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Potápi Árpád János Aradon: vegyük kezünkbe sorsunk alakítását! 
2014. október 6. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Szabadság, MNO, Magyar Hírlap 

Potápi Árpád János szerint a romániai magyarok áldozathozatala, Kelemen Hunor szerint 

pedig a román–magyar párbeszéd és az előítéletek lebontása vezethet el az aradi vértanúk 

által megálmodott szabadsághoz. A két politikus Aradon, a 13 vértanú tábornok emlékére 

állított Szabadság-szobor mellett mondott beszédet a nemzeti gyásznapon. A magyar 

kormány nevében felszólaló Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára kijelentette, ma sem teljes a szabadság, amelyért a tábornokok 

harcoltak. A szabadság ugyanis azt is jelentené, hogy „használhatjuk anyanyelvünket, hogy 

leírhatjuk vele köztereink és településeink nevét, hogy restrikciók, hatósági zaklatások 

nélkül használhatjuk nemzeti jelképeinket, a magyar vagy a székely zászlót” – vélte az 

államtitkár. 

 

Jó irányba tett lépésnek nevezte az RMDSZ autonómiatervezetét a magyar 
kormányszóvivő 
2014. október 6. – transindex.ro, maszol.ro 

A működő autonómiaformák mellett érvelt és egy “jó irányba tett lépésnek” nevezte az 

RMDSZ autonómiatervezetét a Bursa című román lapnak nyilatkozó Kovács Zoltán. A 

magyar kormány nemzetközi szóvivője így válaszolt a lap kérdésére, amelyben a 

“Székelyföld-projekt” esélyeit firtatták: “A romániai magyar közösség helyzete a két ország 

kapcsolatának egyik alapeleme. Gyakran elhangzik, hogy a magyar kormány legitimnek 

tartja és támogatja az erdélyi magyar közösség autonómiatörekvéseit. Az RMDSZ nemrég 

bemutatott autonómiatervezete egy jó irányba tett lépés, és reméljük, hogy egy érvekre 

alapozott vitát indít el, és egyértelművé teszi a román többség számára, hogy nincs mitől 

tartaniuk. A világ számos pontjáról felhozott példákkal igazolható, hogy azok a közösségek, 

amelyek működő autonómiaformák keretében élnek, erősek tudnak lenni, és sikeresen 

járulnak hozzá a teljes ország fejlődéséhez és stabilitásához. Meggyőződésünk, hogy egy 

romániai autonóm régió nemcsak a magyar közösség, hanem a román többség érdekeit is 

szolgálhatja, és hozzájárulhat egy erősebb Európa megteremtéséhez.” 

 

Vajdaságban folytatódik a 2014 a külhoni magyar felsősök éve program őszi 
körútja 
2014. október 6. – Vajdaság Ma 

Vajdaságban folytatódik a 2014 a külhoni magyar felsősök éve program Kárpát-medencei 

körútja, közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága által szervezett körúton a program foglalkozásait a budapesti Csodák 

Palotája munkatársai biztosítják. A körút része lesz az Utazó Fizika Show, amely a Csodák 

Palotája Öveges termének élményét mutatja be a résztvevőknek. A szervezők ígérete 

szerint a közönség bevonásával a tudomány nem csak látványos, de átélhető élménnyé 

válik majd. A 2014 a külhoni magyar felsősök éve program őszi körútjának helyszíne 
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Szabadkán a Népkör Magyar Művelődési Központ nagyterme lesz október 7-én 10 órakor 

és 16 órakor, Zomborban a Népszínház október 8-án 10 órakor, Óbecsén a Petőfi Sándor 

Magyar Kultúrkör október 8-án 16 órakor, a Zentán a November 11. Általános Iskola 

október 9-én 10 órakor, Csókán pedig a Színházterem október 9-én 16 órakor. 

 

A Kárpát-medencei magyar autonómia kérdéséről 
Csóti György – Magyar Nemzet 

A 2014-es esztendő két ellentétes példát hozott az európai őshonos nemzeti közösségek 

autonómiájának szükségességéről. A skót népszavazás rácáfolt a román és a szlovák 

félelmekre, miszerint az autonómia az elszakadás első lépése. Ukrajnában viszont háború 

folyik, mert nem biztosították az önrendelkezést a kisebbségben élő nemzeti 

közösségeknek. Itt az ideje összegezni az elmúlt huszonöt esztendő tanulságait, és 

rámutatni az egyetlen járható, helyes útra. 

 

Hivatalnoki amnéziát okozó kétnyelvűsítés 
2014. október 6. – Szucher Ervin – Krónika 

Egyáltalán nem tartják be, vagy csak részlegesen teljesítik a kétnyelvű táblák 

kihelyezésével kapcsolatos ígéreteiket a marosvásárhelyi önkormányzat illetékesei. Amikor 

hónapokkal ezelőtti vagy akár másfél éve tett nyilatkozataikkal szembesítette őket a 

Krónika, kiderült, hogy nem is emlékeznek arra, amit – valószínűleg a sajtó és a 

közvélemény megnyugtatására – hirtelenjében válaszoltak. 

 

Kelemen: az RMDSZ hamarosan válaszol az autonómiatervezetét ért kritikára 
2014. október 6. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, MNO 

Az RMDSZ hamarosan válaszol a székelyföldi autonómiatervezetét ért kritikára - jelentette 

ki hétfői aradi sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, államfőjelöltje. 

Kelemen Hunor arra a felvetésre reagált, hogy a közvitára bocsátott autonómiatervezetet 

az erdélyi magyar közéletben sokan kritizálták, ám az RMDSZ részéről még senki nem 

védte meg. Az RMDSZ elnöke elmondta, az észrevételek első nagy csomagjára már 

elkészült a válasz, amely a napokban meg fog jelenni a magyar sajtóban. "Ha valaki azt 

hitte, hogy nyilvános pofozkodás következik, azt ki kell ábrándítanom" - jelentette ki 

Kelemen Hunor. 

 

Tőkés: szemfényvesztés az RMDSZ autonómiatervezete 
2014. október 6. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László európai parlamenti képviselő 

szerint az RMDSZ által közvitára terjesztett székelyföldi autonómiatervezet ebben a 
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formájában vállalhatatlan. Tőkés László úgy fogalmazott marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján, hogy az RMDSZ-nek azzal kellett volna a tervezetet kezdenie, mintegy 

preambulumként, hogy elnézést kér az erdélyi magyarságtól, hogy csak most dolgozott ki 

autonómia-tervezetet. Az EP-képviselő szerint a szövetség botrányosan elkésett ezzel a 

gesztussal, ráadásul a statútum olyan gyenge produktum, mintha csak szemfényvesztés 

lenne a célja, s csak azért álltak elő vele most, az elnökválasztás kampányában Kelemen 

Hunorék, mert valamit fel kellett mutatni a választóknak. 

 

Etnikumközi partnerségi megállapodást szorgalmaz Kelemen Hunor 
2014. október 6. – transindex.ro 

„Olyan megoldásokat kell találnunk többség és kisebbség viszonyában, amelyekre nem 

mások, hanem maguk a magyar emberek mondják azt, hogy megfelelőek. Szükségét látom 

egy etnikumközi partnerségi megállapodás megfogalmazásának, amelyet felvállal minden, 

parlamenti képviselettel rendelkező, felelős román politikai párt. Azt szeretném, ha a 

magyar ügyet nem használnák fel politikai ütőkártyaként különböző kampánybeli 

konfliktusok kereszttüzében. A mi törekvéseink ennél komolyabb figyelmet érdemelnek” – 

jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök, államelnök-jelölt az RMDSZ Arad Megyei 

Szervezete székházában tartott sajtótájékoztatóján október 6-án, hétfőn. 

 

Kelemen: tervezzük a jövőt előítéletek nélkül 
2014. október 6. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

„A kommunizmusnak van egy olyan súlyos öröksége, amitől a mai napig nem tudtunk 

megszabadulni. A román és magyar viszonyt, a többség és kisebbség viszonyát megterhelő 

előítéletekről és sztereotípiákról van szó. Azokról a múltból jövő gondolkodási sémákról, 

amelyek az egyik legfontosabb társadalmi köteléket, a bizalmat rombolják szét. Vagy meg 

sem engedik annak kiépülését” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök október 

6-án Aradon, ahol a tizenhárom aradi vértanúra való emlékező beszédében a hazai 

társadalom huszonöt éve és az abszolutizmus korának szabadságtörekvései között vont 

párhuzamot. 

 

Hunyad megyében is október 6-i megemlékezéseket tartottak 
2014. október 6. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Hunyad megyében egyre nagyobb igyekezettel keressük azokat az eszközöket, helyzeteket, 

amelyek a magyar identitás megerősítésében szerepet játszhatnak. Nemzeti ünnepeink, a 

közösségünk számára fontos történelmi eseményekre való megemlékezések mind 

hozzájárulhatnak magyarságunk megőrzéséhez, átörökítéséhez, különösképpen, ha már 

fiatal korban természetessé válik, hogy felidézzük nagyjaink dicső tetteit, ápoljuk hőseink 

emlékezetét. Az idén tízéves Téglás Gábor Líceum attól is több, mint egyszerű 

tanintézmény, hogy diák és pedagógus egyaránt saját ügynek érzi magyar ünnepeink, 

megemlékezéseink megszervezését, ahogyan egyéb közösségi eseményeken is mindig 

lelkesedéssel veszik ki részüket. Örömmel tapasztaljuk ezt, hiszen így a következő 
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nemzedéknek is fontos lesz magyarsága, közösségi hovatartozása, kulturális öröksége" – 

fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke az október 6-

ai megemlékezések kapcsán. 

 

A romániaiak kevesebb mint fele hallott az autonómiatervezetről  
2014. október 6. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Szabadság, MNO, Magyar Hírlap 

A romániai felnőttek több mint fele nem hallott az RMDSZ szeptember közepén közzétett 

székelyföldi autonómia-tervezetéről, akik viszont tudnak a kezdeményezésről, többnyire 

rossz véleménnyel vannak róla - derült ki a román sajtó által hétfőn ismertetett 

felmérésből. A tervezetet ismerők (28 százalék) közül a válaszadók 89 százaléka állította 

azt, hogy rossz véleménnyel van róla.  

 

Román ellentüntetők jelentek meg az aradi magyar megemlékezésen  
2014. október 6. – maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Korábbi ígéreteik ellenére ismét tüntetést szervezett az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű 

szélsőséges román szervezet aradi vértanúk emléknapján tartott megemlékezésen Aradon, 

a vértanúk emlékére állított Szabadság-szoborral szemben. A Megbékélés Terén román 

fiatalok egy csoportja jelent meg, akik egy hatalmas román zászlót feszítettek ki és a Noua 

Dreaptă jelvényeit lobogtatták.  

 

Amerikai segítséggel alakulhat ki újabb román-magyar párbeszéd  
2014. október 6. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A román többség és magyar kisebbség közti párbeszéd hiánya aggasztja az amerikaiakat, 

ezért az Egyesült Államokban bejegyzett emberjogvédő szervezet, a Project on Ethnic 

Relations (PER) újra szerepet vállalna a két közösség közti párbeszéd kialakításában. Az 

amerikai szervezet képviselői hétvégén informális találkozót tartottak a román pártok és 

RMDSZ képviselői között, hogy elősegítsék a román-magyar párbeszédet Székelyföld 

területi autonómia-tervezete kapcsán. Hétfőn délelőtt Sepsiszentgyörgyön a civil szféra, 

egyházak, sajtó és intézményvezetők véleményét próbálták feltérképezni a téma kapcsán.   

 

Föderális Romániát javasol Szilágyi Zsolt 
2014. október 6. – maszol.ro, MTI, Krónika, Magyar Hírlap 

Sokkal nagyobb teljesítőképessége és gazdasági stabilitása lehet Romániának, ha a régiók 

szövetségévé alakul át - jelentette ki hétfőn Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) államfőjelöltje nagyváradi sajtóértekezletén, ahol bemutatta Föderális Romániát, 

autonóm történelmi régiókat, társadalmi békét a többség és a nemzeti közösségek között 

című választási programját.  
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Ceausescu-idézettel érvel a kétnyelvű helységnévtáblák ellen a kolozsvári 
városháza 
2014. október 6. – transindex.ro 

Megtámadta a Kolozs Megyei Táblabíróságon a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezése 

vonatkozó bírósági döntést a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal. A polgármesteri hivatalt a 

European Committee Human Right Hungarians Central Europe Alapítvány perelte be, az 

alapítványnak kedvező alapfokú döntést június 11-én hozta a Kolozsvári Bíróság. A döntés 

kihirdetésekor a polgármesteri hivatal kilátásba helyezte a döntés megtámadását. Amint 

azt a hivatal szóvivője elmondta, a városháza megszokott gyakorlata, hogy fellebbez a 

számára kedvezőtlen ítéletek ellen, amíg erre van. A folyamodványukban attól sem riadtak 

vissza, hogy Nicolae Ceaușescut idézzék. 

 

Országosan Ponta, Erdélyben Johannis győzne 
2014. október 6. – Krónika 

Victor Ponta miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje nyerné az 

államfőválasztást, ha csak a legesélyesebbnek tartott ellenfelével, Klaus Johannis PNL-

elnökkel, a Keresztény-Liberális Szövetség (ACL) jelöltjével ketten indulnának, ám 

Erdélyben Johannis nyerne – derül ki a GSSC Avangarde közvélemény-kutató 

felméréséből. A kutatás szerint Ponta a voksok 57, Johannis pedig 43 százalékát kapná. 

Régiók szerint lebontva Ponta Munténiában 66, Moldvában 60, Bukarestben pedig 57 

százalékot kapna. Erdélyben viszont Johannis a befutó 55 százalékkal. 

 

Pofozkodás és saller 
2014. október 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „mind a Kelemennek aláíró 270, mind a Szilágyit támogató 

217 ezer magyar polgár megérdemli, hogy a magyar jelöltek nyilvánosan, egymással is 

ütköztessék érveiket. Hátha ezáltal esély teremtődne egy jobb, szélesebb támogatottságú és 

legitimitású, javított autonómiakoncepció kialakítására. Mert ha a két oldal továbbra sem 

képes egymással nemhogy érdemben tárgyalni, de még értelmesen vitázni sem, lehet, hogy 

a nyilvános pofozkodás ugyan elmarad, de ahelyett végül mi, erdélyi, partiumi és bánsági 

magyarok együtt szaladhatunk bele egy jókora sallerbe”. 

 

Ilyennek látják most a románok a magyarokat 
2014. október 6. – maszol.ro 

Az Avangarde szeptemberben végzett országos felmérése arra keres válaszokat, hogy 

milyen viszonyban állnak a románok a kisebbségekkel. A megkérdezettek szerint a 

románok 80 százaléka toleráns a magyarokkal, és mindössze 2 százalék mondta, hogy 

kevésbé vagy nagyon intoleránsak. Közel ilyen eredmények születtek a romákat és 

németeket illetően is. Ugyanakkor az alanyok 70 százaléka állítja azt, hogy a román állam 

tiszteletben tartja a kisebbségek jogait. A megkérdezettek 27 százaléka szerint interetnikus 
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konfliktusokra lehet számítani a jövőben, 77 százalékuk úgy gondolja, a magyarok miatt, 

22 százalék a romákat okolja ezért.  

 

Bárdos Gyula: A vértanúk kitartásából meríthetünk erőt 
2014. október 6. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak elhivatottságából és kitartásából 

meríthet erőt mindennapi küzdelmeihez a felvidéki magyarság annak érdekében, hogy 

következő nemzedékei is magyarként maradhassanak meg szülőföldjükön - jelentette ki 

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke hétfőn Pozsonyban. Az aradi vértanúkra 

országszerte több tucat helyszínen emlékeztek hétfőn és már a nemzeti gyásznapot 

megelőző hétvégén is. 

 

Berényi: Magunknak kell kivívnunk a helyünket! 
2014. október 6. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) vasárnap este Ógyallán tartotta központi 

megemlékezését. A rendezvényen mondott beszédében Berényi József pártelnök azt 

hangoztatta: a forradalom és szabadságharc idején olyan kárpát-medencei összefogás jött 

létre, amelynek tagjai azonosultak a magyar szabadságharc eszméivel, még akkor is, ha 

sokan közülük nem is tudtak magyarul. "Ez csodálatos teljesítmény volt, amire fel kell 

tekintenünk" - szögezte le Berényi József, aki szerint ennek üzenete mindennapjainkra is 

érvényes. 

 

Törvényt akarnak a nemzetiségek jogállásáról a ruszinok 
2014. október 6. – Felvidék Ma 

Október 4-én ülésezett Sároseperjesen a szlovákiai ruszinok kerekasztala és abban 

állapodott meg, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a többi nemzeti kisebbség 

képviselőivel a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvényjavaslat közös szorgalmazása 

érdekében.   

 

„Az identitás megőrzése folyamatos harc” 
2014. október 6. – Magyar Szó 

A Magyar Összefogás lista jelöltjei a nemzeti tanácsi választások kampánya során 

szombaton Törökbecsére is ellátogattak. Az Assisi Szent Klára római katolikus 

templomban megtartott megemlékezési gyászmise után a templomkertben a Miloje Čiplić 

Általános Iskola tanulói rövid alkalmi műsort tartottak az aradi vértanúk emlékére, ezt 

követően a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Jókai Mór MME és a 
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mezőtúri önkormányzat képviselői megkoszorúzták Gróf Leiningen-Westerburg Károly 

szobrát. 

 

Rátok emlékezünk 
2014. október 6. – Magyar Szó 

A szabadkai Csáth Géza Művészetbarát Kör szavalói, a Vajdasági Magyar Szövetség 

sétaerdei helyi szervezete és a Lányi Ernő IME Veronika népdalköre szervezésében Rátok 

emlékezünk címmel emlékműsort tartottak az aradi vértanúk tiszteletére.  A rendezvényen 

tiszteletét tette többek között Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke, valamint 

bemutatkozott Siflis Zoltán, a Magyar Összefogás lista jelöltje. A rendezvényt Jávor Pál, a 

VMSZ sétaerdei helyi szervezetének elnöke nyitotta meg. 

 

Nagybecskerek: Hangversennyel emlékeztek az aradi vértanúkra 
2014. október 6. – Vajdaság Ma 

A nagybecskereki Emmanuel kamarakórus vasárnap immár tizenkettedik alkalommal 

szervezett hangversenyt, amellyel az aradi vértanúk előtt tisztelegtek. A Légy híve 

rendületlenül... című koncerten minden alkalommal vendége(ke)t is hívnak, ezúttal Süveg 

Tibor hegedűművész járult hozzá a megemlékező műsorhoz hegedűjátékával, őt - csakúgy 

mint a kórust - Rontó Márta kísérte zongorán. A rendezvény keretében, a Lázár Vilmos, 

aradi vértanú emlékére állíttatott táblánál helyezték el a kegyelet virágait. Koszorúztak a 

Szent György Lovagrend nagybecskereki tagjai, továbbá a helyi és környékbeli civil 

szervezetek, illetve politikai pártok képviselői is. 

 

Megemlékezés és koszorúzás Adán 
2014. október 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

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. Ada község önkormányzata, a Szarvas Gábor 

Könyvtár és a Rákóczi Szövetség adai szervezete által életre hívott megemlékezés kezdetén 

Nagybali Tamara tolmácsolta Rákos Judit történész, a Rákóczi Szövetség adai szervezete 

elnökének történelmi összefoglalóját, majd dr. Menyhárt Attila, Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának konzulja mondott alkalmi beszédet, amelyben az emlékezés 

fontosságára hívta fel a figyelmet. 

 

Zenta: In memoriam gróf Batthyány Lajos 
2014. október 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Gróf Batthyány Lajosra, az első felelős magyar kormány mártírhalált halt 

miniszterelnökére emlékeztek ma délután Zentán, a Városháza oszlopcsarnokában. A 

Himnusz felcsendülését követően Juhász Attila tartományi művelődési segédtitkár 
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http://www.magyarszo.com/hu/2484/vajdasag_szabadka/116748/R%C3%A1tok-eml%C3%A9kez%C3%BCnk.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17755/Nagybecskerek-Hangversennyel-emlekeztek-az-aradi-vertanukra.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17758/Megemlekezes-es-koszoruzas-Adan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17760/Zenta-In-memoriam-grof-Batthyany-Lajos-.html
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mondott alkalmi beszédet, amelyben a történelmi események felidézését követően előbb 

Gróf Batthyány Lajos nagyságáról beszélt, majd a zentai Városháza oszlopcsarnokában hét 

évvel ezelőtt elhelyezett emléktábla létrehozásának fontosságára hívta fel a figyelmet. 

 

A hősökre emlékezett Óbecse  
2014. október 6. – Pannon RTV 

Az óbecsei katolikus temetőben is az aradi vértanúkra és a 48/49-es szabadságharc 

elesetteire emlékeztek. Az énekek, szavalatok és az alkalmi beszéd mellett a helyi 

szervezetek és a vajdasági magyar pártok képviselői elhelyezték a kegyelet virágait az 

1848-as emlékműnél. A kegyelet virágait az óbecsei önkormányzat és a helyi kulturális 

szervezetek helyezték el, valamint a Magyar Összefogás, a VMSZ, a VMDK, a VMDP és a 

MEP képviselői is koszorúztak. 

 

Fáklyás menettel az aradi vértanúkra és a kishegyesi áldozatokra emlékeztek 
2014. október 6. – Vajdaság Ma 

 „Úgy kell élnünk, hogy ahogyan mi büszkék vagyunk őseinkre, úgy utódaink is büszkék 

lehessenek ránk” – mondta többi között Gara Katalin, Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának konzulja az aradi vértanúk és a kishegyesi áldozatok emlékére 

szervezett megemlékezésen. Az összefogás és az előrenézés fontosságát emelte még ki 

alkalmi beszédében a konzul asszony. A fáklyás menet a Hegyesi csata emlékművénél 

tartott megemlékezést követően megkoszorúzta mindkét temetőben az első világháború 

áldozatainak emlékművét, majd a központban az elesett áldozatok emlékművét is. 

 

Muzslyán is megemlékeztek az aradi vértanúkról 
2014. október 6. – Vajdaság Ma 

A Muzslai Petőfi Sándor MME és a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola közös 

szervezésében tartottak megemlékezést az egyesület nagytermében. A megemlékezésen a 

Muzslai Petőfi Sándor MME nevében az aradi vértanúkra emlékezve koszorút helyeztek el 

Petőfi mellszobránál. Az ünnepi műsort a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd az első 

részében az iskolás diákok elevenítették fel a 165 évvel ezelőtt történteket, az aradi 

vértanúk emléke előtt tisztelegve. A műsort Đurić Erzsébet magyartanárnő és Kenderesi 

Zoltán zenetanár állította össze. 

 

Az MNT központi megemlékezése Eleméren  
2014. október 6. – Pannon RTV 

Akkor emlékezünk meg méltóképpen az aradi 13-akról, ha üzenetüket mai életünkbe is 

beleépítjük – mondta Korhecz Tamás a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nemzeti 

gyásznapunk, október 6-a alkalmából Eleméren megtartott központi megemlékezésen. 

1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon az 1848/49-es forradalom és 
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szabadságharcban szerepet vállaló 13 honvédtisztet, köztük az eleméri kötődésű Kiss Ernőt 

is. 

 

Kiss Ernő sírhelyénél hajtottak főt az emlékezők 
2014. október 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az eleméri Szent Ágoston templomban gyászmisével kezdődött az emlékezés az aradi 

vértanúkra, köztük Kiss Ernő honvédtábornokra. A misét msgr. dr. Német László 

nagybecskereki megyéspüspök celebrálta paptestvéreivel együtt. A szertartás végén a 

református egyházból Kiss Nándor nagybecskereki lelkész és Dolinszky Gábor szabadkai 

evangélikus lelkész szólt az egybegyűltekhez.  

 

Ott van jövő, ahol van utánpótlás 
2014. október 6. – Magyar Szó 

Nagyradanovácon tartott a Magyar Összefogás listája programbemutatót a Mécsvirág 

együttes Vannak vidékek című összeállításával egybekötve. A rendezvényen Bunford 

Tivadar, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezetének elnöke, a jelöltek közül 

pedig Paskó Csaba atya, Petkovics Márta és Snejder Sándor tartottak beszédet. Bunford 

kiemelte, hogy ma hatványozottan szükség van arra, hogy egymásba kapaszkodjunk, mert 

vannak olyan vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradni, ha fogjuk egymás kezét. Paskó 

Csaba tiszteletes arról szólt, hogy itt a Délvidéken csak rajtunk áll, hogy megmaradunk-e. 

 

Sikeres iskolabuszprogram 
2014. október 7. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács iskolabuszprogramjának nagy szerepe van abban, hogy minden 

évben indulhat tagozat a gunarasi Dózsa György Általános Iskolában, hiszen a program 

lehetőséget teremt arra, hogy a környező kistelepülések, mint Kavilló, Kispest, Brazília, 

Njegoševo és a tanyák diákjai mintegy 20 kilométeres körzetből itt kezdjék meg 

tanulmányaikat.  

 

Prőhle Gergely: A magyar kormány számára fontosak a kárpátaljai magyarok 
2014. október 6. – MTI, hirado.hu 

A nemzetéért mártírhalált halt Perényi Zsigmond emléke arra kötelezi a magyar kormányt, 

hogy a magyar embereket, a magyar intézményeket, az anyanyelvű oktatást és az 

anyanyelv ügyét tekintse fontosnak Kárpátalján - jelentette ki Prőhle Gergely, az Emberi 

Erőforrások minisztériumának nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes 

államtitkára a nemzeti gyásznapi megemlékezésen hétfőn Nagyszőlősön. A helyettes 

államtitkár kiemelte: mi évtizedek óta ugyanazt mondjuk: hogy nekünk a magyar 

emberek, a magyar intézmények, az anyanyelvű oktatás és az anyanyelv ügye a fontos, és 

az a fontos, hogy jó legyen magyarnak lenni Kárpátalján. Ez nem taktikai megfontolás, 
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hanem olyan stratégiai kérdés, amit a rendszerváltás óta tudatosan vall a magyar 

külpolitika  - mondta Prőhle. 

 

Helyhatósági választások 2014: eredmények 
2014. október 6. – RTV Slovenija Hidak 

Vasárnap zajlottak a hatodik helyhatósági választások. 212 község polgármesterét és a 

községi tanácsok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tanácsának tagjait választották 

meg. A választáson 773 145 polgár élt szavazati jogával, azaz a szavazásra jogosultak 45,11 

százaléka. Az öt nemzetiségileg vegyesen lakott községben született eredményeket összegzi 

a Hidak műsora. 

 

Tíz muravidéki községben második körben választanak polgármestert 
2014. október 6. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéken a 17 községben a helyhatósági választások első körében kiválasztották az új 

polgármestert. 10 községben, köztük Lendván is, két hét múlva ismét az urnák elé 

vonulunk. A Hidak összefoglalta, hogy kiket választottak meg és kikre szavazhatnak két hét 

múlva. 

 

Megemlékezés a magyar-osztrák határnyitás 25. évfordulójáról Berlinben 
2014. október 6. – Nemzeti Regiszter 

A vasfüggöny leomlásában létfontosságú magyar-osztrák határnyitás 25. évfordulójáról 

emlékezett meg szeptember 20-án, nagyszabású rendezvénnyel a Berlini Magyar 

Nagykövetség. A rendezvényre a potsdami Schöningen Villa kertjében került sor, melynek 

közvetlen közelében húzódott 28 éven keresztül a berlini fal potsdami szakasza. 

 

Mátyás tábor a Marsden-i Magyar Házban 
2014. október 6. – Nemzeti Regiszter 

Fekete Ilona, a 4EB Magyar Rádióadás műsorvezetője és Szigeti Rita, a Kőrösi Csoma 

Sándor Program ösztöndíjasa közösen úgy döntöttek, hogy a szeptemberi iskolaszünetben 

a gyerekeknek valamilyen téma köré épített tábort szerveznek. A választás Mátyás királyra 

és korára esett, így ennek függvényében készültek a különböző napirendi pontok és 

programok. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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