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Orbán: Közös úton halad Szlovákia és Magyarország 
2013. július 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Magyarország és Szlovákia egymáshoz fűződő viszonya a politikai és személyes bizalmon 

nyugszik - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a magyar-

szlovák kormányzati csúcstalálkozót követő sajtónyilatkozatában. Robert Fico és Orbán 

Viktor reggeli négyszemközti tárgyalása után a magyar és a szlovák kormány több tagja is 

részt vett az Országházban tartandó plenáris egyeztetésen, majd több kétoldalú 

megállapodást is aláírtak. Robert Fico szlovák kormányfő arról beszélt, hogy eredményes, 

sikeres évek várnak Magyarországra és Szlovákiára, a közép-európai országoknak pedig az 

eddigieknél is szorosabban kell együttműködniük. 

 

Rétvári: Kiemelt figyelmet fordítunk a határon túli együttműködésre  
2013. július 2. – MTI, hirado.hu 

Magyarország stratégiai helyzetéből adódóan kiemelt figyelmet fordít a határon túli 

együttműködések ápolására, amit az is mutat, hogy az európai területi társulások 

harmadának itt van a székhelye - mondta Rétvári Bence közigazgatási és igazságügyi 

államtitkár az MTI-nek, egy keddi brüsszeli konferenciáról beszámolva. Rétvári a Határon 

Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának (CESCI) és a Budapest 

Platformnak a közös rendezvényén szólt arról is, hogy a trianoni szerződéssel elveszített 

magyar területek egyfajta összekötőkapocsként funkcionálnak a jelenlegi helyzetben. 

 

Kiemelt téma lesz a Tusványoson a magyar-magyar párbeszéd 
2013. július 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro 

A magyar-magyar párbeszéd és a Nyugat-Balkán a kiemelt témája az idei Tusványosnak, a 

24. Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek július 23-28. között Tusnádfürdőn – jelentette ki 

Németh Zsolt külügyi államtitkár kedden az esemény budapesti sajtótájékoztatóján. 

Emellett valóságos „mini Máért”, azaz Magyar Állandó Értekezlet is lesz a 

szabadegyetemen, amelyre az összes kárpát-medencei magyar politikai szervezet vezetőjét 

várják. Az államtitkár hangsúlyozta, a tábor nyitott mindenki számára, így számítanak 

román politikusokra, köztük kormánypártiakra is. Dorin Florea, Marosvásárhely 

polgármestere már jelezte részvételét – tette hozzá. Emellett várják az RMDSZ vezetőit, és 

magyarországi ellenzéki politikusokat. 

 

Ifjúsági fesztivált szerveznek Margittán 
2013. július 2. – Krónika 

Első alkalommal szervezi meg a Vidéki Ifjúsági Szövetség (VIDIFISZ) a SzabadságFeszt 

elnevezésű ifjúsági fesztivált Margittán. A július 4-7. között tartandó rendezvény 

fesztivállal egybekötött műhelytábor, amelynek keretében Bihar megye valamennyi 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130702114832/Orban-Kozos-uton-halad-Szlovakia-es-Magyarorszag.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/07/02/18/Retvari_Kiemelt_figyelmet_forditunk_a_hataron_tuli_egyuttm_kodesre.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kiemelt-tema-lesz-a-tusvanyoson-a-magyar-magyar-parbeszed
http://kronika.ro/szines/ifjusagi-fesztivalt-szerveznek-margittan
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ifjúsági szervezetének tagjai találkoznak, hogy minél több fiatalt szólítsanak meg, akik 

ifjúsági szervezetek aktív tagjai vagy szimpatizánsai lehetnek. 

 

29 magyar utcanevet függesztettek ki Kibéden 
2013. július 2. – transindex.ro 

Kibéd önkormányzata 29 utcát nevezett el, a magyar utcaneveket a múlt héten 

függesztették ki. „Az utcaelnevezés a helyi RMDSZ kezdeményezése volt, melyet felkarolt a 

helyi önkormányzat. Az utcák elnevezése fontos volt a helyi közösség számára, hiszen azok 

a régi, közhasználatban lévő neveket viselik” – nyilatkozta Dósa Sándor, Kibéd 

polgármestere. 

 

Winkler: Európai Egyesült Államokra lenne szükség 
2013. július 2. – transindex.ro 

Winkler Gyula szerint nincs szüksége az EU-nak 28 hadseregre, egy dél-amerikai államban 

28 külképviseletre, ezt a feladatot egy EU-s szintű diplomáciai testület is el tudná látni. Az 

EU megtorpant, a kiút pedig egy politikai unió lenne, amelyet akár Európai Egyesült 

Államoknak is lehetne nevezni. A politikust brüsszeli irodájában kérdezte a Transindex 

Európa jövőjéről a fokozódó euró-szkepszis és az EU által tapasztalt legitimációs válság 

közepette. Olyan témákról is beszélgettek, mint például az alkotmánymódosítás és ennek 

hatása az autonómia-törekvésekre. A dél-tiroli példa, a székely-szórvány kapcsolat és az 

ifjúságpolitika is szóba került. 

 

Szórványkörúton vettek részt az Összetartozunk Székelyföld-Szórvány 
Partnerségi Program felelősei 
2013. július 2. – transindex.ro 

Négy napos szórványkörúton vettek részt az Összetartozunk Székelyföld-Szórvány 

Partnerségi Program felelősei a napokban. A Háromszékhez közelebbi Kőhalomtól a távoli 

Vajdahunyadig számos települést érintő látogatás során a helyiekkel elbeszélgettek a 

mindennapi feladatokról, a szórványsors nehézségeiről és közösen keresték a 

lehetőségeket ezek megoldására, enyhítésére, a magyarságtudat erősítésére - tájékoztat 

közleményében a Kovászna Megyei Tanács. 

 

Horváth Anna: decemberig kiválasztják a kolozsvári városkapuk formatervét 
2013. július 2. – transindex.ro 

Szeptemberig kiírják az új városkapuk kivitelezése vonatkozó pályázatot, illetve az 

elképzelések, ötletek begyűjtése is megtörténik – válaszolt a Transindex megkeresésére 

Kolozsvár alpolgármestere. Horváth Anna elmondta, a Kolozs Megyei Tanács 

költségvetéséből a kolozsvári tanácsnak átutalt 60 ezer lejt a jövő év elején lehet csak 

felhasználni, kizárólag a városkapuk kivitelezésére. 
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A törvényhozási tanács bírálta az alkotmánymódosítási tervezetet 
2013. július 2. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Bírálta az alkotmánymódosítás tervezetét a szakértőkből álló, a törvényszövegek 

jogharmóniáját vizsgáló törvényhozási tanács - közölte kedden a testület jelentését 

ismertető Mediafax hírügynökség. A törvényhozási tanács alapvetően azt kifogásolta, hogy 

a parlamenti különbizottság által kidolgozott szövegtervezet olyan részletkérdéseket is 

szabályoz, amelyeknek a testület szerint alacsonyabb rangú jogszabályokban lenne a 

helyük. A tanács példaként azt az RMDSZ javaslatára elfogadott rendelkezést hozta fel, 

amely szerint a hatóságoknak konzultálniuk kell a kisebbségi szervezetekkel, valahányszor 

etnikai identitást érintő ügyekben döntenek. 

 

Hiánypótló munka születik – Újjászületés, Háromszékből Kovászna 
2013. július 2. – Erdély Ma 

Novák Csaba Zoltán, Tóth-Bartos András és Kelemen Kálmán Lóránt fiatal történészeket 

kérte fel a megyei önkormányzat Kovászna megye születése történetének megírására. Az 

Újjászületés, Háromszékből Kovászna címet viselő, csaknem 200 oldalas munka 

kéziratvitája a hét végén zajlott Sepsiszentgyörgyön. 

 

Védjük meg a városzászlót – Hat helyen gyűjtik az aláírásokat 
Sepsiszentgyörgyön 
2013. július 2. – Erdély Ma 

Aláírásokat gyűjt Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ. A képviselet felhívással fordult a város 

lakóihoz, hogy minél nagyobb számban lépjenek be a prefektúrának a polgármesteri 

hivatal ellen indított perébe a polgármesteri hivatal oldalán, és védjék meg a városzászlót. 

 

Beindul a nagyüzem az EU-táborban 
2013. július 2. – Gergely Imre – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Kedden beköltöztek a résztvevők a Marosfőn zajó EU-táborba. Az „összerázó” este után 

szerdán reggel elkezdődnek a jubileumi, tizedik EU-tábor hangsúlyos programjai. A 

vasárnapig tartó rendezvényen, ahogyan minden évben, ezúttal is az erdélyi magyar 

közvéleményt foglalkoztató kérdéseket vitatnak meg. 

 

Fotókiállítás a Mikó-ügyről 
2013. július 2. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Július 7-én 12 órától, a bikfalvi Művelődési Házban 57 + 2 nap címmel rendez fotókiállítást 

az EMNT sepsiszéki szervezetének művelődési szakbizottsága. Mint ismeretes, 2012. július 

7-én egy, az erdélyi magyar közéletben példa nélküli kiállás indult el, hiszen Sánta Imre 

bikfalvi református lelkész napi két órán keresztül némán tiltakozott a Székely Mikó 

Kollégium előtt a Buzău-i bíróság ítélete ellen az iskola visszaállamosítása miatt, illetve 

azért, mert a bíróság három év letöltendő börtönbüntetést szabott ki a Székely Mikó 

Kollégium épületét 2002-ben a református egyháznak visszaszolgáltató bizottság tagjaira. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33401
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144569&cim=hianypotlo_munka_szuletik_ujjaszuletes_haromszekbol_kovaszna
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144572&cim=vedjuk_meg_a_varoszaszlot_hat_helyen_gyujtik_az_alairasokat_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=144572&cim=vedjuk_meg_a_varoszaszlot_hat_helyen_gyujtik_az_alairasokat_sepsiszentgyorgyon
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/beindul-a-nagyuzem-az-eu-taborban
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/fotokiallitas-a-miko-ugyrol


 

 

 

 

 

 
5 

Az elutasításból merítkezne az EMNT és az EMNP 
2013. július 2. – Krónika 

Az Európai Bizottság orientatív szakvéleménye ugyan elutasította az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) európai polgári 

kezdeményezésének első változatát, a kapott indoklás azonban hasznos jogi támpontokat 

ad a végleges beadványuk kidolgozásához – közölte Nagyváradon Szilágyi Zsolt, a néppárt 

alelnöke. 

 

Tízezrek vettek részt a váradi Szent László Napokon 
2013. július 2. – Krónika 

Öszességében mintegy 30 ezren látogattak el hétvégén a Nagyváradon első ízben 

megrendezett Szent László Napok programjaira, amelyek közül a legnagyobb sikerű 

tagadhatatlanul Rúzsa Magdi, valamint a Csík Zenekar és barátainak – Lovasi András és 

Kiss Tibor – koncertje volt – összegezte Zatykó Gyula főszervező a hétvégi eseménysorozat 

statisztikáit. 

 

Új határátkelők létesülnek a szlovák-magyar határ mentén 
2013. július 2. – hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet Népszabadság 

Orbán Viktor és Robert Fico együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Magyarország és 

Szlovákia közös államhatára közúti kapcsolatainak fejlesztéséről. A megállapodás 

értelmében 2014 és 2020 között 25 új határon átvezető utat nyitnak meg, a meglévő 

határátkelők közül többet akadálymentesítenek vagy felújítanak, valamint közös 

bizottságot hoznak létre a határ menti közösségi közlekedés újraindítására. Jelenleg 

átlagosan 25 kilométerenként lehet átlépni a szlovák-magyar határt. Az a cél, hogy 2020-

ra ez a távolság 5-7 kilométerre csökkenjen. 

 

Gazdaságélénkítésről egyeztetett Varga és Malatinský 
2013. július 2. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar-Szlovák Kormányzati Csúcstalálkozó 

keretében fogadta Tomáš Malatinský szlovák gazdasági minisztert. A megbeszélésen a 

felek a kölcsönös együttműködés elmélyítéséről és a magyar-szlovák gazdasági lehetőségek 

bővítéséről egyeztettek. 

 

Elemző a kormánycsúcstalálkozóról: a nemzeti doktrínán kellene változtatni 
2013. július 2. – hirek.sk 

Öllös László politológus szerint konstruktív hangvételű volt Orbán Viktor magyar és 

Robert Fico szlovák kormányfő mai budapesti találkozója, ám nemzeti vonatkozásban nem 

született áttörés. Öllös László rámutatott: egyértelműen a gazdasági kérdések domináltak 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130702154307/Elemzo-a-kormanycsucstalalkozorol-a-nemzeti-doktrinan-kellene-valtoztatni.html
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a megbeszélésen, a két ország nemzeti kisebbségeit érintő problémákról - legalábbis a 

nyilvánosság előtt - nem kívántak beszélni.  

 

Solymos interpellációban kér magyarázatot Hégli leváltásáról 
2013. július 2. – bumm.sk, Új Szó 

Solymos László, a Híd alelnöke és a parlament kulturális bizottságának tagja 

interpellációban kér magyarázatot Robert Fico kormányfőtől, miért váltotta le a 

kormányhivatal vezérigazgatója, Igor Federič az Ifjú Szivek igazgatóját, Hégli Dusánt. 

 

Tiltakozik Berényi felhívása ellen az SNS 
2013. július 2. – hirek.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt nyomatékosan tiltakozik Berényi József, a Magyar Közösség Pártja 

elnökének felhívása ellen, amely szerint Szlovákiának követnie kellene a szerb gesztust, és 

bocsánatot kellene kérnie a második világháború idején a magyar kisebbség ellen 

elkövetett állítólagos sérelmekért – jelentette ki Rafael Rafaj, a párt elnöke. 

 

Szervezkednek a felvidéki magyar gazdák 
2013. július 2. – hirek.sk 

A szímői Jedlik Ányos Művelődési Központban megalakult kedden a Gazda polgári 

társulás. Az érdekszervezet alakuló ülésén részt vett Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártja elnöke és Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja (MKP) gazdasági és régiófejlesztési 

alelnöke  is, aki elmondta: hiánypótló szándékkal hívták életre a szervezetet. 

 

Gyerekcipőben még a kétnyelvűség Rimaszombatban 
2013. július 2. – bumm.sk 

Rimaszombatban a városházán elkezdődött a kétnyelvűsítés, megjelentek a magyar nyelvű 

feliratok is. A kétnyelvűségi törekvések azonban még gyerekcipőben járnak. 

 

Gyorsul a szlovák lakosság elöregedésének üteme 
2013. július 2. – hirek.sk 

Tavaly tovább gyorsult a szlovákiai lakosság elöregedésének üteme. A jelenség elsődleges 

oka a gyermekszületések számának folyamatos csökkenése, részben pedig a lakosság 

élettartamának növekedése – derült ki a szlovák Statisztikai Hivatal által kedden 

nyilvánosságra hozott adatokból. 

 

Orbán és Fico sikereket akar 
2013. július 3. – Veres István – Új Szó 

A két miniszterelnök kijelentései a ránk váró közös sikerekről inkább az önfényezés 

kategóriájába tartoznak, véli Miroslav Kusý. A politológus szerint Szlovákia és 

Magyarország jelenlegi gazdasági helyzete nem azt a forgatókönyvet vetíti elénk, amit a 

tegnapi találkozó után emlegettek. „Persze jó lenne, ha ez bekövetkezne, de ezen sokat 
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http://www.bumm.sk/84085/solymos-interpellacioban-ker-magyarazatot-hegli-levaltasarol.html
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kellene dolgozni. Ami pedig a politikai hátteret illeti: a két miniszterelnök személye 

számomra nem garancia a közös sikerre” – fejtette ki Kusý. 

 

„Egyetlen település sem maradhat iskola nélkül“ 
2013. július 3. – Tarics Péter – Szabad Újság 

„A „nemzetiségi oktatásügy“ ne csupán magyar változata, mutációja legyen a szlovák 

oktatásügynek, hanem sajátos jelleggel bíró területe megfelelő tananyagokkal, 

tankönyvekkel, valós beleszólási lehetőségekkel” – jelentette ki Pék László, a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a Szabad Újságnak adott interjújában. 

 

Korhecz: Szövetségesek lehetnek a magyarok és a szerbek 
2013. július 2. – Vajdaság Ma 

Új kezdetnek nevezte a magyar–szerb kapcsolatrendszerben a múlt heti megbékélési 

gesztusokat Korhecz Tamás. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Lőrincz Csaba-díj idei 

kitüntetettje a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, a történelemkönyvek 

oldalain és a túlélők emlékezetében örökké megmaradnak a múlt tragédiái, de ezek már 

nem kötik gúzsba a két nemzet viszonyát. 

 

Dačić hamarosan visszautasíthatatlan ajánlatot kap? 
2013. július 2. – Vajdaság Ma 

Sajtóértesülések szerint Dačić hamarosan lemond, és a megbízatást a kormány legerősebb 

tagja, Aleksandar Vučić veszi át. Bizonytalan az is, hogy a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) és 

a Szerbiai Egyesült Régiók (URS) egyáltalán a kormányban marad-e, netalán a 

demokratákat hívják majd a haladók segítségül. De az sem tartható kizártnak – véli a Kurir 

–, hogy Dačić és Vučić csak nemes egyszerűséggel helyet cserél, a kormányfőből helyettes 

lesz, az első helyettesből pedig miniszterelnök. 

 

Pásztor: A Duna jobb kihasználása – Vajdaság esélye 
2013. július 2. – Vajdaság Ma 

Vajdaság számára igen nagy lehetőségek adódhatnak az európai Duna-régió fejlesztésén 

keresztül, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Pásztor a Duna-

régió uniós stratégiájának négy motorja elnevezésű, a vajdasági kormányban rendezett 

nemzetközi összejövetelen azt mondta, regionális együttműködés nélkül Vajdaság nem 

tudja teljes mértékben érvényesíteni földrajzi fekvését, természeti erőforrásait, történelmi 

és kulturális hagyományait. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5654/Korhecz-Szovetsegesek-lehetnek-a-magyarok-es-a-szerbek.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5655/Dacic-hamarosan-visszautasithatatlan-ajanlatot-kap.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15694/Pasztor-A-Duna-jobb-kihasznalasa-8211-Vajdasag-eselye.html
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Vajdaság, Bács-Kiskun és Csongrád megye a határon átívelő régióközi 
együttműködést szorgalmazza 
2013. július 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Vajdaság, valamint a magyarországi Bács-Kiskun és Csongrád megye képviselői, a 

határokon átívelő együttműködési munkacsoport tagjai keddi találkozójukon négy olyan 

területet határoztak meg, ahol közös, határokon átívelő, az Unió által finanszírozott IPA-

projektumokkal fognak pályázni. Milivoj Vrebalovnak, a tartományi képviselőház 

alelnökének a szavai szerint e három baráti és partner régió közös célja, hogy 

összehangoljanak, kidolgozzanak és megvalósítsanak olyan projektumokat, amelyek a 

legnagyobb mértékben kihasználják a határon átívelő együttműködés nyújtotta előnyöket, 

amelyek mindhárom régió polgárainak a javát szolgálják. 

 

Nagykoalíció alakulhat Szabadkán 
2013. július 2. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Miután a Szerbiai Demokrata Párt szabadkai szervezetének tagjai átigazoltak a Szerb 

Haladó Pártba, rendkívüli helyzet alakult ki, egy hatalmon lévő politikai erő tagjai léptek 

be ugyanis egy ellenzéki pártba. Ezzel pedig azonnal megkezdődtek a találgatások, hogyan 

alakul a szabadkai politikai helyzet. Többen egy nagykoalíció lehetőségét fontolgatják, 

amely során gyakorlatilag ellenzék nélkül vezethetnék a pártok a várost, mások szerint ez 

előrehozott választások kiírását jelzi, amire szerintük még ebben az évben sor kerülhet. 

 

A kormányátalakítás hónapja 
2013. július 2. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Aleksandar Vučić kormányfőhelyettes szerint július 27-ig befejeződik a kormány 

átalakításának folyamata, amelyet a gazdaság fellendítésére tett célkitűzéseknek kell 

vezetniük. A kormány alapvető céljait az erősebb gazdaság megteremtése mellett a 

jogrendszer fejlesztése jelenti. Úgy fogalmazott, hogy a stabilitás megőrzésére kell 

törekedni, s hogy egyik tisztségviselőjük sem számít leválthatatlannak. „Nem 

gondolkodom a választások kiírásának lehetőségéről, de nem is zárhatom ki azt” – mondta 

Vučić. 

 

Véleményütköztetés az alkotmánybíróság előtt 
2013. július 2. – Magyar Szó 

A szerb alkotmánybíróság kedden nyilvános meghallgatást tartott a nemzeti közösségek 

nemzeti tanácsairól szóló törvény alkotmányosságát megkérdőjelező eljárás keretében. Az 

alkotmánybíróság a szóban forgó jogszabály tizennégy rendelkezését tartja 

megkérdőjelezhetőnek. Várady Tibor, az MNT tagja kifejtette, a vitában azzal kellett 

szembesülni, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvénynek lényeges rendelkezéseit 

támadják. Olyan rendelkezéseket, amelyek nélkül nem működhetne kisebbségi 

önkormányzat azokon a területeken, amelyeken a szerb alkotmány egyébként elismeri a 

kisebbségek kulturális autonómiáját. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15695/Vajdasag--Bacs-Kiskun-es-Csongrad-megye-a-hataron-ativelo-regiokozi-egyuttmukodest-szorgalmazza.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15695/Vajdasag--Bacs-Kiskun-es-Csongrad-megye-a-hataron-ativelo-regiokozi-egyuttmukodest-szorgalmazza.html
http://www.magyarszo.com/hu/2022/vajdasag_szabadka/98658/Nagykoal%C3%ADci%C3%B3-alakulhat-Szabadk%C3%A1n.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2022/kozelet_politika/98666/A-korm%C3%A1ny%C3%A1talak%C3%ADt%C3%A1s-h%C3%B3napja.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2022/kozelet/98678/V%C3%A9lem%C3%A9ny%C3%BCtk%C3%B6ztet%C3%A9s-az-alkotm%C3%A1nyb%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-el%C5%91tt.htm
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Csak szerbül lehetett felvételizni 
2013. július 2. – Magyar Szó 

Az újvidéki Jogi Kar idén csak szerb nyelven bonyolította le a felvételi vizsgát. A 

tartományi illetékes szerveknek idejekorán, május 1-éig jelezte, hogy nincs megfelelő 

szakkádere a magyar nyelvű felvételizés lebonyolításához, és ennek jegyében járt el. Mint 

ismeretes, tavaly nézeteltérés történt, aminek a felvételiző fiatalok látták a kárát, mert 

egyetlen magyar jelentkező sem jutott be a költségvetés terhére tanuló hallgatók közé. A 

kar titkárságán úgy tudják, idén jelentkezéskor nem kért senki más nyelvű felvételi vizsgát, 

mint amit meghirdettek, azaz mindenki szerb nyelvű teszteket töltött ki. A kar 

mindenesetre a tavalyi eseten okulva idén az anyanyelv helyett történelmi 

alapismeretekből és alkotmányjogból felvételiztette a fiatalokat. 

 

„Lapozz föl engem és leszek” – kreatív szövegalkotás és irodalmi 
készségfejlesztés 
2013. július 2. – Magyar Szó 

A Nemzeti Tehetséggondozó Program keretében valósul meg június 26-tól 29-ig a bajai 

főiskola és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar kreatív írást szorgalmazó 

együttműködése, amelybe Raffai Judit révén a szabadkai Városi Múzeum is 

bekapcsolódott. Bordás Sándor főiskolai tanár szervezésében tíz bajai hallgató látogatott 

két napra Szabadkára, pénteken és szombaton pedig a szabadkai hallgatók viszonozzák a 

látogatást. Június 26-án a hallgatók Raffai Judit vezetésével városnézésen, majd a Tárgyak 

és történetek című múzeumi előadáson vettek részt. Délután a tanítóképzőben folytatódott 

a munka, ahol Takács Izabella tartott előadást Szabadka motívumairól. 

 

A németek lehetetlent akarnak 
2013. július 2. – Pannon RTV 

Lehetetlen feltételt szab Szerbia EU-s csatlakozásához a németországi Bundestag – 

nyilatkozta a horvát köztelevíziónak Tomislav Nikolić szerb államfő. A német parlamenti 

alsóház ugyanis Koszovó függetlenségének elismerését követeli Szerbiától. Nikolić 

elmondta, ez jelentősen megnehezíti a csatlakozást, hiszen Szerbia továbbra is kitart 

amellett, hogy soha nem ismeri el Koszovó függetlenségét. 

 

Bővült a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj-programja 
2013. július 2. – Pannon RTV 

Július közepén jelenik meg a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázata Vajdaságban. A 

Magyar Nemzeti Tanács ezentúl az egyetemek alapképzésén résztvevők mellett a 

mesterfokozaton és a posztgraduális módon tanulókat is támogatja. Az ösztöndíj összege 

havonta 150-160 euró. Szollár Anna néhány hete végzett az Újvidéki Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán. Diploma utáni képzésben gondolkodik, ezért fontosnak 

tartja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mostantól a posztgraduális és a mesterképzést is 

támogatja. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2022/kozelet_oktatas/98668/Csak-szerb%C3%BCl-lehetett-felv%C3%A9telizni.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2022/kozelet_oktatas/98630/%E2%80%9ELapozz-f%C3%B6l-engem-%C3%A9s-leszek%E2%80%9D-%E2%80%93-kreat%C3%ADv-sz%C3%B6vegalkot%C3%A1s-%C3%A9s-irodalmi-k%C3%A9szs%C3%A9gfejleszt%C3%A9s.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2022/kozelet_oktatas/98630/%E2%80%9ELapozz-f%C3%B6l-engem-%C3%A9s-leszek%E2%80%9D-%E2%80%93-kreat%C3%ADv-sz%C3%B6vegalkot%C3%A1s-%C3%A9s-irodalmi-k%C3%A9szs%C3%A9gfejleszt%C3%A9s.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=68923
http://pannonrtv.com/web/?p=68866
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Szentlászlói falunapok nyolcadszor 
2013. július 2. – Új Magyar Képes Újság 

A kelet-szlavóniai településen egy egész hétvége a Szentlászlói Falunapok jegyében telt. 

Sport- és kulturális eseményekkel, főzőversennyel és egyéb programokkal készültek a helyi 

civil szervezetek erre az alkalomra. Mind közül a leglátványosabb a szombati zenés, táncos 

felvonulás volt. Június 28. és 30. között számos programmal készültek a helyi civil 

szervezetek. Pénteken koszorúzással emlékeztek a háborúban elesett katonai és civil 

áldozatokra a tiszteletükre állított emléktáblánál. Majd a kultúrotthon előterében egy 

makettekből, festményekből és fotókból álló kiállítást nyitottak meg.  

 

Mégis lesz magyar konzulátus Lendván!? 
2013. július 2. – Népújság 

A muravidéki magyar közösség vezetősége már több mint egy évtizede azon 

tevékenykedik, hogy a szentgotthárdi szlovén konzulátus példájára, Lendván magyar 

konzulátus nyíljon. Ennek székhelye a muravidéki önkormányzat épületében lenne. A 

Magyar Kormány az idén is 20 millió forintos támogatást biztosít a muravidéki magyar 

közösségnek a magyarságerősítő és összetartó programok megvalósítására. 

 

Washingtonban is közönségsiker a Fölszállott a páva 
2013. július 2. – MTI 

Elsöprő közönségsikert arattak a washingtoni Smithsonian Folklife Festivalon (SFF) 

bemutatott fellépésükkel a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató-

sorozat döntősei. 

 

Magyar közösségre lelni 
2013. július 2. – Nemzeti Regiszter 

Igen sok hasonlóság fedezhető fel a lengyel és a magyar nép történelmében, így nem 

meglepő, hogy amikor e két nemzet fiai-leányai találkoznak, szinte azonnal idézik a 

mondást: „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát…” A Dembinszky 

família egyik leszármazottja, Dembinszky Tamás – aki 1996 és 2011 közt volt az Ulmi 

Magyar Kultúregyesület elnöke, jelenleg pedig a tiszteletbeli elnök tisztét tölti be – az 

Ulmban és környékén élő magyarokat összefogó szervezetről számolta be. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4689-szentlaszloi-falunapok-nyolcadszor
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6619
http://www.hirek.sk/kultura/20130701204100/Washingtonban-is-kozonsegsiker-a-Folszallott-a-pava.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-kozossegre-lelni
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„Ki mint vet, úgy…” - Aratóbál Dél-Ausztráliában 
2013. július 3. – Nemzeti Regiszter 

Ha július, akkor tél, ha tél, akkor pedig természetesen Aratóbál. A legkevésbé sem 

lepődhetünk meg, ha a fenti kijelentés némi zavart keltett az északi félteke logikájához 

szokott olvasóban. Bizony, jócskán lejjebb kell kalandoznunk a térképen, hogy rájöjjünk, 

itt és most a Dél-Ausztráliában élő magyarokra gondolunk, ugyanis, mint már sok-sok éve, 

a Magyar Kulturális és Jótékonysági Klub idén is megrendezte a méltán népszerű 

Adelaide-i Aratóbált. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/ki-mint-vet-ugy-aratobal-del-ausztraliaban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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