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Erdélyi magyar egyeztető fórumot javasol Tőkés 
2014. október 15. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívását indítványozza Tőkés László, aki szerint 

az egységes magyar érdekképviselet testületeként az EMEF hiteles és hatékony módon 

folytathatna párbeszédet és kereshetné a megbékélés és a megegyezés útját a többségi 

románsággal, egy majdan létrejövő román–magyar kerekasztal keretében. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerdai nyilatkozatában úgy véli, idegen érdekek húzódnak 

meg a Project on Ethnic Relations (PER) amerikai szervezetnek a román–magyar 

párbeszéd újraindítását célzó kezdeményezése mögött, éppen ezért nem érdemli meg az 

erdélyi magyarság bizalmát. 

 

Németh Zsolt: A Magyar Összefogás hitelesen képviseli a forradalmi 
értékeket 
2014. október 15. – Vajdaság Ma 

Felsőhegyre látogatott Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának 

elnöke, aki a Vajdasági Magyar Szövetség meghívására részt vett a Magyar Összefogás 

1956 emlékezete – 56 sóhaj című kampányrendezvényén. Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke az ünnepségen mondott beszéde első részében az 1956-os 

forradalom évfordulójának jelentőségéről beszélt, azt követően pedig szót ejtett az október 

26-án esedékes nemzeti tanácsi választások fontosságáról is. Németh Zsolt, a Magyar 

Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke hangsúlyozta, a vajdasági magyarság sikerként 

könyvelheti el az előrehozott szerbiai parlamenti választásokat. Mint mondta, véleménye 

szerint a Magyar Összefogás listája egy teljes, komplex lista, amely minden téren a 

magyarság érdekeit szeretné képviselni.  

 

Fizikashow tanárgyújtással és krumplipuskával 
2014. október 16. – Kárpátalja 

Október 14-én a Csongori Általános Iskola és a Nagydobronyi Középiskola több mint 400 

diákja és pedagógusa vett részt egy-egy másfél óra terjedelmű, kémcsövekben, tiszta 

alkoholban, száraz jégben, lombikokban gazdag fizikai előadáson és kísérletsoron, s 

ismerkedhetett meg a fizika érdekesebb oldalával az Utazó Fizikashow két állomásán. A 

show a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által szervezett 

Külhoni Magyar Felsősök Éve program keretében, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével Felvidék, Erdély és a Vajdaság után most 

nálunk állomásozott. 
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Nemzeti Összetartozás Bizottság: ősszel napirendre tűzik az oktatási-nevelési 
támogatások kérdését 
2014. október 15. – MTI, hirado.hu 

Napirendjére tűzi a külhoni magyarság oktatási-nevelési támogatásának kérdését az őszi 

ciklusban az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. Pánczél Károly (Fidesz-

KDNP), a testület elnöke szerdán az MTI-nek elmondta: az eredeti munkatervben nem 

szerepelt ez a téma, azt ellenzéki képviselők javasolták, de úgy ítélték meg, fontos a 

kérdéskör áttekintése. A támogatást az anyaország biztosítja a magyar nyelvű oktatást és 

nevelést támogatandó, az egyszeri juttatás összege 20 ezer forint diákonként.  

 

Több ezer hektár erdő jár még a nemesi családoknak Maros megyében 
2014. október 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

Huszonötezer hektár erdő visszaszolgáltatása van még függőben Maros megyében, derül ki 

a prefektúra adataiból. Ez összesen hét visszaszolgáltatási eljárást jelent, amelyeket a 

Bánffy, az Éltető és a Farkas családok leszármazottai indítottak. A visszaigényelt területek 

többsége a Maros völgyében található. Az eddigi bírósági ítéletek alapján még 8100 hektár 

erdőt kell visszaadni az örökösöknek. A Maros megyei prefektúra a nyáron perújrafelvételt 

kért egy korábban lezárt visszaszolgáltatási ügyben arra hivatkozva, hogy a Bánffy család 

leszármazottai törvénytelenül kaptak vissza egy 9000 hektáros erdős területet. A hatóság 

azt állítja, hogy a valamikori tulajdonos Bánffy Dániel háborús bűnös volt, ezért kobozták 

el vagyonát, így ezt nem kellett volna visszaadni az örökösöknek. Az ügy következő 

tárgyalási fordulója október 21-én lesz a szászrégeni bíróságon. 

 

Nem kérnek a kötelező ünneplésből 
2014. október 15. – Krónika 

Nem lehet törvénnyel ünneplésre kötelezni az embereket – hangzott el egyebek mellett, 

amikor erdélyi és partiumi elöljárókat arról faggatott a Krónika szerdán, mit szólnak ahhoz 

az egy nappal korábban kihirdetett jogszabályhoz, amely előírja, hogy a megyeszékhelyek 

önkormányzatai minden december elsején kötelesek a többi állami intézménnyel közösen 

ünnepségeket rendezni, a védelmi minisztériumot pedig a belügyi tárcával és a 

rendvédelmi szervekkel közösen katonai díszszemlék megszervezésére kényszeríti. 

 

Nagy Zsoltot szigorúbban ellenőrzik, keresik Kerekes Gábort 
2014. október 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Bírósági felügyelet alá helyezte szerdán a legfelsőbb bíróság Nagy Zsolt volt RMDSZ-es 

távközlési minisztert, Codruţ Şereş volt gazdasági tárcavezetőt és három másik vádlottat a 

stratégiai privatizációs ügyben zajló per tárgyalásán. A döntésre azt követően került sor, 

hogy egy másik vádlott, Kerekes Gábor volt államtitkár – aki szintén bírósági felügyelet 
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alatt áll – elektronikus levélben tudatta: Németországba utazott. Ellene távollétében 

előzetes letartóztatási parancsot adtak ki. Ügyvédje szerint védence – az RMDSZ volt 

gazdasági alelnöke – azért utazott el, mert nem ismerte a bírósági felügyelet feltételeit. Az 

ügyészek eredetileg Nagyék házi őrizetbe helyezését kérték. 

 

Románul „tiszteli” a magyarokat a McDonald’s 
2014. október 15. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nagyon tiszteli a magyar vendégeit a McDonald’s gyorséttermi lánc romániai fiókja, 

azonban ezt csak román nyelven hajlandó tenni – derül ki a bukaresti leányvállalat 

álláspontjából, melyet Landman Gáborral ismertetett. A European Language Right 

(Európai Nyelvi Jogok) nevű hollandiai alapítvány erdélyi elnöke azzal a kéréssel kereste 

meg a világszerte ismert, fél évszázados múltra visszatekintő céget, hogy a magyarlakta 

vidékeken feliratozza két nyelven az éttermeit. 

 

Kötelező lesz az 1918. december 1. utcanév minden városban 
2014. október 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Minden városban kötelező lesz 1918. december 1.-ről elnevezni egy főutcát annak a 

törvénynek az értelmében, amelyet Mircea Duşa védelmi miniszter kezdeményezett, és 

Traian Băsescu államfő kedden ki is hirdetett. A törvény azt is előírja, hogy minden 

megyeszékhelyen kötelező emlékező kulturális műsorokat, esetleg katonai bemutatókat 

szervezni. A törvénytervezetet a képviselőház döntő fórumként szeptember 30-án fogadta 

el, 315 igen és nulla nem szavazattal, 13 tartózkodás mellett. 

 

Benézte két RMDSZ-es képviselő a városok főutcáját 1918. december 1.-re 
keresztelő törvényt 
2014. október 15. – transindex.ro, Krónika 

A romániai városok egyik főutcáját kötelezően 1918. december 1-re keresztelő törvény 

megszavazásakor az RMDSZ képviselői tartózkodtak, azonban Seres Dénes és Erdei-

Dolóczki István képviselők igennel szavaztak. A két képviselő a Transindex megkeresésére 

azt mondta, hogy hibáztak a törvény megszavazásakor, ugyanis úgy emlékeztek, hogy az 

általuk is problematikusnak ítélt cikkelyt kivették a törvényből. 

 

Emléktábla a Szovjetunióba elhurcoltaknak a Házsongárdi temetőben 
2014. október 15. – MTI, Krónika 

Civil kezdeményezésre emléktáblát állítottak kedden a Házsongárdi temetőben az 1944 

októberében munkaszolgálatra a Szovjetunióba elhurcolt ötezer kolozsvári magyar és 

német férfinak. Adorjáni Dezső, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspöke 

beszédében az egy héttel ezelőtt tartott holokauszt-megemlékezésre utalva kijelentette, 

hogy a kolozsvári magyarság a zsidósággal együtt „megpróbált sorsközösséget” alkot. A 

Házsongárdi temető evangélikus egyházi tulajdonban levő parcelláján avatott – Gergely 
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Zoltán szobrászművész által tervezett – háromnyelvű kőtáblát az erdélyi történelmi 

magyar egyházak elöljárói áldották meg. 

 

38 ifjúsági szervezetet támogat az RMDSZ a Kolozsvár Ifjúsági Főváros 
előkészítésében 
2014. október 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Október 15-én, szerdán került sor az RMDSZ Főtitkársága által meghirdetett pályázat 

elbírálására, amelynek keretén belül az idén megvalósuló, a Kolozsvár Európa Ifjúsági 

Fővárosa 2015 programot előkészítő, magyar vonatkozású programokat támogatják. Az 

összesen 75 ezer lej értékű kiírásra 40 pályázat érkezett, amelyek közül 38 részesült 

kedvező elbírálásban. 

 

Izsák: Magyarország is vegyen részt minden olyan tárgyaláson, ahol a mi 
jövőnkről van szó 
2014. október 15. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Székely Nemzeti Tanács azt szeretné, hogy Magyarország is vegyen részt egy esetleges 

román-magyar tárgyaláson, amelyik a magyar autonómiatörekvésekről szólna – áll az 

SZNT közleményében. Erdei Edit Zsuzsannával beszélgetve Izsák Balázs, az SZNT elnöke 

azzal indokolta álláspontjukat, hogy az 1996-ban aláírt magyar-román alapszerződés az 

államközi együttműködés tárgyává emelte a magyarországi román, és romániai magyar 

kisebbség helyzetével való foglalkozást. 

 

Mégis segít Budapest a 74 csángó gyereknek? 
2014. október 15. – maszol.ro 

Megoldódni látszik annak a 74 csángó gyereknek az ügye, akiknek elutasították az 

oktatási-nevelési támogatásra benyújtott pályázatát. Erről a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségének (MCSMSZ) elnöke, Pogár László egyeztetett kedden Budapesten Potápi 

Árpád nemzetpolitikai államtitkárral. Pogár László szerdán a maszol.ro-nak megerősítette: 

a gyerekeknek azért nem ítélték meg a támogatást, mert a Romániai Magyar Pedagógus 

Szövetség (RMPSZ) helyett az MCSMSZ állított ki igazolást arról, hogy magyarul tanulnak. 

Helyzetüket ismertették a nemzetpolitikai államtitkárral, Potápi Árpád pedig megígérte, 

hogy megoldódik az ügy. „Budapesten a legnagyobb jóindulattal kezelik ezt a kérdést” – 

mondta a csángószövetség elnöke.  

 

Ponta az élen, mélyponton a magyarok 
2014. október 16. – Krónika, Szabadság, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Továbbra is Victor Ponta miniszterelnök, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSS) 

államfőjelöltje tűnik a legesélyesebbnek a novemberi államfőválasztás megnyerésére az 

INSCOP közvélemény-kutató cég által a kampány első hetében készült felmérés szerint. Az 

Adevărul megrendelésére készült felmérés szerint Ponta 40,6 százalékkal vezeti a 

E
rd

é
ly
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népszerűségi listát, mögötte jó tíz százalékkal lemaradva legesélyesebbnek tartott 

jobbközép kihívója, Klaus Johannis következik 30,1 százalékkal. A harmadik helyezett a 

Traian Băsescu államfő pártjának számító Népi Mozgalom Párt (PMP) jelöltje, Elena 

Udrea 6,7 százalékkal. Călin Popescu-Tăriceanu volt nemzeti liberális párti pártelnök-

kormányfő a negyedik a sorban 6,4 százalékkal, míg Teodor Meleşcanu, a külügyi 

hírszerzés volt igazgatója holtversenyben 4,6 százalékon áll Monica Macovei volt 

igazságügy-miniszterrel, volt PDL-es, most független EP-képviselővel. Őket Kelemen 

Hunor, az RMDSZ jelöltje követi 2,5 százalékkal, mögötte a populista Dan Diaconescu 

következik 2 százalékkal, az utolsó, 1 százalék fölötti jelölt pedig Corneliu Vadim Tudor, a 

Nagy-Románia Párt (PRM) jelöltje, akit a megkérdezettek 1,7 százaléka támogatna. A hat 

további jelölt – köztük Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke – támogatottsága 1 százalék alatti.   

 

A kockázat el van vetve 
2014. október 16. – Irházi János – HVG 

A román politikum az RMDSZ által vártan reagált az elkészült autonómiatervezetre, 

olyannyira, hogy azt is bedobták a köztudatba, hogy az RMDSZ-tervezetet Moszkva 

diktálta. Nemcsak román, hanem magyar oldalon is vannak bírálói a tervezetnek. Izsák 

Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke ultimátumot intézett Kelemen Hunorhoz és 

Szilágyi Zsolthoz is, hogy feltétel nélkül fogadják el az SZNT által készített 

autonómiastatútumot. Az egyelőre bizonytalan, hogy az RMDSZ mikor nyújtja be a 

bukaresti parlamentben a tervezetet, de az elnökválasztás miatt az idei évben ez nem 

várható.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2014. október 16-i számában olvasható.) 

 

Lajčák átadta Kaliňáknak az állampolgársági törvénymódosítás elemzését 
2014. október 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Miroslav Lajčák külügyminiszter a szerdai kormányülésen Robert Kaliňák 

belügyminiszternek átadta az állampolgársági törvény tervezett módosításának elemzését. 

A belügyminiszter néhány hónapig azt állította, hogy régen elkészítette az állampolgársági 

törvény módosításának javaslatát, amelynek a ma érvényben levő jogszabályozást kell 

mérsékelnie - csak Lajčák jelzésére vár. 

 

Lomnici: állampolgársági alapú diszkriminációnak vagyunk a tanúi 
2014. október 15. – MTI, Kossuth Rádió, hirek.sk, Felvidék Ma 

Tovább kell folytatni a harcot a szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki 

magyarokért – mondta a Kossuth Rádiónak Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke, akinek az Európai Parlament ellen benyújtott keresetét elutasította az 

Európai Bíróság. Állampolgársági alapú diszkriminációnak vagyunk a tanúi, a szlovák 

külügyminiszter pedig hazudik, amikor azt állítja, hogy a nemzetközi bíróságok 
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jóváhagyták a törvényt – jelentette ki. Erről szó nincs, ráadásul a szlovák 

alkotmánybíróság dolga lett volna eldönteni, hogy a törvény alkotmányos-e vagy sem – 

tette hozzá. 

 

21 új átkelő nyílhat a szlovák–magyar határon 
2014. október 15. – Új Szó 

21 új, illetve már meglévő határátkelő kiépítésében, felújításában egyezett meg a szlovák és 

a magyar kormány. Főleg az Ipoly mente és a Bodrogköz érintett. A lista alapján olyan 

útszakaszok is használhatóvá válnak, amelyek több száz éve még távolsági forgalmat 

bonyolítottak, és olyanok is, amelyek a már működő átkelőktől mindössze néhány 

kilométerre fekvő apró zsákfalukat kapcsolnak majd össze. A terveket 2020-ig valósítanák 

meg. 

 

Minden kis magyar közösség fontos 
2014. október 15. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Habár a magyar közösség elenyésző Belgrádban, az MNT mégsem engedheti meg 

magának, hogy ne foglalkozzon ezzel a kis közösséggel – emelte ki Beretka Katinka, a 

Magyar Összefogás listájának jelöltje szerdán a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi 

városi szervezetének rendezvényén. – A hivatalos nyelvhasználat elsősorban azokhoz a 

helyszínekhez kötődik, ahol meghatározott számban, legalább 15 százalékban él magyar 

közösség. Ma már a legtöbb községben, ahol hivatalos használatban van a magyar nyelv, ez 

a szám csökkent, de Belgrádban nem is volt hivatalos használatban a magyar nyelv. Ettől 

függetlenül vannak olyan univerzális emberi jogok, amelyek a nyelvhez kötődnek, ilyen 

például a névhasználathoz való jog. Lakóhelytől, szülőhelytől függetlenül, bárki számára 

elérhető jog ez. Vagyis a belgrádi magyarok is kérhetik, hogy a nevük az anyakönyvi 

kivonatban és a köziratokban magyar helyesírással szerepeljen - mutatott rá Beretka. 

 

Németh Zsolt: Erős legitimitású Magyar Nemzeti Tanácsot kell választania a 
vajdasági magyarságnak  
2014. október 15. – Pannon RTV 

Erős legitimitású Magyar Nemzeti Tanácsot kell választania a vajdasági magyarságnak, 

magas részvétellel az október 26-i nemzeti tanácsi választásokon – nyilatkozta Németh 

Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a Pannon RTV Szubjektív című 

műsorában. Az anyaországi politikus a Magyar Összefogás kampányrendezvényein vett 

részt a Délvidéken. Új jogszabály határozza majd meg Szerbiában a nemzeti tanácsok 

működési feltételeit. Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

szerint a most alakuló kisebbségi önkormányzatoknak döntő szerepük lesz abban, hogy a 

nemzeti közösségek az eddiginél is jelentősebb jogokat kapjanak Szerbiában. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/15/21-uj-atkelo-nyilhat-a-szlovak-magyar-hataron
http://www.magyarszo.com/hu/2493/kozelet_politika/117180/Minden-kis-magyar-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-fontos.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=161514
http://pannonrtv.com/web/?p=161514
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Az MPSZ tiltakozik a politikai pártok zsarolási kísérletei ellen 
2014. október 15. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség tiltakozik a politikai pártok zsarolási kísérletei ellen, 

hangsúlyozta Rácz Szabó László, a párt elnöke zentai sajtótájékoztatóján. – A 

kizsákmányolás olyan szintre került, hogy szinte naponta találkozunk olyanokkal, akik 

valamelyik kisebb párt, akár az MPSZ, akár más pártok tagjaiként arra panaszkodnak, 

hogy bizonyos hatalmon lévő pártok arra szólítják fel őket, hogy lépjenek át hozzájuk, és 

mindenfélét ígérnek nekik, azzal zsarolják őket, hogy csak akkor kaphatnak munkát, ha 

belépnek a pártba és hasonlók. Ezeknek az ígéreteknek természetesen mindössze 4-5 

százalékát tartják be, de ez már más kérdés – magyarázta Rácz Szabó László.  

 

Ismét magyarellenes hirdetőtábla jelent meg Topolyánál 
2014. október 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarellenes feliratot tartalmazó óriásplakátot állítottak fel Topolya határában, a 

nemzetközi autóút felé vezető forgalmas út mentén, jelenti az RTV. „Eladom a házamat a 

topolyai magyar fasiszták és bűnözők nyomása miatt” – áll a vasszerkezetre erősített és 

betonalapozásba állított táblán. A felirat szerint a táblát állító személy Szerbiából kíván 

elköltözni, ezért válna meg ingatlanjától, majd végül piros betűkkel az „éljen a baráti 

Oroszország” felirat látható. A mostani már a második ilyen eset Topolyán.  

 

A múltunkat nem kell kitalálnunk - Honfoglalási emlékünnepség Tiszacsomán 
2014. október 15. – Kárpátinfo, Kárpátalja 

Tiszacsomán a vasárnapi honfoglalási emlékünnepség főszónoka Brenzovics László, a 

KMKSZ elnöke volt. „A mi feladatunk a múlt emlékezetének a fenntartása, hisz a múltból 

származik a jelen és a jövő is. Hogy a Tiszacsomai Emlékpark mellett – hosszú és nehéz 

küzdelmek árán – áll a vereckei honfoglalási emlékmű, amely mára a magyar nép 

zarándokhelyévé vált, jelzi, hogy él a magyarság Kárpátalján, és él a magyar nemzet, 

melyet történelme során a józan kompromisszumok sorozata tartott meg. Ma is erre van 

szükségünk. Meg arra, hogy jogállamban éljünk.” Brenzovics László annak a vágyának 

adott hangot, hogy Ukrajna európai jogállammá váljon, ahol a kisebbségek jogait 

mindenkor tiszteletben tartják. Ehhez viszont előbb a békét kell megteremteni, mondta. 

 

Medve Zoltán lett az eszéki magyar tanszék vezetője 
2014. október 15. – Új Magyar Képes Újság 

Október 1-től dr. Medve Zoltán lett az eszéki egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszékének vezetője. Medve Zoltán 1999 óta dolgozik az eszéki Bölcsészettudományi 

Karon, először lektorként, később óraadóként, 2012 vége óta van státuszban a magyar 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17803/Az-MPSZ-tiltakozik-a-politikai-partok-zsarolasi-kiserletei-ellen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17799/Ismet-magyarellenes-hirdetotabla-jelent-meg-Topolyanal.html
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/multunkat-nem-kell-kitalalnunk-honfoglalasi-emlekunnepseg-tiszacsoman
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5835-medve-zoltan-lett-az-eszeki-magyar-tanszek-vezetje
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tanszéken. Elmondta, szeretné, ha a tanszék nyitottabbá válna nemcsak karon belül, de a 

magyar nyelv és irodalom oktatásának elismert tényezője lenne országon belül és 

Magyarországon is. Miután megnövekedett a tanszék alkalmazottainak a száma, célja egy 

erős és összetartó munkaközösség kialakítása, és természetesen folytatni kívánja elődje 

munkáját a minőségibb oktatás érdekében. 

 

A kétnyelvűség érvényesítéséről – legkésőbb jövő nyárra várhatók 
konkrétumok 
2014. október 15. – Népújság 

Megtartotta első ülését a szlovén kormány által kinevezett, a kétnyelvű ügyvitel gyakorlati 

megvalósításával foglalkozó munkacsoport. A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi 

Bizottsága még az előző mandátumban határozatot hozott, miszerint a kétnyelvűség 

gyakorlati megvalósítását hatékonyabbá kell tenni. A határozatot akceptálta az akkori 

kormány – a jelenlegi is tudomásul vette –, a megoldás érdekében munkacsoportot hozott 

létre, amelyben az érintett minisztériumok szakemberei mellett a két őshonos közösség 

képviselői vesznek részt. A magyar közösséget a munkacsoportban Horváth Ferenc, az 

MMÖNK Tanácsának elnöke képviseli. Még az előző kormány ígérete szerint a 

munkacsoport július végéig ígérte az első munkaanyagot, de az előrehozott parlamenti 

választások miatt az időpontot elhalasztották. 

 

Katonai díszszemle az Argentin Nemzeti Katonai Akadémia megalapításának 
145. évfordulója alkalmából 
2014. október 15. – Nemzeti Regiszter 

A 2014. október 10-én, El Palomarban (Buenos Aires tartomány, Moron kerület) lezajlott 

katonai díszpompával rendezett emlékünnepség egyik „főszereplője” a magyar 48-as 

honvédtábornok, Czetz János (Gidófalva, 1822. június 8. – Buenos Aires, 1904. 

szeptember 6.) volt. 

 

Az első Magyar Fesztivál Gold Coast-on 
2014. október 15. – Nemzeti Regiszter 

Október 4-én megrendezésre került a Gold Coast-i Magyar Egyesület 25. évfordulója 

alkalmából a Hungarofesztivál Gold Coast egyik parkjában és közösségi házában. Rengeteg 

munka előzte meg ezt a nagyszabású rendezvényt, amit az egyesület elnöke, Keresek Samu 

és párja, Horváth Gyöngyi álmodtak és valósítottak meg. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9582-a-ketnyelvseg-ervenyesiteserl--legkesbb-joev-nyarra-varhatok-konkretumok
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9582-a-ketnyelvseg-ervenyesiteserl--legkesbb-joev-nyarra-varhatok-konkretumok
https://www.nemzetiregiszter.hu/katonai-diszszemle-az-argentin-nemzeti-katonai-akademia-megalapitasanak-145-evforduloja-alkalmabol
https://www.nemzetiregiszter.hu/katonai-diszszemle-az-argentin-nemzeti-katonai-akademia-megalapitasanak-145-evforduloja-alkalmabol
https://www.nemzetiregiszter.hu/az-elso-magyar-fesztival-gold-coast-on
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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