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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szlovákia elismeri a magyar oltási igazolványokat, illetve az orosz és a kínai 

oltóanyagokat is 
2021. június 7. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Mandiner, Origo, Népszava, 888, KárpátHír, 

Index, Magyar Narancs, Telex, Bumm.sk, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Szlovákia el fogja ismerni a magyar oltási igazolványokat, illetve elfogadja a koronavírus 

elleni orosz és kínai oltóanyaggal végzett oltásokat is - jelentette a TASR szlovák közszolgálati 

hírügynökség hétfőn, Martin Klus szlovák külügyi államtitkár bejelentésére hivatkozva. 

Szlovákia ezt már jelezte is Magyarországnak - mondta Martin Klus a hírügynökségi jelentés 

szerint. Ivan Korčok szlovák külügyminiszter hétfőn ugyancsak a koronavírus elleni oltások 

témájában nyilatkozva azt mondta: országa várhatóan minden külföldi esetében el fogja 

fogadni az orosz Szputnyik V vakcinával elvégzett oltást, tekintettel arra, hogy az orosz 

oltóanyag Szlovákiában is engedélyezve van és azt Magyarországon is használják. 

 

Négy magyar tizenévest gyanúsítanak a sepsiszentgyörgyi szoborrongálással 
2021. június 7. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, Demokrata, PestiSrácok, HVG, Krónika, 

transindex.ro, maszol.ro, Székelyhon, Magyar Szó 

A rendőrség négy tinédzsert gyanúsít azzal, hogy a magyar zászló színeit és Trianon 1920 

feliratot festettek a sepsiszentgyörgyi Vitéz Mihály szoborcsoport talapzatára - közölte hétfői 

számában a Háromszék napilap. A lap a rendőrség vasárnapi esti közleményét idézte, mely 

szerint négy 16 és 17 év közötti fiatalt azonosítottak, akik a gyanú szerint péntekről szombatra 

virradóra festették le a lovas szoborcsoport talapzatát, és távolították el a talapzat márvány 

burkolatának több elemét. A hatóságok szerint magát a rongálást két fiatal csinálta, a másik 

kettő pedig őrt állt, hogy ne érjék őket tetten. A rendőrség nem közölt adatokat a feltételezett 

elkövetők nemzeti hovatartozásáról. A helyi hatóságok még szombat este letakarították a 

festéket a szoborról. 

 

Közel 10 millió lejt ítélt oda a fejlesztési minisztérium erdélyi települések 

fejlesztésére 
2021. június 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter bejelentette: 

erdélyi települések fejlesztésére 9,74 millió lejt ítélt oda a szaktárca. A támogatásból 

Marosludason, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön tömbházakat szigetelnek, Marosugrán 

pedig 740 ezer lejből egy meglévő épületet alakítanak át szociális orvosi ellátóközponttá. A 

finanszírozásból Marosludas 1,6 millió lejes támogatásban, Csíkszereda 6,2 millió lejben, 
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https://mandiner.hu/cikk/20210607_szlovakia_elismeri_a_magyar_oltasi_igazolvanyokat
https://mandiner.hu/cikk/20210607_szlovakia_elismeri_a_magyar_oltasi_igazolvanyokat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/trianon-feliratot-festettek-a-sepsiszentgyorgyi-szoborra-9901955/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/kulfold/trianon-feliratot-festettek-a-sepsiszentgyorgyi-szoborra-9901955/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://maszol.ro/belfold/Kozel-10-millio-lejt-itelt-oda-a-fejlesztesi-miniszterium-erdelyi-telepulesek-fejlesztesere
https://maszol.ro/belfold/Kozel-10-millio-lejt-itelt-oda-a-fejlesztesi-miniszterium-erdelyi-telepulesek-fejlesztesere
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Sepsiszentgyörgy pedig 1,2 millió lejben részesül – mutatott rá az RMDSZ-es miniszter a 

szövetség közleményében. 

 

Jól „pedáloztak”: elfogadta a szenátus a kerékpárút-hálózatok kiépítéséről szóló 

RMDSZ-tervezetet 
2021. június 7. – Krónika, maszol.ro 

Kerékpárút-hálózatok kiépítését lehetővé tevő törvénytervezetet fogadott el hétfőn a szenátus 

első kamaraként – adja hírül közleményében az RMDSZ. A szövetség által kezdeményezett 

tervezet az eddig használt „biciklisáv” fogalom helyett bevezeti a romániai jogrendszerbe a 

„kerékpárral közlekedőknek szánt út” fogalmát. A törvénymódosítás lehetőséget teremt a 

közutaktól különálló bicikliutak építésére két település között – idézi a szövetség közleménye 

Turos Lóránd Szatmár megyei szenátort, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjét. 

 

A Maszol ezentúl másképp szól: lemondott a főszerkesztő  
2021. június 7. – transindex.ro, maszol.ro 

A lap rendkívül rövid szolgálati közleménye alapján, a Maszol kiadójával való közös 

megegyezés alapján Cseke Péter Tamás július elsejétől megválik a portál főszerkesztői 

tisztségétől. Az újságíró a Maszol külső munkatársa marad. A hírportál vezetését várhatóan – 

ideiglenesen – az eddigi vezető szerkesztő veszi át, Tasi Anabella. Erről azonban a Maszolt 

vezető Progress Alapítvány elnöke, Nagy-Debreczeni Hajnal dönt.  

 

Haraklány község: nem kis feladat hat szilágysági település fejlesztéséről 

gondoskodni 
2021. június 7. – maszol.ro 

Ahány település, annyi egyedi megoldás, odafigyelés szükséges ahhoz, hogy Haraklány a 

Szilágyság egyik legdinamikusabban fejlődő községe legyen. Van olyan település, amely a 

boráról, a másik a nem rég felfedezett sós gyógyvízéről vagy éppen a természeti környezetéről 

híres, de van olyan is, amely gazdasági szempontból fejlődik jelentősen köszönhetően a 

megyeszékhelyhez való közelsége miatt, és azért, mert sok fiatal itt építkezik és vonul el a 

város zajától.  

 

Partiumi Labdarúgó Akadémia: a tervezési szakasznál tartanak, de a szakmai 

munka már megkezdődött  
2021. június 7. – maszol.ro 

Egyelőre a tervezési szakaszban áll a Szatmárnémetibe megálmodott Partiumi Labdarúgó 

Akadémia építése, azonban a szakmai munka már megkezdődött, mondta el a Maszol 

érdeklődésére Kereskényi Gábor, a város polgármestere. A magyar kormány támogatásával 

megépülő futballiskola szakmai vezetője már megkezdte az edzők és a korosztályos játékosok 

felmérését.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/rmdsz-elfogadta-a-szenatus-a-kerekparut-halozatok-kiepiteset-lehetove-tevo-torvenytervezetet
https://kronikaonline.ro/belfold/rmdsz-elfogadta-a-szenatus-a-kerekparut-halozatok-kiepiteset-lehetove-tevo-torvenytervezetet
https://itthon.transindex.ro/?hir=64392&a_maszol_ezentul_maskepp_szol_lemondott_a_foszerkeszto
https://maszol.ro/belfold/Haraklany-kozseg-nem-kis-feladat-hat-szilagysagi-telepules-fejleszteserol-gondoskodni
https://maszol.ro/belfold/Haraklany-kozseg-nem-kis-feladat-hat-szilagysagi-telepules-fejleszteserol-gondoskodni
https://maszol.ro/sport/Partiumi-Labdarugo-Akademia-a-tervezesi-szakasznal-tartanak-de-a-szakmai-munka-mar-megkezdodott
https://maszol.ro/sport/Partiumi-Labdarugo-Akademia-a-tervezesi-szakasznal-tartanak-de-a-szakmai-munka-mar-megkezdodott
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MTVA: az erdélyi szurkolók is láthatják az M4 Sport Eb-közvetítéseit 
2021. június 7. – maszol.ro 

Az Európai Műsorsugárzók Uniójával (EBU), valamint a román és a szlovák közszolgálati 

televíziókkal megkötött szerződések alapján Erdélyben és a Felvidéken is láthatók lesznek a 

magyar közmédia sportcsatornájának (M4 Sport) közvetítései a labdarúgó Európa-

bajnokságról – tájékoztatta a Maszolt hétfőn a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap (MTVA).  

 

"...Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk..." - Nagytárkányban emlékeztek 

Trianon évfordulójára 
2021. június 7. – Ma7.sk 

"…örüljünk egymásnak, amikor találkozunk" - énekli Varga Miklós a Határtalan dal című 

nótájában legújabb albumán, amelynek az Ébredés 100 év magány után címet adta. Akár ez 

az idézet is meghatározhatná annak a vasárnap délután tartott megemlékezésnek a 

hangulatát, amelynek helyszíne a bodrogközi Nagytárkány volt, pontosabban az a park, ahol 

az országban elsők között állítottak fel Trianon emlékművet, a Csonka angyalszárnyat. 

 

Trianoni emlékoszlopot avattak Tornalján 
2021. június 7. – Ma7.sk 

A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján tartott közös megemlékezést 

Tornalján a Csemadok Tornaljai Területi Választmánya és a Rákóczi Szövetség. A Rákóczi 

Magyar Ház udvarán a tavalyi századik évforduló alkalmából terveztek egy emlékoszlopot 

felállítani, amit a járványügyi helyzet miatt egy évvel elhalasztottak, így az a mostani 

megemlékezés alkalmával került átadásra. 

 

Nem hagyományos továbbképzés a néphagyományokról az Endrődy János 

Alapiskolában 
2021. június 7. – Felvidék Ma 

Június 3-án az Endrődy János Alapiskola pedagógusai egy rendhagyó továbbképzésen 

vehettek részt az SZMPSZ által kiírt Szakmai képzés szervezése pedagógusoknak című 

pályázat jóvoltából. A képzést a sokoldalú gyakorló pedagógus, a magyarlakta vidékek népi 

kultúrájának kutatója és szakembere, Varga Lia tartotta A néphagyományok beépítése az 

iskolai nevelői-oktatói munkába témájában. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

 
E

rd
é

ly
 

https://maszol.ro/sport/MTVA-az-erdelyi-szurkolok-is-lathatjak-az-M4-Sport-Eb-kozvetiteseit
https://ma7.sk/tajaink/mert-barhol-vagyunk-osszetartozunk-nagytarkanyban-emlekeztek-trianon-evfordulojara
https://ma7.sk/tajaink/mert-barhol-vagyunk-osszetartozunk-nagytarkanyban-emlekeztek-trianon-evfordulojara
https://ma7.sk/tajaink/trianoni-emlekoszlopot-avattak-tornaljan
https://felvidek.ma/2021/06/nem-hagyomanyos-tovabbkepzes-a-nephagyomanyokrol-az-endrody-janos-alapiskolaban/
https://felvidek.ma/2021/06/nem-hagyomanyos-tovabbkepzes-a-nephagyomanyokrol-az-endrody-janos-alapiskolaban/
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Határtalanul a Magyar Fiatalokért: a határon túli magyarok ügye legyen 

nemzeti minimum a hazai közéletben 
2021. június 7. – Felvidék Ma 

A Határtalanul a Magyar Fiatalokért egyesület azzal a céllal alakult, hogy képviselje a Kárpát-

medencei magyar fiatalok ügyét és összefogja azokat az ifjúsági szervezeteket, melyek az 

identitásőrzés területén jelentős tevékenységet fejtenek ki. A Felvidékről a Via Nova Ifjúsági 

Szövetség az egyesület partnerszervezete. Ennek jegyében a szervezet egy kampányt indított 

annak érdekében, hogy a mindenkori magyar politikában és a közgondolkodásban a határon 

túli magyarok ügye képezzen egyfajta nemzeti minimumot. 

 
Megszavazta az alkotmánymódosítást a szerb parlament 
2021. június 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A köztársasági képviselőház mai ülésének egyik kiemelt napirendi pontja az 

alkotmánymódosítás volt. Az ülés kezdetén Ana Brnabić kormányfő szólalt fel. A kormányfő 

kihangsúlyozta, hogy az alkotmánymódosítását a jog területén, amely az európai 

integrációhoz vezet, elsősorban a polgárok miatt teszik meg. Ennek köszönhetően javítani 

lehet az életkörülményeken és remélhetőleg a társadalom egyetértésére talál majd. Kiemelte, 

hogy az alkotmánymódosításról szóló társadalmi vita tizennyolc hónapon keresztül tartott, és 

reményének adott hangot, hogy a képviselőház, amely legalább minimális egyetértés elérését 

kérte, minél szélesebb körű társadalmi egyetértés alakuljon ki, és az alkotmánymódosítás így 

kerüljön népszavazásra. 

 

A VMSZ képviselőcsoportja támogatja az alkotmánymódosítási javaslatot 
2021. június 7. – Pannon RTV 

Dr. Pásztor Bálint sajnálatát fejezte ki, hogy a javaslat kidolgozói nem éltek a lehetőséggel, 

hogy több rendeletet is megváltoztassanak. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportja 

támogatja az alkotmány módosítására vonatkozó javaslatot - mondta el a parlamenti vita 

keretében dr. Pásztor Bálint. A VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője arról is beszélt, 

lehet, hogy vannak, akik elvárnák tőle azt, hogy politikai témákról beszéljen, mint amilyen 

egyebek mellett a nemzeti kisebbségek helyzetének szabályozása az alkotmányban, de mint 

mondta, megértik, hogy ezek most nem lehetnek témái a módosításnak. 

 

Urban Green 
2021. június 7. – Magyar Szó 

Szabadka nemrégiben két új köztéri szoborral gazdagodott. Ivan Antunović katolikus püspök 

egész alakos szobrát az elmúlt évben, míg Bíró Károly egykori polgármester szobrát pénteken 

adták át. Emellett a közeljövőben I. Petar Karađorđević szerb királynak is szobrot állítanak. 

Sorozatunkban városunk meglévő köztéri szobrait mutatjuk be. Pénteken átadásra került 
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https://felvidek.ma/2021/06/hatartalanul-a-magyar-fiatalokert-a-hataron-tuli-magyarok-ugye-legyen-nemzeti-minimum-a-hazai-kozeletben/
https://felvidek.ma/2021/06/hatartalanul-a-magyar-fiatalokert-a-hataron-tuli-magyarok-ugye-legyen-nemzeti-minimum-a-hazai-kozeletben/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30113/Megszavazta-az-alkotmanymodositast-a-szerb-parlament.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-kepviselocsoportja-tamogatja-az-alkotmanymodositasi-javaslatot
https://www.magyarszo.rs/hu/4637/vajdasag_szabadka/244073/Urban-Green.htm
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Bíró Károly egész alakos szobra, így köztéri szobrainkat bemutató sorozatunk végére is pontot 

teszünk. 

 

Momentum Doctorandus-kvízest a Fedák Sári Kulturális Központban 
2021. június 7. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Momentum Doctorandus (MD) 2011 márciusában alakult meg a kárpátaljai magyar 

doktoranduszokat egybetömörítő szervezetként. Fő céljuk, hogy számontartsák, összefogják a 

doktoranduszokat, segítsék őket a tudományos életbe való integrációjukban, azonban 

működésük során kiemelt céljukká vált a tehetséges kárpátaljai magyar fiatalok segítése és 

egyéb programok szervezése is. Június 4-én sok kihagyott idő és elhalasztott esemény után 

ismét személyesen találkozhattak a szervezet tagjai Beregszászban. A Doctorandus-est néven 

megrendezésre került rendezvény számára a Fedák Sári Kulturális Központja adott otthont, 

amelyre meghívást kaptak a felsőoktatásban tanulókat összefogó magyar diákszervezetek is. 

 

Tiszaújlakon is fellobbant az Összetartozásunk Tüze! 
2021. június 7. – Kárpátalja 

Csatlakozva a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség felhívásához, a helyi közösség is 

megmutatta összetartó erejét. A rendezvényt az egybegyűltek a Miatyánk közös 

elimádkozásával kezdték, majd Egressy Márton görögkatolikus parochus szólt a 

jelenlévőkhöz, kiemelve a 101 évvel ezelőtti trianoni békediktátum hatását, egyben arra 

ösztönözve mindenkit, cáfoljunk rá a történésekre, s maradjunk jó magyarok, jó keresztyének 

szülőföldünkön. Ezután a Peleskey Erzsébet vezette helyi cserkészek elénekelték a 

cserkészindulót, majd Turda Jázmin alkalomhoz illő szavalattal emelte a rendezvény fényét.

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 7. – Kossuth Rádió 

 

Örömmel értesült Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere a helyi bíróság minapi 

határozatáról, melyben érvénytelenítette  azt a határozatot, amellyel Hargita megye 

prefektusa megbírságolta a 2018 október 23-ára kitűzött magyar nemzeti jelképek miatt. A 

függetlenként megválasztott városvezető ennek ellenére úgy véli, korai még hátradőlni, és 

számít a nem jogerős döntés kormánybiztosi megfellebbezésére. 
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https://karpataljalap.net/2021/06/07/momentum-doctorandus-kvizest-fedak-sari-kulturalis-kozpontban
https://karpataljalap.net/2021/06/07/tiszaujlakon-fellobbant-az-osszetartozasunk-tuze
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-07_18-02-00&enddate=2021-06-07_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-07_18-02-00&enddate=2021-06-07_18-40-00&ch=mr1
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Nemcsak közegészségügyi, de kapcsolattartási szempontból is rendkívül fontos, hogy a 

magyar kormány lehetővé tette a külhoni, köztük a kárpátaljai magyarok regisztrációját az 

oltásra – véli Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

mindenkit arra biztat, hogy éljen az anyaország kínálta lehetőséggel.  

 

Elindította Jogászösztöndíj Programját a szerbiai magyarok országos kisebbségi 

önkormányzata, amivel a hazai képzést szeretné népszerűsíteni, hiszen a Délvidéken nagy 

hiány mutatkozik magyarul is tudó jogászokból. A magyar kormány Igazságügyi 

Minisztériuma jóvoltából havi nettó 100 ezer forintos ösztöndíjban részesülhet a jövő 

tanévtől tíz fiatal. Kik pályázhatnak? - kérdeztük Lulić Emilt, a Magyar Nemzeti Tanács 

hivatalvezetőjét.  

 

Új elektromos iskolabuszokra pályázhatnak a romániai önkormányzatok. A magyar nyelvű 

oktatás szempontjából létfontosságú az iskolabuszok működése, különösen a szórványban, 

ugyanis a kisebb településeken, ahol csak pár gyermek tanulna magyarul, nem tudják 

fenntartani a magyar nyelvű osztályokat. Az elektromos iskolabuszok fenntartása pedig 

kevesebb terhet róna a falvak önkormányzataira, tanintézményeire is. 

 

Péntek délután, kora este tartották meg az aradi Csiky Gergely Főgimnázium végzős 

diákjainak ballagási ünnepségét. A búcsúztató rendhagyó volt a Román-magyar megbékélés 

parkjában, ahol a Szabadság szobor áll.  

Péntek óra követjük műsorunkban a Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezéseket Kárpát-

medence szerte, hiszen voltak olyan helyszínek, ahol vasárnap tartották a rendezvényt vagy 

szentmisét.  A felvidéki Éberhárdon, az Apponyi - kápolnában tartotta nemzeti összetartozás 

napi, központi megemlékezését a szlovákiai magyarság. A főszervező Csemadok mellett 

képviseltették magukat a felvidéki magyar pártok és civil szervezetek, a pozsonyi magyar 

nagykövetség és a környező falvak magyar lakossága.  

 

Vasárnap délután harangzúgással emlékeztek a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a 

felvidéki Szepsiben. Hagyományosan a történelmi és aktuálpolitikai buzdító beszédek mellett 

a rendezvény keretében a történelmi egyházak képviselői megáldották a város központjában 

ültetett összetartozás fáját, valamint bibliai példákon keresztül biztatták a magyarságot a 

helytállásra és a jövőbe vetett reménykedés fontosságára.  

 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 8. 

 

Volt régizenész, polgármester, megyei önkormányzati elnök, hivatása szerint állatorvos, 

szenvedélye a vadászat és horgászat, ma a Székely Vágtát szervező Vadon Egyesület elnöke. A 

Demeter Jánossal készült beszélgetést a ma este a Nagyok c. műsorban hallgathatják meg. 

A Székely Vágtát is megtartják idén, június 26-án. Erről bővebben a rendezvény hivatalos 

honlapján tájékozódhatnak kedves hallgatóink. 


