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Áder: Szerbia példát mutatott sok uniós országnak 
2013. június 25. – MTI, hirado.hu, pannonrtv.com, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Áder János szerint az Európai Unióba törekvő Szerbia sok uniós tagországnak példát 

mutatott azzal, hogy parlamentje a múlt pénteken nyilatkozatban ítélte el az 1944-45-ös 

vajdasági vérengzéseket és a kollektív bűnösség szellemében hozott háborús 

határozatokat. A magyar köztársasági elnök Tomislav Nikolic szerb államfővel kedden 

folytatott belgrádi megbeszélése után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a nem 

EU-tagország Szerbia a szerdai csúrogi megemlékezéssel is példát mutat sok uniós 

országnak. 

 

Hatályon kívül helyezik a kollektív bűnösségről szóló szerb határozatot 
2013. június 25. – MTI, hirado.hu 

A szerb kormány soron következő ülésén helyezi hatályon kívül a kollektív háborús 

bűnösséget kimondó, II. világháborús határozatot, amely egyes vajdasági magyar 

települések lakóira is vonatkozott. Áder János erről kedden az 1941-48-as vajdasági 

vérengzéseket feltáró magyar-szerb akadémiai vegyes bizottság tagjainak részvételével 

rendezett kerekasztal-beszélgetésen beszélt. 

 

Martonyi: 2014 januárjáig megkezdődnek a tárgyalások Szerbiával 
2013. június 25. – MTI, hirado.hu 

Legkésőbb 2014 januárjáig megkezdődnek a formális tárgyalások Szerbiával az uniós 

csatlakozásról - ismertette Martonyi János külügyminiszter az uniós Európa-ügyi 

miniszterek luxembourgi tanácskozásán született keddi döntést. A tárcavezető elmondta, 

hogy ezzel párhuzamosan Koszovóval is megkezdődhetnek az egyeztetések a társulási 

megállapodásról. 

 

 
Péter László: problematikus a székelyföldi ortodox püspökség zászlóosztása 
2013. június 25. – transidex.ro 

Logikus, természetes reakció a székelyzászló-botrányra a román zászlók osztása, de 

egyrészt nem eredeti ötlet, másrészt problematikus, hogy az ortodox egyház részéről jön – 

válaszolt a Transindex megkeresésére Péter László. A szociológus hozzátette: a 

kezdeményezés korántsem az interetnikus viszonyok javításához járul hozzá, sőt, bizonyos 

mértékben kiélezi azokat. Nem lesz ebből konfliktus, az emberek egyébbel vannak 

elfoglalva, de nem a kölcsönös megértés felé viszi el a dolgot – zárta Péter László. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/06/25/14/Ader_Szerbia_peldat_mutatott_sok_unios_orszagnak.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/06/25/18/Ader_A_szerb_kormany_hatalyon_kivul_helyezi_a.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/06/25/19/Martonyi_2014_januarjaig_megkezd_dnek_a_targyalasok_Szerbiaval.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=33327
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Toronymagasan vezet az USL a népszerűségi listán 
2013. június 25. – transindex.ro, Krónika 

58,8 százalékot szerezne a Szociálliberális Szövetség, ha most vasárnap szerveznék a 

parlamenti választásokat - derült ki az INSCOP közvélemény-kutató felméréséből. Az 

áprilisban mért 59,7 százalékos népszerűséghez képest ez kis visszaesést jelent. Második 

helyen a PDL végezne, akik 15,6 százalékkal kerülnének be a parlamentbe, és továbbra is 

Dan Diaconescu Néppártja a harmadik legnépszerűbb, akik 8,1 százalékot kapnának. A 

Mihai Razvan Ungureanu vezette Pogári Erő és a PNŢCD szövetsége 5,5 százalékkal, az 

RMDSZ 5,2 százalékkal átlépné a bejutási küszöböt. A Nagy Románia Párt kiesne 3,9 

százalékkal. 

 

Leváltják a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu líceum román igazgatóját és 
magyar aligazgatóját 
2013. június 25. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság 

A szülők közötti román-magyar konfliktus miatt a Maros Megyei Tanfelügyelőség még a 

héten leváltja a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu általános iskola román igazgatóját és 

magyar aligazgatóját - közölte kedden az MTI-vel Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. Illés 

Ildikó azt mondta, a tanfelügyelőség értékelése szerint az iskola román és magyar vezetői 

sem tudták megfelelően kezelni a helyzetet, ezért együtt kell távozniuk az intézmény éléről. 

 

Táptalaj nélkül maradt a romániai szélsőjobboldal 
2013. június 25. – transindex.ro 

Az euroatlanti integráció és a politikai pártok populizmus irányába történő nyitása elvette 

a levegőt egy potenciálisan szélsőséges párt felfutása elől - mondja Székely István 

politológus. 

 
Önállósítanák a vásárhelyi román és magyar színtársulatot 
2013. június 25. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház két – román és magyar – társulatának a különválását 

és két önálló kultúrintézmény létrehozását szorgalmazza az intézmény három volt 

vezérigazgatója. Mihai Gingulescu, Zeno Fodor és Cristian Ioan egy hosszú távú tervet is 

kidolgozott a Tompa Miklós és Liviu Rebreanu társulatok szétválasztására. A három ex-

direktor, akik levélben fordultak Daniel Barbu kultuszminiszterhez valamint a szenátus 

művelődési bizottságához, tarthatatlannak nevezik a vásárhelyi színházban uralkodó 

állapotot, melyet megítélésük szerint a jelenlegi vezérigazgató, Gáspárik Attila és a román 

tagozat vezetője, Alina Nelega generál. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33328
http://itthon.transindex.ro/?hir=33329
http://itthon.transindex.ro/?hir=33329
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20628
http://kronika.ro/kultura/onallositanak-a-vasarhelyi-roman-es-magyar-szintarsulatot
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Olaszi: tiltakoznak a katolikusok 
2013. június 25. – Krónika, maszol.ro 

Tiltakozásának és elégedetlenségének adott hangot a Nagyváradi Római Katolikus 

Püspökség a város közgyűlésének azon határozata kapcsán, amely az egykori Olaszi 

temetőből lett parkot Mihai Viteazul névre keresztelte. Böcskei László megyéspüspök 

tegnap közleményben jelezte: ezt olyan döntésnek tartja, „amely súlyosa sérti a kollektív 

emlékezetet, hisz egy, a város történelmétől és hagyományaitól idegen elnevezést alkalmaz 

egy történelmi közterület megnevezésére". 

 

A marosvásárhelyi tanács elé vinné az Unirea gimnázium szétválasztását az 
RMDSZ 
2013. június 25. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi városi tanács napirendjére tűzné az RMDSZ a II. Rákóczi Ferencz 

Római Katolikus Gimnázium létrehozását. Az új magyar középiskola a jelenlegi román-

magyar tannyelvű Unirea Főgimnázium épületében kapna otthont, amely az államosítást 

megelőzően az Erdélyi Római Katolikus Státus tulajdonában volt. A rendszerváltás után a 

jogutódja, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány visszakapta az épületet, amelyet 

bérlőként az Unirea Főgimnázium használ. 

 

Halasztással kezdődött Sepsiszentgyörgy zászlajának pere  
2013. június 25. – maszol.ro, Krónika 

Kovászna megye zászlaját már érvénytelennek nyilvánította a brassói táblabíróság, és 

kedden volt a sepsiszentgyörgyi városi zászló elfogadásáról szóló határozat elleni 

feljelentés tárgyalása. Az önkormányzat jogásza halasztást kért, a bíróság szeptember 10-

re halasztotta az ügy tárgyalását, tájékoztatta a maszol.ro-t Antal Árpád polgármester. Az 

RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete arra kéri a polgárokat, lépjenek be abba a perbe, 

amit az önkormányzat folytat a prefektúra ellen.  

 

Kihelyezett elnökségi ülést tartott Brüsszelben a MIÉRT  
2013. június 25. – maszol.ro 

Brüsszelben tartotta kihelyezett elnökségi ülését a Magyar Ifjúsági Értekezlet. A MIÉRT 

vezetőit június 24-26. között Winkler Gyula és Sógor Csaba európai parlamenti képviselő 

látta vendégül. Kedden délelőtt az Európai Parlamentben tanácskozásra került sor, 

amelyen a MIÉRT elnöksége és az RMDSZ európai parlamenti képviselői áttekintették az 

elmúlt évek együttműködését és a közös programjaikat.  

 

Lemondott két RMDSZ-es képviselő Erdőszentgyörgyön 
2013. június 25. – szekelyhon.ro 

Egy hónap leforgása alatt két helyi képviselő mondott le mandátumáról. Mindketten úgy 

érzik, hogy nem tudnak azonosulni a helyi RMDSZ tevékenységével, szemléletével, így 

elveikre és objektív okokra hivatkozva inkább lemondanak tisztségükről. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/olaszi-tiltakoznak-a-katolikusok
http://itthon.transindex.ro/?hir=33332
http://itthon.transindex.ro/?hir=33332
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14210-halasztassal-kezdodott-sepsiszentgyorgy-zaszlajanak-pere
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/14202-kihelyezett-elnoksegi-ulest-tartott-brusszelben-a-miert
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ket-rmdsz-es-tanacsos-is-lemondott-erdoszentgyorgyon
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Skultéty-ügy – Magyarország képviselteti magát az újratemetésen 
2013. június 25. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Magyarország képviselve lesz Skultéty László huszár földi maradványainak a szlovákiai 

Hegyesmajtényban történő újratemetésén, ahol magyar beszéd is elhangzik majd.  A 

pozsonyi nagykövetség tájékoztatása szerint a szertartáson Balogh Csaba nagykövet is 

részt vesz, valamint a szlovák fél meghívása alapján Magyarországról is érkezik vendég, az 

ő személyét azonban egyelőre nem pontosították. 

 

Skultéty emléktáblát kapott Komáromban 
2013. június 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Emléktáblát avattak Skultéty László, a legtovább szolgált magyar huszár tiszteletére 

Révkomáromban az Egy Jobb Komáromért polgári társulás aktivistái kedden. Az 

emléktáblát, amelyen magyarul és szlovákul is olvasható Skultéty László rövid méltatása, 

az 1848-as szabadságharc révkomáromi emlékhelyénél helyezték el. 

 

Két magyar Mikuš ellen 
2013. június 26. – Új Szó 

Megismétlődhet a négy évvel ezelőtti forgatókönyv a megyeelnök-választáson 

Nagyszombat megyében. Tibor Mikuš jelenlegi megyefőnök ugyanis elnyerte a Smer 

támogatását, így a szlovák szavazatok nagy részét ő kaphatja. A Híd Nagy Józsefet, az MKP 

Berényi Józsefet indítja, így előfordulhat, hogy Mikuš a 2009-es választásokhoz hasonlóan 

már az első körben 50% feletti szavazatot szerez. Ha lesz is második forduló, Mikuš ellen 

bármelyik magyar jelöltnek csak úgy lehetne esetleg esélye, ha a Híd és az MKP is 

támogatná. 

 

Szebb múltat? 
2013. június 26. – Ágoston Balács - Demokrata 

Nem az első és valószínűleg nem is az utolsó eset Skultéty László magyar huszártiszt 

szlovakizálása és a szlovák történelembe való beépítése. A magyar huszár hamvait még 

május 22-én emelték ki és szállították az erdélyi Újaradról Szlovákiába. A magyar kormány 

határozottan reagált, Semjén Zsolt és Répás Zsuzsanna közleményben ítélte el a 

kegyeletsértést, míg a külügy „ingerküszöbét sajnálatosan a megszokott módon ezúttal 

sem érte el” az ügy. Szlovákiában szlovák hőssé kiáltották ki mindazokat a magyar 

személyiségeket, akik az akkori Felső-Magyarországon született, többek között Szondi 

Györgyöt, Mednyánszky Lászlót, vagy akár Liszt Ferenc és Bél Mátyás is. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. június 26-i számában olvasható.) 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130625140648/Skultety-ugy-Magyarorszag-kepviselteti-magat-az-ujratemetesen.html
http://www.bumm.sk/83841/skultety-emlektablat-kapott-komaromban.html
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Magyarország támogatja Szerbia uniós integrációját 
2013. június 25. – pannonrtv.com 

Áder János Belgrádban megismételte Budapest álláspontját, miszerint azért száll síkra, 

hogy déli szomszédja megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszelben. Tomislav 

Nikolić szerb államfő szerint az ország európai integrációja eddig sem volt túl gyors, és 

nem is kell csodát várni a dátum kijelölése után sem. 

 

Katonai tiszteletadással fogadták Áder Jánost Belgrádban 
2013. június 25. – pannonrtv.com 

Belgrádban a Szerbiai Palotában fogadták Áder János magyar államfőt és küldöttségét. 

Délelőtt Magyarország és Szerbia köztársasági elnöke négyszemközti megbeszélést 

folytatott, majd a két küldöttség ült össze. 

 

Ivica Dačidtyal is tárgyalt Áder János 
2013. június 25. – pannonrtv.com 

Áder János magyar köztársasági elnök belgrádi látogatása során Ivica Dačić szerb 

miniszterelnökkel is találkozott. A két politikus négyszemközt tárgyalt, csak a találkozó 

kezdete volt nyilvános. Áder János és Ivica Dačić később közös munkaebéden vett részt, 

amin a magyar és a szerb küldöttség is jelen volt. 

 

A török hadak felett aratott győztes csata helyszínét is meglátogatta Áder 
János 
2013. június 25. – pannonrtv.com 

Délután a Kalemegdánra látogatott a magyar államfő. Küldöttségével együtt megtekintette 

a török hadak felett aratott győztes csata helyszínét, és a Belgrád jelképének számító 

Győztes című szobrot is. 

 

Történelmi gesztus tanúi lehetünk 
2013. június 25. – Vajdaság Ma 

Vegyünk rész minél többen a magyar és a szerb köztársasági elnök csúrogi főhajtásán, 

mert ha e régen várt gesztusnak lesz folytatása mindennapjainkban, akkor elmondhatjuk, 

valóban történelmi gesztus tanúi lehettünk – olvasható a VMDP felhívásában. A bosszú és 

viszont-bosszú láncait a lelkekben is szét kell szakítani. Erre gondoljunk, s aki csak teheti, 

legyen ott Csúrogon! – áll a párt felhívásában, amelyet Csorba Béla elnök írt alá. 

 

Az MNT Simon Erzsébet Zitát javasolta az Újvidéki Rádió magyar 
szerkesztőségének élére 
2013. június 25. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága Simon Erzsébet Zitát javasolta az 

Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége felelős szerkesztőjének pozíciójára. Az MNT 

jelenlegi tájékoztatási tanácsosa a Vajdaság Ma kérdéseire válaszolva elmondta, még nem 
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http://pannonrtv.com/web/?p=67811
http://pannonrtv.com/web/?p=67785
http://pannonrtv.com/web/?p=67830
http://pannonrtv.com/web/?p=67873
http://pannonrtv.com/web/?p=67873
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15657/Tortenelmi-gesztus-tanui-lehetunk.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15659/Az-MNT-Simon-Erzsebet-Zitat-javasolta-az-Ujvideki-Radio-magyar-szerkesztosegenek-elere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15659/Az-MNT-Simon-Erzsebet-Zitat-javasolta-az-Ujvideki-Radio-magyar-szerkesztosegenek-elere.html


 

 

 

 

 

 
7 

kapott ugyan hivatalos értesítést, de a bizottság már egyhangúlag meghozta az üggyel 

kapcsolatos döntését. 

 

Szerdától lehet jelentkezni az MTTK felvételijére 
2013. június 25. – pannonrtv.com 

Szerdától péntekig lehet jelentkezi az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karára. A jelentkezők képességvizsgákat, illetve felvételit tesznek. Idén 55 

szabad helyet nyitnak. 

 

Mierlo-i cserkésztábor 
2013. június 25. – Nemzeti Regiszter 

A hollandiai magyar cserkészek immár ötödik alkalommal tartották nyári táborukat a 

mierlo-i cserkésztanyán. A kétnapos tábor házigazdája az Attila cserkészcsapat volt, 

hozzájuk csatlakozott a brüsszeli Báthory István és a kölni Petróczy Kata csapat is. 

 

Piknikeztek a coloradói magyarok 
2013. június 25. – Nemzeti Regiszter 

Sült kolbász, palacsinta, magyar muzsika, no meg Colorado magyar ajkú közösség apraja-

nagyja. Ők voltak idén júniusban a főszereplői a vasárnapi magyar pikniknek, melyet a 

korábbi évek hagyományaihoz híven a Coloradói Magyar Klub rendezett Denverben. A 

rendezvényen mintegy 150 magyar vett részt. 

 

Mindenhol jó magyarnak lenni! 
2013. június 26. – Molnár Judit – Szabad Újság 

A nyugat-európai szórványmagyarság fontosnak tartja, hogy tapasztalataival, 

kapcsolataival segítse Magyarország jobb megítélését és a határon túli magyar közösségek 

önrendelkezési törekvéseit. Jó példa erre a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 

(BUOD) munkája is, amely emellett szerteágazó tevékenységet folytat a nemzeti identitás 

megtartása érdekében. Szilágyi Szabolccsal, a szervezet alelnökével készített interjút a 

Szabad Újság. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=67825
http://www.nemzetiregiszter.hu/mierlo-i-cserkesztabor
http://www.nemzetiregiszter.hu/piknikeztek-a-coloradoi-magyarok
http://www.szabadujsag.com/kozelet/9311-megjelent-a-szabad-ujsag-idei-26-szama
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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 
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