megemlékezésen 
2016. október 6. – szekelyhon.ro 

Alkalmi, ravatalozóhoz hasonló emlékhelyet rendezett be a polgármesteri hivatal az 

udvarhelyi Patkóban, ahol az egybegyűltek az 1848–49-es szabadságharc tizenhárom aradi 

vértanújának emléke előtt tiszteleghettek. A vértanúk szellemiségéből, szabadságszeretetéből 

való részesedést jelenti október 6-a, melynek nemzetegyesítő ereje van – fogalmazott Gálfi 

Árpád, Székelyudvarhely polgármestere a csütörtöki, Márton Áron téri megemlékezésen 

mondott beszédében. „Nehéz időket él Európa, szükség is volna olyan erős, tántorítatlan 

nemzeti öntudattal rendelkező, hazaszerető honvédtisztekre, mint amilyenek az aradi 

tizenhármak és társaik voltak. Itt nem a kard markolatának megragadására, nem a harcba 

szállás tettlegességére gondolok, hanem arra az erővel telített hitre, arra a nemzeten belüli 

egységes fellépésre, ami képes megvédeni nemzeti hovatartozásunkat, öntudatunkat, 

kultúránkat, ami nem oszt meg, nem hagy elveszni. Imára van szükség” – fogalmazott. A 

szavalatokkal tarkított megemlékezés koszorúzással és a székely himnusz eléneklésével zárult. 

 

Két helyszínen emlékeztek Csíkszeredában az aradi vértanúkra 
2016. október 6. – szekelyhon.ro 

Az aradi vértanúk kivégzésének évfordulója alkalmából tartottak rövid megemlékezést 

csütörtökön délelőtt a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában, késő délután pedig a 

Mikó-vár előtt. Koraeste a Mikó-vár előtt szervezett gyertyagyújtást a tizenhárom aradi 

vértanú emlékére Korodi Attila parlamenti képviselő, az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és 

a Székely Nemzeti Tanács. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy az évente ismétlődő 

megemlékezés ellenére keveset tudunk azokról, akik 1849 októberében életüket adták a 

szabadságért. Az alkalomra a szervezők kihelyezték a vértanúk portréit is, amelyek előtt 

gyertyát gyújthattak a jelenlevők. 

 

Támogatást kapott a Téka Alapítvány 
2016. október 7. – Krónika 

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány több mint 11 millió forinttal támogatja az új 

mezőségi szórvány-iskolaközpont taneszközeinek fejlesztését. A közlemény szerint a pályázó 

Téka Alapítvány és a PADOC Alapítvány közös célja, hogy a szórványmagyar közösségekből 

származó diákok szülőföldjükön használható, versenyképes tudást szerezzenek. A Mezőségi 

Magyar Oktatási Központ 2016 őszén kezdte meg működését Szamosújváron. A Pallas Athéné 

Domus Concordiae Alapítvány bruttó 11 355 739 forintnyi támogatása hozzájárul a magas 

színvonalú, jól felszerelt oktatás biztosításához – olvasható a közleményben. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tukorperformansz-az-udvarhelyi-megemlekezesen
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ket-helyszinen-emlekeztek-csikszeredaban-az-aradi-vertanukra
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El kell távolítsa a székely zászlót Kovászna Megye Tanácsa 
2016. október 7.- agerpres.ro 

A Kovászna Megyei Törvényszék csütörtöki ítéletével arra kötelezi Kovászna megye tanácsát, 

hogy távolítsa el a székely zászlót a gyűlésteremből. A törvényszék helyet adott a Kovászna 

megyei prefektúra keresetének, amely közigazgatási bíróságon támadta meg a Kovászna 

Megyei Tanács határozatát, amely a Magyar Polgári Párttól elfogadott egy székely zászlót és 

azt kitűzte a gyűlésterembe. Az intézmény honlapján közzétett ítélet szerint, a Kovászna 

Megyei Törvényszék 'megsemmisíti a Kovászna Megyei Tanács határozatát az adomány 

elfogadásáról, megsemmisíti az adományozó levelet, (...) és arra kötelezi a megyei tanács 

elnökét, hogy távolítsa el a nagy gyűlésteremből Székelyföld kék-arany zászlóját'. Az ítélet 

ellen 15 napos határidővel lehet fellebbezni. 

 

Az aradi vértanúk emléke a szabadság megbecsülésére és az érte folytatott 
küzdelemre is kötelez 
2016. október 6. – hirek.sk 

Több tucatnyi helyszínen - szinte minden nagyobb magyarok lakta felvidéki településen - 

tartottak megemlékezéseket csütörtökön az aradi tizenhármak nemzeti gyásznapja 

alkalmából. Pozsonyban délután két órától a megemlékezések hagyományos helyszínén, a 

kecskekapui temetőben a vértanúhalált halt báró Jeszenák János, a felvidéki ellenforradalmi 

csapatok ellen küzdő egységek kormánybiztosa, illetve Rázga Pál evangélikus lelkész sírjánál 

idézték fel az aradi vértanúk és a szabadságharc emlékét. A Csemadok, a Pozsonyi Magyar 

Intézet és több más szervezet által szervezett rendezvényen - amelyen az esős idő dacára a 

felvidéki magyar politika és közélet számos szereplője mellett mintegy százan vettek részt - 

Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet vezetője mondott ünnepi beszédet. 

 

Megemlékezések az aradi vértanúk emléknapja alkalmából 
2016. október 6. – Felvidék Ma 

A Csemadok Rozsnyói Alapszervezete idén is megszervezte az aradi vértanúk tiszteletére 

koszorúzással egybekötött megemlékezést Rozsnyón, amelyet Szörcsei Antal honvédszázados 

sírjánál tartottak meg. A révkomáromi megemlékezésre szakadó esőben került sor a 

Csemadok Komáromi Városi Alapszervezete és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület 

szervezésében a Klapka-téren. Az aradi vértanúk mellett a komáromi vár hőseire is 

megemlékeztek a résztvevők. Bodrogszerdahelyen a magyar alapiskola tanulói tartottak 

megemlékezést az aradi vértanúk emléknapján. Emlékbeszédet Kalinák Norbert 

történelemtanár mondott, aki  a fiatalabb korosztály számára is érthető módon emelte ki az 

aradi vértanúk emberi nagyságát és tettüknek máig tartó üzenetét. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20161006171446/Az-aradi-vertanuk-emleke-a-szabadsag-megbecsulesere-es-az-erte-folytatott-kuzdelemre-is-kotelez.html
http://www.hirek.sk/itthon/20161006171446/Az-aradi-vertanuk-emleke-a-szabadsag-megbecsulesere-es-az-erte-folytatott-kuzdelemre-is-kotelez.html
http://felvidek.ma/2016/10/megemlekezesek-az-aradi-vertanuk-emleknapja-alkalmabol/
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A vasúti személyszállítás újraindítását kéri az MKP Nagykapos és Bánóc között 
2016. október 6. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Nagykapos és Bánóc közötti vasúti személyforgalom újraindításában bíznak az Ung-

vidéken. Mihók Gábor, a Magyar Közösség Pártja nagymihályi járási elnöke levélben fordult 

Érsek Árpád közlekedésügyi miniszterhez annak a vasúti szárnyvonalnak a visszaállítása 

érdekében, amit 2012-ben szüntettek meg a régió lakosainak tiltakozása ellenére. 

 

Szilicén az óvoda fejlesztését pályázati pénzekből tudják megoldani 
2016. október 6. – Felvidék Ma 

A szilicei óvoda költségvetésének nagy részét elviszi a rezsiköltség. Az óvoda korszerűsítését 

pályázati pénzekből próbálják megoldani, de mindennemű egyéb hasznos tárgyi adományt is 

örömmel vesznek. Idén az önkormányzat által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott 

pályázat sikeres volt, az óvoda berendezésének bővítéséhez pedig hozzájárult a Bécsből kapott 

jó minőségű és megfelelő állapotban lévő használt óvodai bútoradomány is. 

 

Késések a magyar nyelvű atesztációs eljárásokban 
2016. október 6. – bumm.sk 

A továbbképzésre váró tanárok úgy tudják, hogy szünetelnek a magyar nyelvű képzések, 

illetve több magyar nyelvű atesztációs munka elbírálása késik, de úgy tűnik, megoldódnak a 

problémák. 

 

A népszavazásról tárgyal Orbánnal Fico 
2016. október 6. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Orbán Viktor pénteken Pozsonyban megbeszélést folytat Robert Ficóval, az Európai Unió 

soros elnöki feladatait ellátó Szlovákia miniszterelnökével - közölte Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. A tanácskozás fő témája a múlt vasárnapi magyarországi 

népszavazás lesz – mondta a sajtófőnök, hozzátéve: a pénteki megbeszélés után Orbán Viktor 

és Robert Fico közös sajtótájékoztatót tart. 

 

Magunknak fordíttathatunk 
2016. október 7. – Új Szó 

Július elsejéig feltétel nélkül használhattuk a magyar nyelvet a polgári bírósági eljárásokban. 

Az írásos bizonyítékokat ilyen módon is benyújthattuk, a fordítás költségeit pedig az állam 

állta. A jogszabályok azonban megváltoztak – most már magunknak kell fizetnünk a fordítót. 

A korlátozást a hidas vezetésű tárca is elismerte. A jogszabály megváltoztatása ugyan a 

közeljövőben napirendre kerülhet, ám idén biztosan nem módosul. Az igazságügyi tárca nagy 

valószínűséggel jövőre foglalkozik az üggyel. Peter Bubla, az igazságügyi minisztérium 

szóvivője azt mondta, az új törvénykönyveket még az előző választási időszakban hagyták 

jóvá. A minisztérium új vezetése egy bizonyos idő eltelte után értékeli majd ki a 

jogszabályokat, és változtat majd, ha szükséges lesz. 
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http://felvidek.ma/2016/10/a-nagykapos-es-banoc-kozotti-vasuti-szemelyforgalom-ujrainditasaban-biznak-az-ung-videken/
http://felvidek.ma/2016/10/szilicen-az-ovoda-fejleszteset-palyazati-penzekbol-tudjak-megoldani/
http://www.bumm.sk/belfold/2016/10/06/kesesek-a-magyar-nyelvu-atesztacios-eljarasokban
http://www.bumm.sk/belfold/2016/10/06/a-nepszavazasrol-targyal-orbannal-fico


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 7. 
8 

Leghamarabb jövőre lehet változás 
2016. október 7. – Új Szó 

Az MKP jogi szakértője, Lancz Attila szerint tudnak olyan esetről, ahol már tapasztalható, 

hogy visszalépés történt a nyelvi jogokban. Egy folyamatban lévő polgári peres ügy érintettje 

fordult hozzájuk, amikor a bíróságtól kapott egy határozatot, hogy a fordítás költségeit 

mostantól magának kell állnia. Lancz Attila hozzátette: a bírósági gyakorlat egyébként eddig 

is elég hektikus volt az anyanyelvhasználattal kapcsolatban, ám papíron ez egy létező 

kisebbségi nyelvi jog volt, melyet érvényesíteni lehetett. 

 

Felavatták Kiss Ernő honvédtábornok szobrát Eleméren 
2016. október 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az aradi vártanúk emléknapján a vajdasági központi megemlékezés Eleméren, a Szent 

Ágoston emléktemplomban gyászmisével kezdődött, utána rövid alkalmi műsor keretében 

vers, történelmi visszapillantó, megzenésített fohász hangzott el, majd Kiss Ernő 

honvédtábornok szobrának megáldása következett, amely az egykor Nagybecskerek főterén 

álló szobor megmaradt torzójáról lett mintázva. Az anyaország nevében dr. Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete mondott beszédet. 

 

Megemlékezés a Hegyesi csata emlékművénél 
2016. október 6. – Vajdaság Ma 

A Szent Anna templomban celebrált szentmisét követően a Hegyesi csata emlékművénél 

emlékeztek a kishegyesiek az aradi vértanúk kivégzésének 167. évfordulója alkalmából. A 

Határtalanul program támogatásával szervezett utazás keretében kaposvári diákok is 

Kishegyesen emlékeztek és megkoszorúzták az emlékművet. A fáklyás menet ezt követően 

megkoszorúzta a katonasírokat és a katonai emlékműveket. 

 

Topolya: Az aradi vértanúkra emlékeztek 
2016. október 6. – Vajdaság Ma 

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a topolyai Nyugati temetőben a Hősök 

sírjánál a Vajdasági Magyar Szövetség topolyai, valamint a VMDP topolyai-kishegyesi körzeti 

szervezete szervezésében. A Himnusz eléneklése után Tomik Nimród történész emlékezett, 

majd Plohl Edvin a VMSZ topolyai községi szervezetének alelnökeként kiemelte: „Az 

emlékezés a múltról szól. Történelmünk egyik fájó eseményét idézzük fel ma, rójuk le 

tiszteletünket az aradi vértanúk előtt. És a jelenről is szól, mert bennünk tovább élnek azok az 

értékek, eszmék, amelyeket a magyar szabadságharcosok képviseltek.” 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Temerinben 
2016. október 6. – Vajdaság Ma 

A 13 aradi vértanú tiszteletére tartottak ma délután megemlékezést Temerinben. Nemzeti 

imádságunk, a Himnusz elhangzása után, amelynek előadásában közreműködött a Szirmai 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20693/Felavattak-Kiss-Erno-honvedtabornok-szobrat-Elemeren.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20696/Megemlekezes-a-Hegyesi-csata-emlekmuvenel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20695/Topolya-Az-aradi-vertanukra-emlekeztek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20694/Az-aradi-vertanukra-emlekeztek-Temerinben.html
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Károly Magyar Művelődési Egyesület férfikórusa, Matuska Márton publicista mondott 

alkalmi beszédet. 

 

Zenta: Gróf Batthyány Lajosra emlékeztek 
2016. október 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

In memoriam gróf Batthyány Lajos címmel tartottak megemlékezést ma délelőtt Zentán, a 

Városháza oszlopcsarnokában Batthyány Lajos gróf, az első felelős magyar kormány 

mártírhalált halt miniszterelnöke és az aradi vértanúk tiszteletére. Az összejövetel kezdetén 

Juhász Lassú Kornélia, a zentai Városi Könyvtár munkatársa üdvözölte az egybegyűlteket, 

majd Sárosi Gabriella történelemtanár mondott köszöntőt, amelyben gróf Batthyány Lajos 

alakját, illetve a történelem során játszott rendkívül fontos szerepét méltatta, ezt követően 

pedig Király Ella, a zentai Stevan Mokranjac Alsófokú Zeneiskola és Polyák Réka, a zentai 

Emlékiskola tanulója adott alkalmi műsort. 

 

Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére Adán 
2016. október 6. – Vajdaság Ma 

Adán csütörtök délelőtt a helyi katolikus temetőben került sor az aradi vértanúk tiszteletére 

tartott megemlékezésre, a helyi önkormányzat, valamint a Szarvas Gábor Könyvtár, a Bartók 

Béla Zeneiskola, a Cseh Károly Általános Iskola és a Műszaki Iskola szervezésében. A 

rendezvényen a községbeli oktatási intézmények diákjai adtak alkalmi műsort, ezt követően 

pedig Szász Krisztián második titkár olvasta fel Magyarország Belgrádi Nagykövetének, dr. 

Pintér Attilának ünnepi beszédét, áll az adai polgármester hivatalának szerkesztőségünkhöz 

eljuttatott közleményében. 

 

„A szabadságharcok ideje még nem ért véget” 
2016. október 6. – Pannon RTV 

Csütörtök délután az óbecsei belvárosi római katolikus temetőben is fejet hajtottak az aradi 

vértanúk emléke előtt. Az 1848-49-es szabadságharc Óbecse határában elesett áldozatainak 

az emlékműve előtt megtartott megemlékezésen Világos Miklós atya mondott imát, és a 

Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tagjai tartottak rövid alkalmi műsort, majd a résztvevők 

megkoszorúzták az emlékhelyet. Ünnepi beszédet Kinka Erzsébet, az óbecsei képviselő-testült 

elnökhelyettese mondott. 

 

Magyarországi egyetemisták támogatják a vajdasági elsősöket 
2016. október 6. – Vajdaság Ma 

A Kosztolányi Dezső Céltársulás képviselői a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános 

Iskolában 19 elsősnek adtak át tanévkezdő támogatást. A Pécsi Tudományegyetemről 

kiinduló kezdeményezés mára már Kárpát-medencei hálózattá nőtte ki magát. A Kosztolányi 

Dezső Céltársulás alapvető célkitűzése, hogy segítse és ösztönözze a Kárpát-medence magyar 

fiatalságát a szülőföldön történő boldogulásban, mondta el a Vajdaság Mának nyilatkozva 

Barkóczi Csaba elnök. A bácsfeketehegyi elsősöknek 10 ezer forintos támogatást és 

könyvajándékot adtak át. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20687/Zenta-Grof-Batthyany-Lajosra-emlekeztek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20688/Megemlekezes-az-aradi-vertanuk-tiszteletere-Adan.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=293048
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20697/Magyarorszagi-egyetemistak-tamogatjak-a-vajdasagi-elsosoket.html
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Vidékünkön jártak Gulág-tanulmányúton az NSKI munkatársai  
2016. október 6. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) munkatársai 5 napos tanulmányúton jártak 

vidékünkön szeptember 26. és 30. között. Az emléktúra során az intézmény munkatársai 

felkeresték a munkatáborba hurcoltak emlékhelyeit, valamint a történelmi nevezetességeket. 

Az intézmény szeptember 27-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával közösen 

Gulág-emlékkonferenciát szervezett. A konferencián Szász Jenő, az NSKI elnöke elmondta: 

„A nemzeti együvé tartozás, a közös jövő tervezése akkor hiteles, ha kéz a kézben haladunk a 

külhoni magyarsággal.” 

  

Ukrajna Magyarországgal barátkozna 
2016. október 6. – vg.hu, Kárpátinfo 

Sokkal több lehetőség rejlik az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatokban, de biztató, hogy 

számos új közös agrár-, energiapiaci és infrastruktúraprojekt körvonalazódik - nyilatkozta a 

Világgazdaságnak adott interjúban LiubovNepop, Ukrajna magyarországi nagykövete. Mint 

mondta, Magyarország szomszédként, uniós és NATO-tagországként is fontos Ukrajna 

számára. Jelenleg a mezőgazdaság ígér új lehetőségeket. 

  

Leégett kárpátaljai táborért indított gyűjtést a Magyar Református 
Szeretetszolgálat  
2016. október 6. – Kárpátalja 

A kárpátaljai Gyermek-evangelizációs Közösség által működtetett Bereg Campben található 

épület 280 négyzetméteres tetőszerkezete és a 100 férőhelyes tetőtér teljesen leégett. A tábor 

újjáépítésére és berendezésére adománygyűjtést indított a Magyar Református 

Szeretetszolgálat. Tárgyi eszközöket, felajánlásokat a Szeretetszolgálat budapesti és debreceni 

raktárában fogadnak 

 

Az Őrségben kerékpározott Borut Pahor és Áder János 
2016. október 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

Baráti találkozón vett részt szerdán az Őrségben Borut Pahor szlovén és Áder János magyar 

köztársasági elnök. A két államfő az országhatár két oldalán működő kétnyelvű általános 

iskolák tanulóival biciklizett, ismerkedett az őrségi tájjal és az ott élő emberekkel. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/10/06/videkunkon-jartak-gulag-tanulmanyuton-az-nski-munkatarsai
http://www.vg.hu/velemeny/interju/nyugatra-fokuszal-az-ukran-kulkereskedelem-interju-az-ukran-nagykovettel-476304
http://karpataljalap.net/?q=2016/10/06/leegett-karpataljai-taborert-inditott-gyujtest-magyar-reformatus-szeretetszolgalat
http://karpataljalap.net/?q=2016/10/06/leegett-karpataljai-taborert-inditott-gyujtest-magyar-reformatus-szeretetszolgalat
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174430189
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Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtünk 
2016. október 6. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége az aradi vértanúk tiszteletére rendezett 

megemlékezést és ültetett emlékfát az országos szervezet bellyei székházának udvarán. Az 

aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki, a bécsi 

forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első 

évfordulóján. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként 

emlékezünk október 6-ára. 

 

Laskói falunap a fűszerpaprika jegyében 
2016. október 6. – Huncro.hr 

A laskói falunap a fűszerpaprika jegyében zajlott idén is, hiszen a nagy múltú településen a 

paprikatermesztésnek több évtizedes hagyománya van. A szakmai előadások mellett 

paprikaminősítésre is sor került, ezenkívül kultúrműsor és halfőzőverseny is a program részét 

képezte. 

 

Iskolanap az eszéki magyar központban 
2016. október 6. – Huncro.hr 

Múlt szerdán iskolanapot tartottak az eszéki HMOM Központban – sportvetélkedő, 

kultúrműsor és filmbemutató képezték a programot. Az eszéki székhelyű Horvátországi 

Magyar Oktatási és Művelődési Központot 1999. szeptember 28-án avatta föl Göncz Árpád, 

Magyarország akkori köztársasági elnöke és Zlatko Mateša, a Horvát Köztársaság akkori 

miniszterelnöke. Az intézmény alaptevékenysége a horvátországi magyar gyerekek 

anyanyelven történő óvodai, általános és középiskolai oktatása-nevelése, de közművelődési, 

gazdasági, sport- és egyéb tevékenységekkel is foglalkozhat a horvát törvényekkel 

összhangban. 

 

Magyar emlékek nyomában Bulgáriában 
2016. október 6. - Volksgruppen 

Kedden tért haza bulgáriai kulturális körútjáról a bécsi „Europa“-Club 28 fős csoportja. Arató 

György szakmai vezetésével Bulgária magyar vonatkozású kulturális és történelmi emlékeit 

fedezhették fel öt napon át a résztvevők. A bécsi magyar szervezet népszerű kirándulásai 

jövőre is folytatódnak. 
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http://www.kepesujsag.com/az-aradi-vertanuk-emleke-elott-tisztelegtunk/
http://www.kepesujsag.com/laskoi-falunap-fuszerpaprika-jegyeben/
http://www.kepesujsag.com/iskolanap-az-eszeki-magyar-kozpontban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2801625/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. október 6. – Kossuth Rádió 

 „Egy nemzeti közösség számára ma is a szabadság a legnagyobb érték” – 

megemlékezés Aradon 

Az erdélyi központi rendezvényt szokás szerint a 13 vértanú városában tartották a 

honvédtisztek vesztőhelyén és a Tűzoltó téri Szabadság-szoborcsoportnál.  A kezdet minden 

alkalommal az emlékmise a Minorita templom. A szónokok azt hangsúlyozták, hogy egy 

nemzeti közösség számára ma is a szabadság a legnagyobb érték.  

Nagyszőlősön tartották a kárpátaljai magyarság október 6-i központi 

megemlékezését 

A kárpátaljai központi rendezvény Nagyszőlősön volt, báró Perényi Miklós szobránál. Az 

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

aláírta a Függetlenségi Nyilatkozatot, ezért az osztrák hatóságok kivégezték. A Határok nélkül 

riportere a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a KMKSZ rendezvényén járt, s elsőként 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt szólaltatta meg. Nyilván a 

kárpátaljai magyarság mai sorsát is párhuzamba állították a 167 éve történtekkel. 

Megemlékezés a Kecskekapu utcai temetőben 

Szokás szerint a Kecskekapu utcai temetőben gyűltek össze a magyarok. Ott nyugszik a 

Pesten kivégzett báró Jeszenák János és Rázga Pál evangélikus lelkész. De a forradalom és 

szabadságharc számos résztvevője pozsonyi kötődésű volt, ott született például Batthyány 

Lajos miniszterelnök és az Aradon kivégzett Aulich Lajos.  

Beszélgetés Mészáros Zoltán történésszel a délvidéki kötődésű vértankúkról 

A 13 kivégzett honvédtábornok közül többnek is volt délvidéki kötődése. Erről beszélget 

Mészáros Zoltán történész el a Határok nélkül szabadkai munkatársa. 

Mellszobrot állítottak Kiss Ernő honvédtábornoknak Eleméren 

Az imént említett Kiss Ernő honvédtábornoknak ma mellszobrot állítottak Eleméren, azt a 

fejrészt mintázták meg újból, ami megmaradt egy 1909-ben állított szoborból, amelyet aztán 

a szerbek 1918-ban összetörtek. A több mint négyezer fős településnek ma alig 2 százaléka 

magyar, havonta csak egyszer tartanak katolikus misét. Ma itt a templomkertben avatták fel a 

vajdasági központi megemlékezésen. Október hatodikát megelőző este pedig hagyományos 

koncertet szerveztek a nagybecskereki székesegyházban, Lázár Vilmos honvédtábornok 

emléktáblájánál. 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-06_18:30:00&ch=mr1
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A megemlékezés koszorúi kerültek a Klapka György temesvári szülőházán 

elhelyezett emléktáblára 

Tegnap a kegyelet virágai, a megemlékezés koszorúi kerültek a Klapka György temesvári 

szülőházán elhelyezett emléktáblára. A temesváriak és szegedi vendégeik megemlékezéséről 

Lehőcz László készített hangképes beszámolót. 

 


