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Az RMDSZ Ritli Lászlót javasolja egészségügyi miniszternek 
2011. augusztus 17. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Reggeli Újság, 

Szabadság, Új Magyar Szó 

Csatát nyert az RMDSZ a kormánykoalícióban: miután a Demokrata-Liberális Párt (PDL) 

belement, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár átkerüljön az Egészségügyi 

Minisztérium irányítása alá, a szövetség megnevezte új miniszterjelöltjét Ritli László, a 

nagyváradi városi kórház igazgatója személyében. Az RMDSZ szerdán délután tudatta, 

hogy a Demokrata-Liberális Párttal folytatott koalíciós egyeztetések során a felek 

megegyeztek abban, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tevékenységét az 

egészségügyi tárca koordinálja, így az egészségügyi közpolitikát egy intézményen belül, 

egységesen lehet megvalósítani. 

 

Bemázolták a Marosfőn felállított ortodox keresztet 
2011. augusztus 17. - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Ismeretlenek festékszóróval bemázolták a Marosfő határában két nappal korábban 

építkezési engedély nélkül felállított ortodox kereszt talapzatát. Marosfő és Vasláb 

határában felállított négy méteres fakereszt kőtalapzatára ismeretlenek vörös 

festékszóróval a 666-os számot és a „valah” szót festették. A rendőrséget kedden este 

értesítették az incidensről. A keresztet két nappal korábban, Nagyboldogasszony napja 

alkalmával szentelte fel az ortodox egyház. Ioan Selejan, Kovásznai és Hargitai ortodox 

érsek szerdán sajnálatosnak nevezte, hogy ilyesmi történhet egy keresztény országban. 

„Itt, ebben a térségben a románok nem örülhettek Nagyboldogasszony napján. És nem 

örült sem Avram Iancu, sem Krisztus, akit másodszor is keresztre feszítettek Marosfőn” – 

fogalmazott a főpap. 

 

Székely István politológus a népszámlálásról 
2011. augusztus 17. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Október végén tartják a népszámlálást Romániában. A Kossuth Rádióban Székely István 

politológus arról beszél, hogy miként történik majd az új módszertan szerint a különböző 

etnikumok besorolása és ez milyen hatással lehet a magyarságra. Székely hangsúlyozza: 

„mindenki olyan nemzetiségűnek vallja magát, aminek akarja. Az összesítésnél van egyféle 

kódolás, hogy a különböző bevallásokon alapuló népességcsoportok szerint osztják ezeket 

a népszámlálási íveket”. 

 

Nemzeti alternatíva helyett szociális platformot kínál az MPP 
2011.augusztus 17. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt immár nemcsak nemzeti alternatívát „kínál” az RMDSZ-szel 

szemben, hanem azokat is várja soraiba, akik az elmúlt időszak kormányzati döntései 

miatt elégedetlenek, ezekből alkotnának platformot – ismertette Szász Jenő pártelnök 
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Marosvásárhelyen, ahol a szeptember 3-i kongresszust előkészítő elnökségi ülést tartották 

szerdán. “Sokan vannak, akik az RMDSZ politikája miatt nehéz helyzetbe kerültek, 

elégedetlenek, ezért az MPP jobboldaliból a keresztény gondoskodás irányába nyitunk, és 

be akarjuk bizonyítani, hogy nemcsak a baloldaliak szociálisan érzékenyek” – fogalmazott 

Szász Jenő. 

 

„Az MPP-ben nincs diktatúra” és nem lesz tisztújítás 
2011. augusztus 17. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Nincs napirenden a tisztújítás az MPP szeptember 3-i marosvásárhelyi kongresszusán, 

ahol viszont hivatalos testületként fogadják el a Megyei Szervezetek Egyeztető Fórumát. Az 

MPP választott tisztségviselőinek tömörülése konzultációs fórum lesz, ettől pedig azt 

várják, hogy „szavuk erősebb lesz”, mert szervezeti szerepet kap a testület. „A fórum idén 

januártól működik, örvendek, hogy hivatalossá válik. Helyi tanácsosainknak lehetőségük 

nyílt arra, hogy támogassák egymást, ezért jó lesz, hogy a testületet országos, hivatalos 

szintre emelik, mert jobban tudjuk majd hallatni a hangunkat a döntésekben. Ez is 

bizonyítja, hogy az MPP-ben nincs diktatúra” – mondta az MPP Maros megyei 

szervezetének elnöke, László György. 

 

Bölöni válaszára akár áprilisig is vár az MPP 
2011. augusztus 17. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt képviselői akár 2012 áprilisáig, a helyhatósági választásokon induló 

jelöltek jelentkezési határidejének végéig is várnak Bölöni László hivatalos válaszára, hogy 

elvállalja-e a polgármester-jelöltséget vagy sem. Más közös jelöltben nem gondolkodnak. 

Az MPP kilátásba helyezte, hogy saját jelöltet állíthat Marosvásárhely polgármesteri 

székéért, amennyiben „így megy tovább” a magyar politikai alakulatok közötti tárgyalás. 

„Az RMDSZ-szel és az EMNT-vel közösen levelet küldtünk Bölöni Lászlónak, amelyben 

felkértük, hogy vállalja el a polgármester-jelöltséget. Erre hivatalos válasz még nem 

érkezett, és ameddig nem érkezik, addig szerintem bármilyen döntés elhamarkodott és 

káros. Akár az utolsó határidőig, áprilisig is várunk”– nyilatkozta Szász Jenő. 

 

Régióátszervezésről tanácskoznak Marosvásárhelyen 
2011. augusztus 17. - Fancsali Attila - szekelyhon.ro 

A kormánybiztosi hivatal tanácstermébe, csütörtökre hívta össze Marosvásárhely 

polgármestere a megye elöljáróit és tanácsosait, hogy megvitassák a régióátszervezéssel 

kapcsolatos elképzeléseit. Dorin Florea legszívesebben a Központi Fejlesztési Régiót 

szeretné egy megyeként látni, Marosvásárhely központtal. „A közigazgatási-területi 

átszervezéshez időben, és felelősségteljesen kell hozzálátni, nem érzelmi alapon kell 

döntéseket hozni. Országos és regionális érdekeket kell figyelembe venni, egy koherens, 

reális és tiszta jövőképpel” – nyilatkozta Dorin Florea. 
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Nemzeti összetartozás a lángokban 
2011. augusztus 17. - Csata Beáta - szekelyhon.ro 

A Magyar Szolidaritás Tüze idén is fellángol mind Gyergyószéken, mind pedig a világ más 

magyarlakta területein. Augusztus 20-án 21 órakor gyújtják meg a nemzeti összetartozást 

jelképező lángokat egyszerre a Pricske-tetőn, a csomafalvi veres virági kilátó lábánál, a 

ditrói Cengellér-utászháznál, és a remetei Kecske-kő alatti Hegyes-helyen. A 

Gyergyószéken is áthaladó láng körbe utazza a világ magyarlakta pontjait, jelezve a magyar 

összetartozást. 

 

Magyar bányaaggályok 
2011. augusztus 18. - Krónika  

A magyar kormány alapos elemzés nyomán hozta azt a szakmapolitikai döntést, hogy 

elutasítja a Verespatakra tervezett ciántechnológiás bányakitermelést – nyilatkozta a 

Krónikának Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. Közölte, a magyar 

állam a projekt megvalósulása esetén figyelemmel követi, hogy Románia betartja-e az 

uniós szabályokat. „Nem tartom ördögtől való dolognak, hogy Borbély László úgy véli, 

politikai alapon döntöttünk arról, hogy nem támogatjuk a bányatervet. Pártpolitikai 

kérdésekről természetesen nincs szó. Ha viszont a közügyekbe való beavatkozás, a 

gyönyörű verespataki környezet megmentése politikának számít, akkor elmondható, hogy 

a magyar kormány alapos elemzés nyomán hozott szakmapolitikai döntést a 

ciántechnológiás terv elutasításáról” – hangsúlyozta Illés Zoltán. 

 

Foltosodik Mátyás 
2011. augusztus 18. - Pap Melinda - Krónika, Új Magyar Szó 

Zöldre válthat a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport színe, amennyiben a közeljövőben nem 

viaszozzák újra – mondta el a Krónikának Kolozsi Tibor szobrászművész, a Fadrusz-

alkotás restaurátora. A szakembert annak kapcsán kérdezték, hogy a napokban többen is 

felfigyeltek arra, hogy fehér foltok jelentek meg a szoborcsoport alakjain. Kolozsi Tibor 

szerint a foltosodás egy folyamat része, és annak a következménye, hogy a nyári hőség és 

az elmúlt időszakban gyakori savas esők hatására kezd lekopni a műalkotásról a 

restaurálás után felvitt viaszréteg. 

 

Mikó Imre Terv Erdélyért 
2011. augusztus 18. - Szabadság 

Az erdélyi magyar közösség alulról építkező, önálló gazdaságfejlesztési tervezeteként 

megfogalmazott Mikó Imre Terv kapcsán szervezett gazdasági témájú kerekasztal-

beszélgetést a Kolozsvári Magyar Napok keretében a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen a Bethlen Gábor Alapítvány. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) gazdasági bizottságának alelnöke, Mátis Jenő által moderált rendezvényen 

Szatmáry Kristóf, a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős 

államtitkára, Péti Márton, a VÁTI Nonprofit Kft. irodavezetője, Jakabos Janka, az EMNT 
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háromszéki elnöke és a Mikó Imre Terv koordinátora, valamint Juhász Jácint, a Babeş–

Bolyai Tudományegyetem (BBTE) dékánhelyettese, közgazdász-szakértő vett részt 

meghívottként. A terv véglegesítését az erdélyi polgárok, fiatalok, értelmiségiek, a 

tudományos és gazdasági élet szereplői, a civil és szakmai szervezetek, illetve a fejlesztések 

érdekeltjeivel együtt szeretnék megvalósítani. 

 

Ungherese 
2011. augusztus 18. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos hangsúlyozza, hogy „ismerőseim közül, itt a magyar határ közelében, 

Szatmárban, ahonnan bármikor könnyen át lehet ruccanni, kevesebben kérték érzelmi 

vagy történelmi okokból, legtöbben család- és vagyonegyesítés vagy éppen a könnyebb 

munkavállalás miatt. Ez akkor is igaz, ha a mikrofon előtt könnyezve mondják: mennyire 

várták a nemzetegyesítés e felemelő pillanatát!”. Az Új Magyar Szó publicistája szerint 

„vegyük észre: mint ahogy Gyurcsány sem minden ok nélkül taszított el bennünket 2005-

ben, a Fidesz sem önzetlenül ölel keblére! Fogyatkozó otthoni tábora pótlására 

szavazatainkat kéri! Amivel egy felmérés szerint már a Fidesz-tábor kétharmada sem ért 

egyet! Igaz is, milyen jogon szólunk mi bele, hogy Győrben vagy Pécset ki lesz a parlamenti 

képviselő? És mit is segíthetnek nekünk ezek a választottak? Elsősorban önmagunkkal 

próbáljuk ezt tisztázni, kedves ungherese testvéreink!”. 

 

Ősszel dönt a háromszéki MPP a polgármesterjelöltjeiről 
2011. augusztus 18. - Erdély Ma 

Ősszel dönt a háromszéki MPP a polgármesterjelöltjeiről, és azt követően állítja majd 

össze a helyi tanácsokba pályázók listáját is – mondta Bálint József, a párt 

sepsiszentgyörgyi elnöke. Úgy döntöttek, megvárják a szeptember eleji kongresszust és az 

Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését, s csak azután választják ki jelöltjeiket, annál is 

inkább, mert ha valóban jobboldali összefogást akarnak, akkor arról egyeztetni kell, nem 

várhatják, hogy mások is felsorakozzanak az általuk kiválasztott személyek mögé. Bálint 

József azt is elmondta, hogy a szeptember eleji kongresszus után a párt elkezdi a 

készülődést a jövő évi választásokra. 

 

Sírkeresztre feszítve 
2011. augusztus 18. - Halász Csilla - Heti Válasz 

A Kelemen Hunor vezette kulturális minisztérium engedélyezte, hogy a Házsongárd 

Alapítvány topográfiai felmérést készítsen a védendő sírhelyekről. A munka keretében 

felkutatják, dokumentálják a magyar, román, szász és egyéb nyughelyeket, összeírva 

azokat a sírokat, amelyek műemlékvédelmi vagy építészeti szempontból a védendő értékek 

közé sorolandók. Hatalmas siker ez, hiszen korábban ezek műemlékké nyilvánítása, a 

többszöri kezdeményezés ellenére is, akadályba ütközött. Az értékes, javarészt magyar 

síremlékek védelmét az alapítvány azért nem tudta képviselni, mert már a felterjesztéshez 

is szüksége lett volna a sírok helyrajzi számaira. A temető adatait azonban titkosították, a 
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helyrajzi számokat a hatóságok nem hajlandók kiadni – még a kutatók sem férhetnek 

hozzá a nyilvántartásokhoz –, így a műemlékké nyilvánításról nem lehetett érdemben 

tárgyalni. A Házsongárd Alapítvány tíz évig kiváló kapcsolatokat ápolt a temetőkert román 

vezetőségével, ám az együttműködés tavaly megbomlott, azóta szinte napi küzdelmet kell 

folytatni a sírok megmentéséért. A temető a kolozsvári önkormányzat tulajdona. 

 

Magyarul gondolkodok, szlovák lányt nem akarok? 
2011. augusztus 16. - Petr Kupec - Mladá Fronta Dnes 

A Mladá Fronta Dnes című cseh napilap terjedelmes interjút közölt Gubík Lászlóval, aki a 

közelmúltban jelentette be, hogy felvette a magyar állampolgárságot. Gubík elmondta, 

hogy soha nem akarta eltitkolni magyar állampolgárságát a hivatalok előtt, hiszen nem tett 

semmi rosszat, nem sértette Szlovákia érdekeit. A riporter azon kérdésére, hogy mit fog 

tenni, ha a szlovák hatóságok elveszik szlovák állampolgárságát, Gubík azt válaszolta, hogy 

nem kíván lemondani szlovák állampolgárságáról, ha elveszik tőle, bírósághoz fog 

fordulni. Az újságíró választójoggal kapcsolatos kérdésére azt felelte, hogy ha lesz 

lehetősége szavazni, élni fog vele. A fiatal joghallgató szerint a Szlovákiában élő magyar 

állampolgárságot szerzettek zöme valószínűleg nem járul majd az urnához, hiszen nem 

ismerik a magyarországi politikát. 

 

Öllös: kivárnak a szlovák hivatalok 
2011. augusztus 17. - bumm.sk 

Az elmúlt évek legkomolyabb szlovákiai magyar polgári megmozdulásai indultak útjukra a 

közelmúltban. Gubík László nyilvánosan vállalta magyar állampolgárságát, s 

kétnyelvűséget követelő matricakampány indult el Dél-Szlovákiában. A bumm.sk ezek 

kapcsán Öllös László politológust kérdezte. A szakértő precedensértékűnek nevezte Gubík 

László tettét. Azzal, hogy Gubík nyomán többen is bejelentették, kérvényezik vagy 

kérvényezték a magyar állampolgárságot, és nem hajlandók lemondani a szlovákról, a 

kettős állampolgárság kérdése várhatóan bonyolulttá válik lesz, és nagyon sokáig 

húzódhat. Azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lehet ez a megmozdulás a hamarosan 

ismét terítékre kerülő állampolgársági ellentörvény tárgyalásaira, Öllös nem kívánt 

jóslatokba bocsátani. Hogy javul-e a Híd tárgyalási pozíciója, nem tudta megmondani, ám 

megjegyezte: a párt pozíciója eddig is jó volt, hiszen a kormányban vannak, s rajtuk is 

múlik a kormánytöbbség. 

 

Berényi József az állampolgársági helyzetről: Nincs visszaút 
2011. augusztus 17. - Felvidék Ma, MR1 Kossuth Rádió 

Berényi Józsefet, az MKP elnökét a Kossuth Rádióban a kettős állampolgárságról és a 

matricakampányról kérdezték. A pártelnök szerint „mindenkinek jó”, hogy a Híd az 

alkotmánybíróság elé akarja vinni a szlovák állampolgársági ellentörvényt, csak nem érti, 
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hogy az állampolgársági törvény februárban meghiúsult módosítása óta miért várt a 

szlovák-magyar párt erre fél évet. Berényi sérelmezte, hogy a szlovák belügyminisztérium 

már kétszer zaklatta őt, hogy nyilatkozzon arról, megkapta-e a magyar állampolgárságot. 

Az MKP elnöke megjegyezte, ezt a zaklatást a Híd szó nélkül hagyta. Úgy véli, „ez sok 

embert eltántorított attól, ők is kérelmezzék a magyar állampolgárságot, hiszen a 

belügyminisztérium igyekezett úgy kezelni ezt az ügyet, hogy félelmet keltsen a magyarok 

között”. 

 

Miért vannak Bugár pártjának problémái? 
2011. augusztus 17. - Felvidék Ma 

A Felvidék Ma hírportál Jaroslav Daniškának tyzden című közéleti hetilapban megjelent 

jegyzetét közölte le. A szerző szerint két fő oka van annak, hogy Bugár Béla egy évvel a 

választások után nem tudta tönkretenni az MKP-t: „Leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, 

hogy az egyiket Orbán Viktornak hívják, a másikat Gál Gábornak”. A magyar kormányfő 

politikáját merésznek nevezi, aki „a szlovákiai magyarokat most már a „határokon felül” 

bevonja Budapest politikájába”. Megállapítja, hogy ez nem tetszik Bugárnak, aki ezért 

„ütéseket kap, néha valamit vissza is ad”, az eredmény pedig „a magyarok százalékos 

megoszlása, egy részük a Mosté, a másik az MKP-é”. A szerző szerint Gál Gábor képviselő 

„mintapéldája a Most gyengeségének”, akit „gyatra” politikusnak nevez. Úgy véli, „ha a 

Most sikeres szeretne lenni, többre van szüksége Bugár karizmájánál. Rátermett 

politikusokra van szüksége. A magyarok parasztemberek, a Most képviselői között 

azonban egy ilyen sincs. A magyar-szlovák együttműködés, a párt eredeti eszméje már 

kimerült. A szlovákoknak, mint Švejna, Sidor és Chmel nincs a pártra nagyobb befolyásuk, 

az OKS-szel pedig lövészárok-háborút folytat a párt. A Most tehát ideológia nélküli párt. A 

szlovák-magyar együttműködést hátuk mögé dobták, a paraszti és népi politizálásra 

nincsenek embereik, no meg kedvük sem.” 

 

Ellenmatricák 
2011. augusztus 18. - Kocur László - Új Szó 

„Elég sok időbe tellett, mire az évekig tartó tetszhalott állapotából feltámadó szlovmagy 

civil kurázsi válaszreakciót tudott produkálni a szlovák térfélen. A reakció, a reakcióidő és 

a reakció hiánya egyaránt elgondolkodtató” – áll az Új Szó véleményrovatában. A 

kétnyelvűséget követelő matricákra a szlovák pártok közül egyelőre egyedüliként a Szlovák 

Nemzeti Párt reagált, „a tőlük megszokott módon”, valamint a Szlovák Megújhodási 

Mozgalom jelentette be, hogy ellenkampányt indít. „Azaz a kétnyelvűségért vívott magyar 

gerillaharc csak a szélsőséges szlovák térfélen tudott reakciót kiváltani. Ami elszomorító, 

hogy a rajtuk kívüli szlovákok tartományából - az egyszerűség kedvéért nevezzük őket 

normálisoknak - nem érkezett egyetlen bátorító, támogató vagy elismerő reakció sem a 

kisebbségi karakánság láttán. Jobb esetben nem érdekli, rosszabb esetben tán’ megijeszti 

őket, ha a magyarok önszerveződésbe kezdenek jogaik érvényesítéséért.” 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/29801-miert-vannak-bugar-partjanak-problemai
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/08/18/ellenmatricak
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Legyen népszámláló biztos! 
2011. augusztus 17. - Vajdaság Ma 

Péntekig lehet jelentkezni a kijelölt hivatalokban népszámlálási biztosnak. A kiképzők 

esetében mutatkozott túljelentkezésből előrelátható, hogy a feladatra várhatóan 250 ezren 

jelentkeznek. Az előzetes lista augusztus 25-én kerül nyilvánosságra és az azt követő ötödik 

napon a végleges névsor. 

 

Aki megfelel a pályázati feltételeknek, az megkapja az ösztöndíjat 
2011. augusztus 17. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, az 

MNT ösztöndíjpályázatával kapcsolatban, a sajtóban több olyan féligazság és félinformáció 

jelent meg, amely félrevezetheti a közvéleményt. Korhecz szerint a diszkrimináció elleni 

biztos egy nem nyilvános véleményt fogalmazott meg, az ajánlásokat akkor kellett volna 

nyilvánosság elé tárni, ha az MNT 30 napon belül nem tesz eleget a javaslatoknak. A 

pályázat az eredeti tervekhez képest nem módosul, vagyis szeptember 15-ig nyitva marad, 

és a meghirdetett pontrendszer alapján osztályoznak, egyébként semmiféle módon nem 

érinti a jelentkezőknek a jogosultságát az ösztöndíjra, tájékoztatta a sajtó képviselőit az 

MNT elnöke. 

 

Tovább diszkriminál az MNT 
2011. augusztus 17. - Vajdaság Ma 

Bozóki Antal szerint “az MNT a demonstrátori ösztöndíjak odaítélésről szóló határozatát 

2011. május 16-án hozta meg, közzétételére mégis Nevena Petrušić véleményének 

nyilvánosságra hozatala után került sor. Vagyis azután, hogy az esélyegyenlőségi biztos 

arra kötelezte az MNT-t, hogy a véleményének kézhezvételétől számított harminc napos 

határidőn belül értesítse azokról az intézkedésekről, amelyeket a már véleményezett 

pályázatban észlelt diszkrimináció megszüntetése érdekében foganatosított. Petrušić 

példaértékű ajánlásainak értelmében az MNT-nek ebből a pályázatából is ki kell iktatni a 

hátrányos megkülönböztetést tartalmazó feltételt, mivel sérti a pályázok egyenjogúságát, 

vagy pedig meg kell semmisítenie a pályázatot. Az MNT pályázataival kapcsolatban 

felvetődik a kérdés, hogy vajon a tartományi ombudsman olvassa-e a sajtót és hivatalból 

reagál-e jogsértésekre, vagy valakinek ismét a szerbiai esélyegyenlőségi biztoshoz kell 

fordulnia panasszal?” 

 

 

Nincs fennakadás a magyar útlevél igénylésekor 
2011. augusztus 17. - pannonrtv.com 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12186/Legyen-nepszamlalo-biztos.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12187/Aki-megfelel-a-palyazati-felteteleknek--az-megkapja-az-osztondijat.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4323/Tovabb-diszkriminal-az-MNT.html
http://www.mfa.gov.hu/cons/subotica.
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A szabadkai Magyar Főkonzulátuson eddig több mint 200 vajdasági kérelmező kapott 

magyar útlevelet. Az ügyfelek fogadása folyamatos, nincsenek fennakadások. Bővebb 

információ az útlevél igényléséről a következő honlapon kapható: 

 

László Sándor magyar állami kitüntetése 
2011. augusztus 17. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

László Sándort, az Újvidéki Színház igazgatóját, Orbán Viktor miniszterelnök a 

,Kisebbségekért Díj” Külhoni Magyarságért Tagozat díjjal tüntette ki. A díj átadására az 

augusztus 20-i központi állami ünnepség keretein belül kerül sor. A díjat a külhoni magyar 

közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a 

tudományban, a tömegtájékozatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő 

tevékenységet végző hazai és külföldi személyek és szervezetek kaphatják. 

 

Újabb négypárti egyeztetés Zentán 
2011. augusztus 18. - Vajdaság Ma 

Szerda délután Zentán, a Magyar Polgári Szövetség irodájában találkoztak a vajdasági 

magyar pártok képviselői, hogy a közösséget érintő jelentős kérdésekkel kapcsolatban 

egyeztessék álláspontjaikat. A találkozóra, amelynek témái között szerepelt egyebek 

mellett a nemzeti tanácsokról szóló törvény megváltoztatásának javaslata és a 

pártfinanszírozásról szóló törvény megváltoztatására tett javaslat is, mind az öt vajdasági 

magyar párt vezetői meghívást kaptak, ám a Vajdasági Magyar Szövetség illetékesei ezúttal 

sem képviseltették magukat a találkozón. 

 

(Fél)úton a kettős állampolgárság felé? 
2011. augusztus 17. - Dunda György - Kárpáti Igaz Szó 

Könnyített eljárásban szerezhetnek ukrán állampolgárságot hamarosan az ország határain 

túl élő ukránok. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az a tervezet, ami a külföldön élő ukrán 

nemzetiségűek jogállását szabályozó törvények együttes módosítását célozza. Az indítvány 

a szavazati jog kérdéskörét nem tárgyalja. Ukrajnában jelenleg nem szabályozott világosan 

a kettős állampolgárság kérdése. Elviekben a hatályos jogszabályok nem teszik azt 

lehetővé, ám a gyakorlatban szinte semmilyen szankció nem alkalmazható a kettős 

állampolgárok ellen. Vajon egy hasonló kezdeményezés utat nyithatna annak legalizálása 

előtt? – kérdezte a Kárpáti Igaz Szó Tóth Mihály jogászt, aki nemmel válaszolt. Tóth 

szerint a tervezett jogszabályok csupán a külhoni ukránok státuszát erősítenék meg. Úgy 

véli, ahhoz, hogy a kettős állampolgársághoz való viszonyulás liberálisabb legyen, az 

állampolgársági törvényt kellene módosítani. 
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http://www.vajma.info/cikk/kultura/6644/Laszlo-Sandor-magyar-allami-kituntetese.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4324/Ujabb-negyparti-egyeztetes-Zentan-.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=5607
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Miniszteri válasz és az új rektor 
2011. augusztus 18. - Kárpáti Igaz Szó 

Új rektora van a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának. Az intézmény nemrég 

elhunyt rektorának, dr. Soós Kálmánnak a helyére dr. Szikura Józsefet választották. Az új 

rektor 1932-ben született Munkácson. Tudományos munkássága elismeréseként 2001-ben 

a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották. A 79 éves professzor, számos 

egyéb tisztsége mellett, rektorrá történt kinevezéséig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Biológia Tanszékének vezetőjeként dolgozott. 

 

Meghalt Kosaras Vilmos színész, producer 
2011. augusztus 15. – MTI  

Életének 71. évében elhunyt Kosaras Vilmos, a Kanadai Magyar Televízió producere. Az 

1973 óta Kanadában élő színész-rendezőt Torontóban, augusztus 13-án érte a halál. 

Kosaras Vilmos (Pufi) Zalabesenyőn született 1940. május 24-én. A Rózsahegyi Kálmán 

Színiiskolában 1962-ben végzett, majd a győri Kisfaludy Színház tagja lett. A budapesti 

Kamara Varietéhez 1965-ben került, ahol színészként és művészeti titkárként dolgozott, de 

rendezéssel, valamint díszlettervezéssel is foglalkozott. Kanadába 1973-ban ment ki, ahol 

Kertész Sándor színházában, a Torontói Művész Színházban lépett fel. Amikor 1987-ben 

Kertész bezárta a teátrumot, Kosaras Vilmos megalapította saját színházát, Torontói 

Magyar Színház néven. Több mint 150 hazai művészt hívott amerikai turnéra varieté 

műsorokba vagy színházi előadásokra. Kosaras Vilmos 1997-ben elnyerte a Pro Cultura 

Hungarica díjat, 2006-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével 

tüntették ki. Zalaegerszeg 2008-ban tiszteletbeli polgárává avatta. Haláláig, immár 9 éve 

volt a Kanadai Magyar TV producere. 

  

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=5606
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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