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Itt az újabb gazdasági agyrém: adómentessé tennék a minimálbéreket? 

Hiába üres az államkassza, a politikai pártok újabb és újabb kivitelezhetetlen gazdasági-pénzügyi maszlagokkal mérgezik a 

közvéleményt. A demagóg ígérgetési láz a politikai paletta bal- és jobb oldalán egyaránt tombol. A legfrissebb ötlet a PSD és az 

USR-Plus kormányprogramjában egyaránt szerepel. A fő ellenzéki párt és a honi politika kormányra törő üdvöskéi egyaránt azt 

ígérik a választóknak, hogy ha hatalomra kerülnek, adómentessé teszik a minimálbért…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Covid-kutatás: ezek a listavezető kockázati tényezők 

A nyári elemzés után újból megvizsgálta a koronavírushoz köthető elhalálozás veszélyét növelő kockázati tényezőket az Országos 

Közegészségügyi Igazgatóság Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központja. Majdnem 22 ezer beteg esetét 

áttanulmányozva publikálták a vizsgálat eredményeit, amely szerint változott a legnagyobb rizikót jelentő tényezők sorrendje. Az 

elemzés megállapította, hogy a szív-érrendszeri alapbetegségekkel rendelkező koronavírusos betegek esetében mindkét nemnél 

3,48-szor nagyobb az elhalálozás kockázata, mint azoknál, akiknek nem volt ilyen alapbetegsége. A lista második helyén sem történt 

változás, ezt továbbra is a krónikus vesebetegségek foglalják el 2,9-es szorzóval (ez korábban 2,69 volt). A harmadik helyre – 

amelyen korábban a cukorbetegség szerepelt – ezúttal a daganatos megbetegedések kerültek 2,58-as értékkel (korábban 2,18)…” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Az aláírásgyűjtés folytatásában reménykedik az SZNT 

A nemzeti régiók védelmében indított európai aláírásgyűjtés folytatásában és egy új európai etnoregionális mozgalom 

megalapozásában reménykedik a kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amely az ez irányú folyamatos 

építkezést tartja fontosnak – jelentette ki vasárnap Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Szombaton járt le a nemzeti régiók védelmében 

indított európai aláírásgyűjtés újabb, hat hónappal meghosszabbított határideje. Eddig ugyan több mint egymillió aláírás gyűlt össze, 

és az eddigi három mellett további két tagállamban, Litvániában és Horvátországban sikerült elérni a küszöbértéket, de még mindig 

nincs meg a szükséges hét tagállam ahhoz, hogy a nemzeti régiók ügye az európai döntéshozó szervek asztalára kerüljön. […] Pesty 

László, a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés kampányfőnöke számolt be A véghajrában az is nehézséget okoz – 

ismertette –, hogy pár napja a Facebook, az Instagram és a Youtube letiltotta a kampány fizetett hirdetéseit…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Winkler Gyula: a szórványközösség helyzete olyan, mint az RMDSZ-é a parlamentben 

Az idei önkormányzati választások eredménye a szórványban nem mindenhol hozta meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) számára a várt eredményt, egyes megyékben ugyanis 30 százalékos csökkenést is regisztráltak a négy évvel ezelőtti 

választásokhoz viszonyítva, a leadott szavazatok számát tekintve. A Maszol annak járt utána, hogy a csökkenés hátterében milyen 

okok húzódnak meg, illetve milyen megoldásokkal lehet ellensúlyozni a képviseleti veszteséget. […] Kifejtette, hogy az RMDSZ – 

amellett, hogy tartania kell magát az etnikai politizálás alapvetéséhez – két tűz közé került, hiszen az idős szavazók részéről az a 

kritika éri, hogy miért nem a Szociáldemokrata Pártot támogatják, hiszen ők azok, akik a nyugdíjakat emelni akarják. Ugyanakkor 

a fiatalok meglátása szerint a szövetségnek a liberális és reformpárti román alakulatokkal kellene szövetkeznie, mert „változásra 

van szükség, közelebb kell jutnunk Európához, vigyáznunk kell a környezetre, érzékenyeknek kell lennünk a kisebbségi jogokra, 

modernizálnunk kell, és ők ezt inkább a jobboldaltól érzékelik…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Újabb halasztás a Románia Csillagáért folytatott perben 

November 5-ére volt kitűzve az újabb tárgyalás és esetleges ítélethirdetés a román Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéken abban a 

polgári perben, amelyet Tőkés László indított a Románia Csillaga állami érdemrendtől való – szerinte törvénytelenül, politikai 

indíttatásból történt – megfosztása miatt Klaus Iohannis államfő ellen. Noha a felperes és jogi képviselője, Kincses Előd ügyvéd 

kérték a bíróságtól, hogy érdemi tárgyalást tartson – a járványhelyzetre való tekintettel – a távollétükben, ez nem történt meg, a 

legfelsőbb ítélőszék közigazgatási és fiskális kollégiumának illetékes tanácsa ismét a halasztás mellett döntött, mint a legutóbbi két 

alkalommal, június 4-én és július 16-án…” Forrás: Kms.hu: teljes cikk > 
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Pszihológus: Járványról, bizonytalanságról gyerekeknek: hogyan és mit kommunikáljunk? 

„Az Óperenciás tengeren túl volt egy kis fekete denevér, amelynek jobb szárnya alatt élt egy kicsi, kerek, csápos, alig látható, de 

nagyon gonosz szörnyecske” – így is kezdődhetne a koronavírus-járvány meséje, véli Gujdár Gabriella klinikai pszichológus. Az 

aradi szakember elmondása szerint nem óvhatjuk gyermekeinket mindentől, szükségük van arra, hogy életkoruknak megfelelően 

kellő odafigyeléssel, „jó szerencsét kívánva” engedjük őket felfedező útjukra, amelyben jelenleg a járvány is főszerepet kap. 

Gondoljunk csak a magyar népmesékre, akár a nagyvilágba szerencsét próbálni induló szegény legényre, akár a sárkányt legyőzni 

akaró királyfira. Egyiküket sem úgy bocsátotta útjára az anyja vagy apja, hogy „vigyázz magadra, félj a rád leselkedő veszélyektől”, 

hanem a megfelelő eszközökkel, […] „járj szerencsével, menj bátran!” üzenettel. […]Egyénileg kinek-kinek saját felelőssége, hogy 

környezetében odafigyeljen azokra, akiket az elmagányosodás, szorongás veszélye fenyeget a járványhelyzetben Román Mónika. 

A kolozsvári pszichológus…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Párhuzamos kihívást jelent a hagyományőrzés és a technológiai reform 

A lapunk által megszólaltatott szakértőkkel a címben szereplő témát igyekeztünk körbejárni, hogy miként lehetne hatékonyabban 

és kedvezőbben kihasználni ezeket a természet adta lehetőségeket. A mezőgazdaság megújuló természeti erőforrással gazdálkodik, 

amit vétek nem vagy rosszul kihasználni – fogalmazza meg találóan Nyárádi Imre-István agrármérnök, az MTA külső 

köztestületének tagja, a Sapientia EMTE adjunktusa. A nyilvántartásokban az ország területalapjából 4,8 millió hektár szerepel 

legelőként és kaszálóként, ami akkora, mint Magyarország teljes szántóterülete, még sincs kellő mértékben kihasználva, most 

folyamatban van az erdősödés. A galagonyák és egyéb fás növények kezdenek dominálni. […] A fejlett uniós tagországok 

mezőgazdaságától öt-tíz évvel vagyunk lemaradva a termelés, az értékesítés és a felfogás szintjén is, ezt a lemaradást kell behozni 

– osztja az előbbi meglátást Zsigmond Péter közgazdász, vidékfejlesztő agrármérnök. Tőle tudjuk, hogy jelenleg Székelyföldön a 

lakosság mintegy 20–25 százaléka foglalkozik mezőgazdasággal, ha ezt lebontjuk a vidékre, még nagyobb az arány, miközben az 

uniós átlag 4 százalék. A közgazdász szerint Székelyföldön az lehet a megoldás, ha egyesületekbe tömörülnek a kisebb területeken 

hagyományos gazdálkodást végzők…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Tompa Gábor, a kolozsvári magyar színház vezetője az elmúlt harminc év kihívásairól 

Azt akarom folytatni, ami a színház mindenkori feladata: tükröt tartani a társadalom, a valóság elé, és bizony kényelmetlen 

kérdéseket is feszegetni – mondta el a Krónikának Tompa Gábor rendező, akit annak apropóján kérdeztünk, hogy éppen harminc 

éve irányítja a Kolozsvári Állami Magyar Színházat. A teátrum vezetője a járványhelyzetről úgy fogalmazott: veszélyes, de nem is 

annyira egészségügyi tekintetben, hanem a totalitárius rendszer folyamatos visszatérése szempontjából, globális szinten…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: pályatársai, tisztelői búcsúztak Szőcs Gézától 

Az irodalmi élet szereplői és politikusok, pályatársai és tisztelői emlékeztek a csütörtökön este 67 évesen elhunyt Szőcs Gézára. 

Szőcs Géza önmagában kulturális intézmény volt, halálával a legnagyobb élő magyar költő távozott közülünk – mondta Orbán János 

Dénes költő, prózaíró, irodalomszervező pénteken az MTI-nek a csütörtökön elhunyt Kossuth- és József Attila-díjas költőre, íróra, 

újságíróra, politikusra emlékezve. Mint kifejtette, Szőcs Géza volt az Előretolt Helyőrség irodalmi műhely szellemi atyja és 

mecénása, és ez a műhely mára a magyar állami íróakadémiává nőtte ki magát. […]A Bihari Napló november 9-i lapszáma és az 

Erdély Online a nagyváradi Sorbán Attila írásával, továbbá barátainak és bajtársainak gondolataival tiszteleg Szőcs Géza emléke 

előtt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Harag György emlékév rendezvényei 

Az erdélyi, magyarországi és a román színházművészet és színháztörténet korszakos művészét vándorkiállítással, emlékkötettel, 

dokumentumfilmmel és diákszínjátszó-fesztivállal is megidézi az MMA. Az emlékév keretében létrejött kiállításon a rendező 

életéről és munkáiról kaphatnak átfogó képet az érdeklődők több száz korabeli fotó és archív felvétel bemutatásával. A 

vándorkiállítás olyan helyszínekre jut el, ahol Harag György rendezett, és színházi előadásaival a magyar színházművészet 

legjelentősebbjei közé került. Marosvásárhelyen is Harag Györgyre emlékeznek a jövő héten. A Művészeti Egyetem Doktori 

Iskolája valamint a Színháztudományi és Multimédia Kutatóintézet szervezésében november 12-14. között  nemzetközi 

tanácskozásra kerül sor…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Bürokrácia miatt károsult a műemlék: beszakadt a Szeben megyei Alcina középkori templomának mennyezete 

Nagy mértékben károsodott a Szeben megyei Alcina község középkori temploma, miután beomlott a boltozata. Az egyházi szóvivő 

szerint már korábban voltak jelei annak, hogy beszakadhat a mennyezet, de egy műemlék esetében bizonyos bürokratikus 

folyamatra, engedélyekre van szükség a javításokhoz. Az alcinai erődtemplomot értékes freskók díszítik. A falképek 2007 őszén 

kerültek napvilágra, ezt követően teljes körűen feltárták és konzerválták őket. Művészettörténészek szerint a 14. század közepe után 

https://www.maszol.ro/index.php/eletmod/134206-jarvanyrol-bizonytalansagrol-gyerekeknek-hogyan-es-mit-kommunikaljunk
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

festett falképegyüttes töredékessége ellenére is igen gazdag anyaggal szolgál. Az ikonográfiai program leghangsúlyosabb eleme egy 

tizenöt jelenetből álló Mária élete ciklus, emellett a Jessze fája, egy pap, négy szent és az Apokalipszis lovasai is feltűnnek. Alcina 

a legkorábbi szász települések közé tartozik. A torony nélkül épült templom építését a 13. század elejére datálják…” Forrás: 

Kronikaonlie.ro: teljes cikk > 

 

Szlovákiában a jövőben tilos lesz utcákat elnevezni a totalitárius rendszerek képviselőiről 

A kormánykoalíció törvénymódosítását szerdán fogadta el a szlovák parlament. Az ellenzék képviselői nem támogatták a javaslatot, 

illetve nem vettek részt a szavazáson – jelentette a közszolgálati TASR hírügynökség. A kommunista rendszer erkölcstelenségéről 

és jogellenességéről szóló törvényt továbbá azzal egészítették ki, hogy az 1948-1989 között fennálló csehszlovákiai kommunista 

rendszer jogellenes volt, és az alapvető emberi és szabadságjogok elnyomására irányult. Az egykori Csehszlovákia Kommunista 

Pártját, valamint a részét képező Szlovákia Kommunista Pártját a parlament bűnszövetkezetnek minősítette. Hasonló módon nem 

lehet utcákat és köztereket elnevezni az 1939 és 1945 között létező Szlovák Köztársaság képviselőiről sem. Vitás esetekben a 

Nemzeti Emlékezet Intézetének álláspontja lesz a mérvadó…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Közel kétszázötven pályázat érkezett a Kisebbségi Kulturális Alap rendkívüli felhívására 

Összesen 240 pályázatot nyújtottak be a Kisebbségi Kulturális Alap rendkívüli felhívására, amelyet az alap a koronavírus negatív 

hatásai miatt hirdetett meg. A Kisebbségi Kulturális Alap 475 000 eurót oszthat el a sikeres pályázók között. Az ösztöndíj 

formájában odaítélhető támogatás pályázói között mind a 13 szlovákiai nemzeti kisebbség képviselői megtalálhatók.  „A legtöbb 

projekt a kisebbségi magyar és roma kultúrával kapcsolatos” – közölte Tatiana Majerská, a Kulturális Minisztérium sajtóosztályának 

vezetője…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Csáky Károly, az Ipoly mente mindenese 

A kelenyei születésű Csáky Károly, az MTA külső köztestületének tagja október 24-én töltötte be életének hetvenedik évét. A 

többek között pedagógusként, helytörténészként és etnográfusként tevékenykedő szakembert ennek apropóján kérdeztük gazdag 

életútjáról, pályájáról és természetesen az Ipoly mentéhez fűződő kapcsolatáról. Félig-meddig nagycsaládban telt el eme időszak 

egyik szakasza: a dédszülők, nagyszülők, szülők közelében. Az időt, illetve a család emlékezetét illetően ez körülbelül a 19. század 

hetvenes éveitől a 20. század hatvanas éveiig terjedő intervallumot ölelte át. […] Szakdolgozatom tárgya a halottkultusz volt, az 

ebből készült monográfiám nyomtatásban is megjelent. A doktori munkámban pedig a palóc nép hiedelemvilágát dolgoztam fel, 

mely szintén megjelent nyomtatásban…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Videó: A parlament jóváhagyta a 2021-es év költségvetésének tervezetét 

A parlamenti képviselők, 275 „igen” szavazattal hagyták jóvá a 2021-es állami költségvetés-tervezetet.  A tervezet szerint a 

minimálbér 2021-ben két szakaszban 30%-kal, 13 632 hrivnyára emelkedik. A kormány előrejelzései szerint az infláció a jövő évben 

7,3% lesz. A minimális nyugdíj 9,3% -kal emelkedik – 1769-ről 1934 UAH-ra…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Több ágazat kilátástalan helyzetbe került 

Ukrajnában márciusban kezdte éreztetni hatását a világjárvány. Az államilag bevezetett karantén gyakorlatilag megbénította a 

gazdaságot. Legnagyobb vesztesei a helyzetnek a kis- és középvállalatok lettek. A vállalkozók egyharmadát több mint 75 százalékos 

veszteség érte, 44 százalékuk elveszítette bevételének a felét, míg 7 százalék beszüntette tevékenységét. A filmszínházak, melyek 

tulajdonképpen zárva tartottak, az elmúlt kilenc hónap alatt felére csökkentették a helyi költségvetésbe folyósított adójukat. […] Az 

Ukrán Posta bevétele például nőtt. A költségvetésbe befizetett adójuk 24 százalékkal lett több. Emelkedett a magániskolák keresete 

is. Az állami oktatási intézmények ideiglenes bezárása arra késztette a szülőket, keressenek más alternatívát iskoláskorú gyermekeik 

elhelyezésére…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Ukrán külügyminiszter: Kijev érdekelt a párbeszéd folytatásában Budapesttel  

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter megerősítette pénteken, megállapodott magyar kollégájával, Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszterrel arról, hogy "nyissanak új lapot" a helyhatósági választásokon történtek után és folytassák a két ország közötti 

párbeszédet."Nincs alternatívája az ukrán és a magyar nép jó szomszédságának, valamint közös európai és euro atlanti jövőnknek" 

- hangsúlyozta az ukrán külügyminiszter…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 
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SZERBIA/VAJDASÁG 

Előadás és tréning az ADHD tünet együttesről tanároknak, szülőknek, érintetteknek  

Kárpátalján először szerveztek képzést az érdeklődők és érintettek számára – a járványügyi helyzet miatt online – a hiperaktivitás 

és viselkedészavar témakörében. Október 16–17-én több helyszínen – Beregszász, Nagyszőlős, Sárosoroszi, Nagydobrony – lehetett 

csatlakozni ahhoz az előadáshoz, amelyet Magyarország egyik legelismertebb szakembere, dr. Csiky Miklós gyermekgyógyász, 

gyermekpszichiáter, a Bethesda Kórház ADHD Szakambulanciájának vezetője tartott. A programot a Hálózat a lelki egészségért 

Kárpátalján megálmodója, Buza Domonkos pszichológus, Török Orsolya mentálhigiénés szakember (Kezünkben a Jövő 

Alapítvány), valamint Bihari Bettina mentálhigiénés szakember szervezte…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

Kanyó Ervin volt a VM4K vendége  

Sokoldalú vendége volt a VM4K Csütörtök esték – másképp elnevezésű rendezvénysorozatának. A magyarkanizsai születésű, 

Szabadkán élő és alkotó dr. Bodrogvári Ferenc-díjas képzőművész, Kanyó Ervin ugyanis grafikus, illusztrátor, rajzpedagógus és 

idegenvezető is egy személyben. A jó hangulatú beszélgetés során az is kiderült, hogy majdnem véletlenül kezdett el rajzolgatni és 

vált először ipari formatervezővé, majd könyvillusztrátorrá, grafikussá, pedagógussá, a stílusos épületek szerelmesévé, és talán 

éppen ezáltal: idegenvezetővé…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

A digitális írástudás szerepe az oktatásban 

A Vajdasági Pedagógiai Intézet által akkreditált háromnapos rendezvényre három helyszínen került sor, Szabadkán, Zentán és 

Újvidéken. A képzést pénteken délután kezdhették meg a jelentkezők. A program célja a pedagógusok digitális kompetenciáinak 

fejlesztése a 21. század technikai és szakmai követelményeinek megfelelően. A résztvevők az elsajátított tudásanyagot fel tudják 

majd használni a mindennapi oktatásban és megkönnyíti számukra a digitális tanítást is. Az esemény megnyitóján Jerasz Anikó 

fogadta a pedagógusokat. Elmondta, a továbbképzésen összesen 36-an vesznek részt, az előírások betartása mellett. A résztvevők 

számos olyan programot ismerhetnek, meg, mely a távoktatásban és a diákokkal történő napi kapcsolattartásban elengedhetetlen 

segítséget nyújt…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Könyvajánló: Németh Ferenc: A leánynevelés szolgálatában (1864—2005) 

A szerző, Németh Ferenc a bánáti művelődéstörténet újabb, fontos kötetével lepte meg a múltunk és a közéletünk iránt érdeklődő 

olvasókat. A kiadvány egyúttal az Acta Historica Hungarica SSND sorozat harmadik kötete a Boldogasszony Iskolanővérek 

rendtartomány gondozásában. A könyv erőssége, hogy a történelem iránt érdeklődők haszonnal forgathatják, mert a szerző az 

iskolanővérek tevékenységének történetét beleszövi a nagy változások (impériumváltás, világháborúk, szerbiai rendszerváltás) helyi 

eseményeibe. A kötet másik erőssége a csaknem 130 fotó — ezek időrendben mutatják be a dokumentumokat, a mecénásokat, az 

épületeket (templomok, kápolnák, oltárok, zárdaházak…), de legfőképp a nővéreket, növendékeiket és tevékenységüket…” Forrás: 

Hetnap.rs: teljes cikk > 

Zomborban dr. Kiss Lajosnak avattak emléktáblát 

A 120 éve született dr. Kiss Lajos akadémikus, zenetudós emlékére szülővárosában, Zomborban november 7-én felavatták az 

emléktáblát a Magyar Polgári Kaszinó székházában. Az emléktábla elhelyezése a Kiss Lajos Néprajzi Társaság, a zombori Magyar 

Polgári Kaszinó és a Magyar Nemzeti Tanács közös szervezésében valósult meg. A Zomborban született zenetudós pályájának, 

életének helyi vonatkozásait dr. Karcher Erzsébet, a Kaszinó elnöke taglalta, majd hangsúlyozta, feltett szándékuk beépíteni a helyi 

köztudatba dr. Kiss Lajos nevét, szellemiségét. Dr. Szőke Anna, az MTA külső köztestületének tagja egyebek mellett a következőket 

mondta el az ünnepi emléktábla-avatás, dr. Kiss Lajos szellemi öröksége kapcsán: „Kiss Lajos a magyar népzenekutatás kivételes 

gyűjtőszenvedéllyel megáldott egyénisége…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Hazám-díj Ladik Katalinnak 

Huszadik alkalommal az idén ítélték oda a Hazám-díjat, Ladik Katalin és Spiró György mellett Csákányi Eszternek, Fodor 

Tamásnak, Lovász Lászlónak, Szelényi Ivánnak és Tarr Bélának – jelenti a Litera.A Hazám-díjat a XXI. Század Társaság 2001. 

október 31-én alapította értékőrző és értékteremtő életművek elismeréseként. A díj a tudományos, kulturális és művészeti életben 

ma az egyik legrangosabb magyarországi elismerés. Ladik Katalin József Attila-díjas, Babérkoszorú-díjas és Lennon Ono-békedíjas 

költő, vajdasági színművész…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4450/kultura_irodalom/229310/Haz%C3%A1m-d%C3%ADj-Ladik-Katalinnak.htm


DIASZPÓRA  

Cikksorozat: 60 éves a Stockholmi Magyar Katolikus Kör 

Gyakorlatilag az egyesület régebbi, mint az alapszabálya, mert évekig minden formaiság nélkül működött Stockholmban a magyar 

katolikus szentmisék utáni kávézások, ünnepek megrendezésében. […] 1961. november 1-én felhívással fordultak a stockholmi 

magyarsághoz, egy stockholmi magyar iskola felállításáról. A tervük az volt az akkori vezetőknek, hogy „a 10-14 éves, vagy annál 

idősebb gyerekek részére a magyar nyelv, történelem és földrajz tanítását bevezetjük, nehogy gyermekeink anyanyelvünket és 

nemzetünk történelmét elfelejtsék, vagy ami még rosszabb, meg se tanulják…” Forrás: Smosz.org: teljes cikk > 

Argentína: Lépések a magyar állampolgárság felé 

Az Argentínában élő magyarok közül sokak álma a magyar állampolgárság megszerzése. Nagyszüleik, dédszüleik számos esetben 

a trianoni határokon túl található, egykor a történelmi Magyarországhoz tartozó településeken születtek. A felmenők anyakönyvi 

kivonatainak beszerzése rendszerint hosszas és bonyolult utánajárással lehetséges, éppen ezért a segítség az összetartozás fontos 

üzenete. […] Azóta közel negyven, többségében Argentína különböző részein élő személy számára sikerült a felmenők születési 

anyakönyvi kivonatairól igazolást beszerezni. A legtöbb, közel húsz magyar számára a Délvidék különböző településeiről, hat 

személynek Kárpátaljáról, közel ugyanennyi főnek Erdély, illetve a Partium területéről, a többiekét a mai Magyarországról. Mindezt 

számos önzetlen személy áldozatos segítségének köszönhetően…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

1956-os megemlékezés Új-Zélandon 

Az új-zélandi magyarok minden évben ünnepélyes koszorúzással emlékeznek meg az 1956-os eseményekről, s nem volt ez másképp 

idén sem; Wellingtonban a Magyar Millennium Parkban gyűltek össze, október 23-án délben…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes 

cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 
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