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A külhoni magyar szakképzés éve lesz 2015 
2014. október 30. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk, Krónika, Szabadság 

A magyar kormány a külhoni magyar szakképzés évévé készül nyilvánítani a 2015-ös évet 

– mondta Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

csütörtökön Kolozsváron. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen A duális 

szakképzés lehetőségei az erdélyi szórványban címmel rendezett konferencián Potápi 

elmondta, hogy a külhoni magyar szakképzésről a végső döntést a Magyar Állandó 

Értekezletnek kell meghoznia november második felében tartandó ülésén. Az államtitkár 

fontosnak tartotta, hogy Magyarország a szimbolikus kérdések után a gazdaság irányába 

terelje a nemzetpolitikáját. Hozzátette, a szülőföldön való boldogulást az szolgálhatja a 

legjobban, ha az emberek olyan szakmát tanulhatnak, amellyel képesek biztosítani a 

megélhetést gyermekeik, családjuk számára. „Számunkra a legfontosabb, hogy a 

magyarság a szülőföldjén maradjon. A keret adott, de meg kell tölteni tartalommal, élni 

kell a gazdaságpolitikai eszközökkel” – hangsúlyozta az államtitkár. 

 

A kormány üdvözli, hogy magyar képviselője is van az ukrán parlamentnek 
2014. október 30. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, mno.hu 

A kormány üdvözli, hogy van magyar nemzetiségű képviselője az ukrán parlamentnek, 

Brenzovics László képviselőként segíteni tudja a kárpátaljai magyar közösség érdekeit. A 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára által 

jegyzett közlemény szerint az ukrán központi választási bizottság által feldolgozott adatok 

alapján biztosnak tűnik Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ elnökének parlamenti 

mandátuma az újonnan megválasztott ukrán törvényhozásban. Közölték: a kormánynak 

továbbra is kiemelten fontos a magyar-ukrán államközi kapcsolatok elmélyítése, amelyhez 

a jövőben hozzájárulhat Brenzovics parlamenti mandátuma is. Hozzátették: Magyarország 

támogatja Ukrajna közeledését az Európai Unióhoz, és bízik benne, hogy az új ukrán 

kormányzat és törvényhozás döntéseivel a demokratikus folyamatok elmélyítését segíti, 

ami az ukrajnai magyar közösség számára is az európai normákhoz igazított jogok 

érvényesítését biztosíthatja. 

 

Kelemen: nem egy neurotikus építésvezetőre van szüksége Romániának 
2014. október 30. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Nem egy neurotikus építésvezetőre, hanem egy vízióval rendelkező államfőre van szüksége 

Romániának – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ államelnök-jelöltje csütörtökön, 

Kolozsváron, a kampányt összegző sajtótájékoztatóján. Elmondta, éppen ezért tartotta azt 

fontosnak, hogy az adófizető polgártól, az állampolgártól, a közösségtől kiindulva egy 

országprojektet mutasson be. Hangsúlyozta, a NATO és az EU-csatlakozás után nem volt 

egy ilyen nagyívű projektje Romániának, éppen ezért a választások után tárgyalóasztalhoz 

kell ülnie az összes pártnak, függetlenül attól, hogy kormányzati tényezők vagy ellenzékiek 

és bizonyos, a társadalmat érintő kérdéseket meg kell beszélniük. Az állam a 

decentralizáció révén bizonyíthatja be, hogy megbízik polgáraiban, hogy azok helyi, 
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közösségi szinten képesek lesznek meghozni a számukra legelőnyösebb döntéseket. 

Szerinte intézményi garancia kell a kisebbség nyelvi, kulturális identitásának megőrzésére: 

mind a kulturális mind regionális autonómia ezt a célt szolgálhatja - mondta Kelemen 

Hunor. 

 

Szavazás helyett értékválasztást kér az EMNP 
2014. október 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ha vasárnap a magyar szavazatok aránya meghaladja a 2009-es 3,8 százalékot, az a két 

magyar államelnökjelöltnek lesz köszönhető – jelentette ki csütörtökön Csíkszerdában 

Tőkés László, utalva arra, hogy az öt évvel ezelőtti választáshoz képest ezúttal az RMDSZ 

mellett az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) is saját jelöltje van. „A mostani jelenlétünk 

nem konjunkturális, hanem egy hosszú távú érdek az autonómia ügyében” – indított Toró 

T. Tibor, aki egy asztalnál foglalt helyet Tőkés Lászlóval és Izsák Balázzsal. Az EMNP 

elnöke kiemelte, az elmúlt hetekben „vegytisztán kirajzolódott”, hogy az RMDSZ arra 

táncol, amit Bukarestben húznak. 

 

Băsescu: Románia és Moldova egyesülni fog, amikor ez többségi akarat lesz 
2014. október 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro 

Románia és a Moldovai Köztársaság egyesülni fog, amikor a románok többsége mindkét 

országban ezt akarja majd, mert senki sem veheti el egy néptől azt a jogot, hogy egyesüljön 

– jelentette ki Traian Băsescu államfő a moldovai közszolgálati televíziónak adott 

interjújában, amelyet a Mediafax hírügynökség ismertetett csütörtökön. A román elnök 

kifejtette: nem tesz le arról az álláspontjáról, hogy egyetlen népről van szó, amely két 

független államban él. Hozzátette: bármennyire szeretné is a két ország egyesülését, ezt 

nem lehet erővel, vagy ámítással megvalósítani, erre majd akkor kerül sor, ha mindkét 

országban a többség az egyesülés mellett foglal állást, ahogyan a német újraegyesülésnél 

történt. 

 

Online segítség a diszkrimináció ellen 
2014. október 30. – Krónika 

Online platformot hoztak létre a diszkriminációt elszenvedett, illetve tanúként tapasztalt 

személyeknek: a www.antidiscriminare.ro honlapon az érintettek ingyenes jogi 

tanácsadást kérhetnek, emellett petíciót, valamint panaszt nyújthatnak be az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD), az Országos Audiovizuális Tanácshoz (CNA) 

vagy az igazságügyi intézményekhez. A weboldalt egy több civil szervezetet tömörítő 

diszkriminációellenes egyesület indította. Asztalos Csaba, a CNCD elnöke rámutatott: az 

általa vezetett hivatalhoz évente mintegy 900 petíciót nyújtanak be, ezeknek pedig 

körülbelül felénél állapítanak meg hátrányos megkülönböztetést. 
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„Nemzetárulás” helyett valós igényeket szolgálna a sepsiszentgyörgyi lőtér 
2014. október 30. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Folytatódik a sepsiszentgyörgyi lőtér körüli hercehurca: Mircea Dușa védelmi miniszter 

csütörtökön azt nyilatkozta, nem létezik olyan kormányhatározat, amely lehetővé tenné, 

hogy a lőtér az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Mircea Dușa csütörtöki 

nyilatkozatában azt is kijelentette, osztozik a Románok Civil Fórumának félelmeiben, akik 

szerint a lőtér mindig is a három székelyföldi megye 400 ezer román lakosa védelmezője 

lesz. A lőtér témája nemrég újra a figyelem központjába került, amikor Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester bejelentette: újra kell kezdeni azt a procedúrát, amely által 

a város tulajdonába kerülne, mivel a lőtér 70 hektáros területéből nyolc hektár per alatt áll. 

Ezért az igénylésből kimarad a kérdéses nyolc hektár, és ilyen formában kezdik újra a 

folyamatot.  

 

Nemzetközileg körözik a Nagy Zsolt perében vádlottként szereplő Kerekes 
Gábort 
2014. október 30. – transindex.ro 

Nemzetközileg körözik Kerekes Gábort, akinek nevére európai elfogatóparancsot 

bocsátottak ki, amiért megszegte a bírósági felügyelet előírásait, amikor elhagyta az 

országot - válaszolta érdeklődésünkre az Országos Szervezettbűnözés- és 

Terrorizmusellenes Igazgatóság (DIICOT). Kerekes a hazaárulás néven elhíresült stratégiai 

privatizációs perben szerepel vádlottként többek között Nagy Zsolt és Codruț Șereș volt 

miniszterekkel együtt. Kerekest október 7-én helyezték bírósági felügyelet alá, az 

intézkedés a per végéig maradt volna érvényben. A bírósági felügyelet feltételei között 

azonban az is szerepelt, hogy csak külön bírósági jóváhagyással hagyhatta volna el az 

országot, azonban Kerekes ezt a rendelkezést megszegte, amikor utólag e-mailben közölte, 

hogy Németországba utazott. 

 

Nincs szükség háttérsusmusra 
2014. október 30. – Erdély Ma, Háromszék 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltje keddi sepsiszentgyörgyi 

lakossági fórumán elítélte az RMDSZ román politikusokkal Pojánán folytatott tárgyalásait, 

és a kiszivárgott híreket alapul véve, miszerint Viorel Hrebenciuc jegyeztette be 

Bukarestben a közvetítő amerikai céget, kijelentette: „Nem susmussal, korrupcióval vádolt 

román politikusokkal tudjuk az autonómiát megvalósítani, hanem például a nagy 

meneteléshez hasonló megmozdulásokkal, amikor kinyilvánítjuk, hogy az autonómia 

Székelyföldön népakarat, és ezt a mindenkori román kormányoknak tudomásul kell 

venniük.” 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?cikk=24700
http://itthon.transindex.ro/?hir=37757
http://itthon.transindex.ro/?hir=37757
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=175320&cim=nincs_szukseg_hattersusmusra


 

 

 

 

 

 
5 

Támadások kereszttűzébe került a brassópojánai tárgyalás 
2014. október 30. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Háromszék 

Nem kérünk erkölcsi bizonyítványt azoktól, akikkel az autonómiáról beszélünk, szögezte le 

Tamás Sándor a háromszéki önkormányzat vezetője annak kapcsán, hogy a brassópojánai 

román-magyar tárgyalásokat szervező Friends of Project on Ethnic Relations egyesületet 

Bukarestben jegyezték be és feltételezések szerint annak hátterében a korrupcióval vádolt 

Viorel Hrebenciuc szociáldemokrata politikus áll. Tamás Sándor szerint számunkra az a 

legfontosabb, hogy az autonómiát képviseljék minden fórumon, az autonómiáról bárkivel 

leülnek tárgyalni, az a lényeg, hogy ugyanazt mondják Kézdikőváron, Bukarestben és 

Brüsszelben. Az elmúlt egy év alatt több külföldi diplomata, és külföldi sajtókiadványok 

képviselői keresték meg őket, a Székelyföldi autonómia- törekvések iránt érdeklődtek. 

Ebbe a sorba illeszkedett az amerikai Allen Kassof megkeresése is. 

 

Mit akarnak a romániai magyar egyetemisták? 
2014. október 30. – maszol.ro 

Nemrég új elnököt választottak az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) élére. A 

romániai magyar egyetemisták jogait, sérelmeit, problémáit képviselő és védő szervezet 

élére került Szénás Szabolccsal tervekről, új stratégiákról kérdezték, valamint arról, 

hogyan határozzák meg magukat egyáltalán a diákszervezetek?  

 

Tizedik évforduló a Téglás Gábor iskolánál 
2014. október 30. – Nyugati Jelen 

Tizedik évébe lépett a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum, szeptemberben tizedszer 

csengettek be, tizedik alkalommal szerveznek gólyabált, téglaporos napokat, mindennek a 

tizedik évfordulóját ünneplik, jegyezte meg Kocsis Atilla iskolaigazgató az ünnepi 

megemlékezésen. „Érjen meg minél több ünnepi szónoklatot”, kívánta Markó Béla, aki 

annak idején RMDSZ-elnökként elsőként húzta meg a becsengetési harangot 2005 

szeptemberében. Erdélyben sajnos gyakori a kishitűség és a reménytelenség, a Hunyad 

megyei szórvány önálló iskolája a legjobb ellenpélda erre, jegyezte meg a költő-politikus, 

aki szerint a Téglás iskola számára is bíztatást jelent. Amúgy jelenleg Erdélyben 65 önálló 

magyar középiskola működik, noha 1989-ben egy sem volt! 

 

SZNT-s tisztségek nélkül maradt Biró Zsolt 
2014. október 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Azért váltották le a Székely Nemzeti Tanácsban (SZNT) betöltött alelnöki tisztségéből, és 

távolították el a testület vezetőségét alkotó állandó bizottságból Biró Zsoltot, a Magyar 

Polgári Párt elnökét, mert az autonómia ügyében tárgyalást folytatott az RMDSZ-szel – 

állítja maga az érintett. Ezzel szemben az SZNT elnöke, Izsák Balázs úgy fogalmazott: Csíki 

Sándor halála óta elnök nélkül maradt marosszéki szervezetben egyszerű tisztújítás ment 

végbe, a tagok pedig Biró helyett mást delegáltak az országos alelnöki pozícióba. Bár 
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szabályosnak látszó lépésről van szó, Biró Zsolt szerint az SZNT-s manőver mögött Izsák 

Balázs bosszúja áll. 

 

Mozgósítanak az egyházi elöljárók 
2014. október 30. – Krónika, Szabadság 

A vasárnapi államfőválasztáson való részvételre buzdítja az erdélyi magyarságot Kató Béla, 

az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Csütörtöki keltezésű nyílt levelében az 

egyházi elöljáró leszögezi: a szavazati jog drágán megszerzett kiváltság, ezért a 

választásokon való részvételt kötelezőnek kell tekinteni. Mozgósító szándékú nyílt 

levelében Adorjáni Dezső Zoltán, a romániai evangélikus-lutheránus egyház püspöke „a 

közömbösség állapotából való felemelkedést” hangsúlyozza. „Nem mindegy, hogy hogyan 

tudunk egymás szemébe nézni. Emberi és társadalmi kötelességünk élni szavazati 

jogunkkal” – fogalmazott az egyházi méltóság. 

 

Az RMDSZ meg van győződve Kerekes Károly ártatlanságáról 
2014. október 30. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szociáldemokrata Platformja meg van győződve 

arról, hogy Kerekes Károly, RMDSZ-es képviselő nem szegett meg egyetlen hatályos 

jogszabályt sem, a Képviselőház jóváhagyásával alkalmazták a képviselő irodájának 

személyzetét – olvasható az RMDSZ Szociáldemokrata Platformja által 

szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. Az ítélet fellebbezését követően várják a 

Legfelsőbb Semmítőszék döntését az ügyben, addig is az ártatlanság vélelme illeti meg a 

képviselőt – olvasható a közleményben. 

 

Két magyar indul Cotroceni-ért 
2014. október 31. – Krónika  

A rendszerváltást követően hetedik alkalommal rendeznek államfőválasztást Romániában, 

a vasárnapi első fordulóban több mint 18 millió választópolgárt várnak az urnák elé. A 

megmérettetés tétje, hogy sikerül- e a román baloldalnak egy évtized után meghódítania az 

elnöki hivatalnak otthont adó Cotroceni-palotát, vagy a jobboldal megtartja a legfőbb 

közjogi méltósági tisztséget. Az idei választás legfőbb újdonsága, hogy először vág neki két 

magyar jelölt a megmérettetésnek. Kelemen Hunor, az RMDSZ államfőjelöltje a 

Krónikának adott interjúban elmondta, úgy érzi, a korteshadjárat során sikerült célba 

juttatnia üzeneteit, noha akadtak közöttük olyanok is, amelyek megdöbbenést váltottak ki. 

Az EMNP színeiben induló Szilágyi Zsolt szerint érthetővé kell tenni a románok számára 

is, hogy a magyarok nem a közös zsákmányon akarnak osztozni velük, hanem a közös 

jövőn. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/mozgositanak-az-egyhazi-eloljarok
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=175330&cim=az_rmdsz_meg_van_gyozodve_kerekes_karoly_artatlansagarol


 

 

 

 

 

 
7 

Kelemen spekulációt emleget FPER-ügyben 
2014. október 31. – Krónika 

Kelemen Hunor spekulációnak tartja, hogy pénzmosással és szervezett bűnözői csoport 

létrehozásával gyanúsított személyek állnak a román–magyar párbeszédet szorgalmazó 

Friends of The Project on Ethnic Relations (FPER) hátterében. Kolozsvári 

sajtótájékoztatóján az RMDSZ elnöke újságírói kérdésre fontosnak nevezte, hogy a 

brassópojánai tárgyalásokon a szövetség képviselői kifejthették álláspontjukat, amely 

ezáltal az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének képviselőin keresztül a 

washingtoni adminisztrációhoz is eljut. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy hamarosan a 

pártelnökök szintjén is tárgyalási forduló következik. „A többi spekuláció, amiben én nem 

vagyok jó, ebben önök sokkal jobbak” – tette hozzá Kelemen Hunor. 

 

Pozsonyban, a magyar nagykövetségen Üzleti Központ létesült 
2014. október 30. – Felvidék Ma 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki pozsonyi látogatása során a 

pozsonyi magyar nagykövetség épületében magyar és szlovák üzletemberekkel találkozott, 

majd megnyitotta a nagykövetség épületében kialakított ún. Üzleti Központot, azaz átadta 

rendeltetésének, a kis és középvállalkozóknak szolgálatába állította.  A nagykövetség 

külgazdasági kirendeltségének munkatársai szakmai segítséget nyújtanak majd az 

érdeklődőknek, és az iroda rendelkezésre áll a Magyarországról Pozsonyba érkező 

vállalkozók számára, ügyintézésre és találkozások, megbeszélések lebonyolítására is 

igénybe vehetik. 

 

Magyarország 2020-ig két autópályát is megépít a szlovák határig 
2014. október 30. – MTI, Új Szó, Népszabadság, Magyar Nemzet 

Magyarország 2020-ig két autópályát is megépít a magyar-szlovák határig - közölte 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban csütörtökön, miután tárgyalt 

Lubomír Váznyval, a szlovák kormány kiemelt beruházásokért felelős miniszterelnök-

helyettesével. A beruházás Miskolc és Kassa, illetve Rajka és Pozsony autópályával való 

összekötését célozza. A további nagy fejlesztéseket sorolva a magyar diplomácia vezetője 

említést tett az Esztergomot Párkánnyal összekötő teherkomp beüzemelésének idén 

júniusban beindult előkészületeiről, valamint rámutatott: folyamatban van a Komáromot 

Révkomárommal összekötő Duna-híd közös projektje is, ennek pályázatát már februárban 

beadják az Európai Bizottságnak. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/49628-pozsonyban-a-magyar-nagykovetsegen-uzleti-kozpont-letesult
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/30/magyarorszag-2020-ig-ket-autopalyat-is-megepit-a-szlovak-hatarig-fb
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Hétfőn alakulhat át a tartományi kormány 
2014. október 30. – Magyar Szó 

A Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga szerdán megállapodott a 

tartományi kormány átalakításáról. A két párt közös közleményben jegyezte meg, hogy a 

napokban már megtartásra kerül a Tartományi Képviselőház ülése, amelyen hivatalossá 

válik majd a tartományi kormány átalakítása. A Boris Tadić vezette Szociáldemokrata Párt 

a hír megjelenése előtt közleményt adott ki, amely szerint a párt elnöksége döntése 

értelmében nem vesznek részt az átalakított tartományi kormányban. 

 

Tadid nem elégedett meg egy tartományi titkársággal 
2014. október 30. – Vajdaság Ma 

Boris Tadić pártja azért nem lép be az átalakuló vajdasági kormányba, mert elégedetlenek 

a Demokrata Párttal (DS) és a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával (LSV) folytatott 

tárgyalás során felkínált tartományi titkárságok számára, írja a Danas. A napilap 

értesülése szerint a Tadić által vezetett Szociáldemokrata Párt (SDS) több titkárságot kért, 

erre azonban nem bólintott rá a két hatalmi párt, s a tárgyalások során csak egyetlen 

titkárság vezetését ajánlották fel az SDS-nek: az energetikával és ásványi kincsekkel 

foglalkozó titkárságot. Egeresi Sándor, a szintén hatalmi Vajdasági Magyar Szövetség 

alelnöke ugyanakkor közölte, pártja támogatni fogja a tartományi kormány átalakítását, 

amennyiben a VMSZ – az eddigiekhez hasonlóan – kormányalelnöki tisztséget kap és 

vezetheti az oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárságot. 

 

Az MNT nem legitim 
2014. október 30. – Magyar Szó 

A Magyar Polgári Szövetség szerint az elmúlt hétvégén megrendezett választáson 

beigazolódott, hogy a szavazati joggal bíró vajdasági magyarok nagy része – függetlenül 

attól, hogy a neve szerepel-e a választási névjegyzéken – nem hajlandó legitimálni a 

Magyar Nemzeti Tanácsot. Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján 

ennek kapcsán megjegyezte, hogy szerintük az emberek megértették a választás 

bojkottálásáról szóló felhívásukat, illetve azt, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

azért lett meghozva, hogy ezzel megakadályozzák a magyar nemzeti autonómia 

kialakulását. Rácz Szabó szerint a magyar választópolgárok mintegy 80 százaléka 

bojkottálta a választást, ennek pedig elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy az MNT 

rájöjjön: nincs komoly legitimitása. 

 

Az ékes beszéd művelői 
2014. október 31. – Magyar Szó 

Szerdán délután lezajlott az Ékes beszéd elnevezésű beszéd- és szónokverseny a Magyar 

Tanszéken. A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Magyar Tanszék immár 

harmadik alkalommal közös szervezésben bonyolította le a Kossuth Lajos Szónokverseny 
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http://www.magyarszo.com/hu/2508/kozelet_politika/117858/H%C3%A9tf%C5%91n-alakulhat-%C3%A1t-a-tartom%C3%A1nyi-korm%C3%A1ny.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17877/Tadic-nem-elegedett-meg-egy-tartomanyi-titkarsaggal.html
http://www.magyarszo.com/hu/2508/kozelet_politika/117820/Az-MNT-nem-legitim.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2509/kozelet_oktatas/117847/Az-%C3%A9kes-besz%C3%A9d-m%C5%B1vel%C5%91i.htm
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és a Kazinczy Ferenc Szép Beszéd Verseny vajdasági selejtezőjét. A november 7-én sorra 

kerülő szónokversenyen Pásztor-Kicsi Gergely, a tanszék másodéves hallgatója képviseli 

Vajdaságot. A tavasszal esedékes Kazinczy-versenyre a beszédversenyen az első helyet 

megszerző Csóka Szabolcs, a szabadkai Magyar Nyelvű Tanítóképző Kar elsős hallgatóján 

kívül a második helyezett Csáki Edina, és a harmadik Maletaški Krisztina jutott el, ez 

utóbbiak mindketten a Magyar Tanszék hallgatói. 

 

A V4-ek kiálltak Ukrajna területi egysége és függetlensége mellett 
2014. október 30. – MTI, Új Szó, Magyar Hírlap 

Közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna területi egysége és függetlensége mellett Nagy-

Britannia és a visegrádi négyek (V4) külügyminiszterei csütörtöki pozsonyi találkozójukon. 

A résztvevők elítélték a kelet-ukrajnai szakadároknak azt a szándékát, hogy november 2-án 

saját választásokat rendeznek a Donyec-medence térségében. „A miniszterek nem tartják 

legitimnek ezeket, a minszki megállapodással ellentétes választásokat” - olvasható a 

nyilatkozatban, amelynek aláírói a konfliktus békés rendezéséhez, illetve az egyensúly 

megújításához vezető lépéseket szorgalmaznak, Ukrajna függetlenségének és területi 

egységének tiszteletben tartása mellett. 

 

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Ognjenovid Kettős Zsuzsanna 
2014. október 30. – Új Magyar Képes Újság 

O. Kettős Zsuzsannát 2003. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a budapesti Stefánia 

palotában a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték. Ezt az elismerést előtte még senki sem 

kapta meg Horvátországból. A magyar hagyományok ápolása érdekében kifejtett áldozatos 

munkájáért a Baranya Megye Díszpolgára címet is kiérdemelte. Kettős Zsuzsanna immár 

40 éve oktatja és neveli az ének és a zene szeretetére a drávaszögi magyar gyerekeket, 

ifjúsági és felnőtt művészeti együtteseket vezet. Évtizedek óta azért dolgozik, hogy a 

magyar kultúra, a magyar hagyományok ápolásának igényét belenevelje a felnövekvő 

generációkba. Nélküle a horvátországi magyar kulturális élet sokkal szegényebb lenne.  

 

Magyar kultúrnap Daruváron 
2014. október 30. – Új Magyar Képes Újság 

A Daruvári Magyarok Közössége a múlt héten tartotta hagyományos rendezvényét, a 

Daruvári Magyar Kultúra Napját. Az eszéki magyar főkonzulátus a rendelkezésükre 

bocsátotta a Pillantás Magyarországra – a mi világörökségünk elnevezésű tárlat anyagát is, 

így az eseményen résztvevők anyaországunk építészeti és kulturális kincseivel is 

megismerkedhettek. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/30/a-v4-ek-kialltak-ukrajna-teruleti-egysege-es-fuggetlensege-mellett
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5866-magyar-arany-erdemkeresztet-kapott-ognjenovi-ketts-zsuzsanna
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5869-magyar-kulturnap-daruvaron
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Felelősségteljes munka, konstruktív párbeszéd, hatékonyság 
2014. október 30. – Népújság 

Október utolsó munkanapján, csütörtökön tartotta alakuló ülését Lendva Község új 

tanácsa. A választási bizottságok beszámoltak a választások eredményéről, megerősítették 

saját és a polgármester mandátumát, majd aláírták a tanácstagok magatartási kódexét. 

 

Michgani magyar nap 
2014. október 30. – Nemzeti Regiszter 

Harminc éves fennállását ünnepelte a Hungarian American Cultural Center a Michigan 

állambeli Taylor városában, Detroit vonzáskörzetében. Ez idő során a Kultúrház 

hagyományává vált a helyiek által közkedvelt, évente szeptemberben megrendezésre 

kerülő Pigroast (malacsütés) elnevezésű piknik. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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