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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Holnaptól a beoltottak számára szabadon átjárható lesz a szlovák-magyar határ 
2021. június 8. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

A kétoldalú tárgyalások eredményeiről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

tájékoztatott kedden. A magyar külügyi tárca vezetője a szociális hálón tette közzé, hogy a 

kormány törekvéseit siker koronázta, „a szlovákok hivatalosan jelezték, egyetértenek 

javaslatunkkal, így holnaptól a beoltott szlovák és magyar állampolgárok szabadon 

utazhatnak a két ország között." Szijjártó arra emlékeztetett, hogy gyerekkorában 

Komáromban nevelkedett, abban a városban, amelynek két városrészét a Duna hosszú 

évszázadokon át összekötötte. 

 

Újra megnyílik néhány átkelő a szerb-magyar határon  
2021. június 8. – Vajdaság Ma 

Június 14-től újra megnyílik három szerb-magyar határátkelő, amelyeken a régi, megszokott 

munkaidő szerint lehet majd közlekedni, tette közzé a hírt közösségi oldalán kedd délután 

Pásztor István. A következő három átkelőről van szó: Bajmok – Bácsalmás, Királyhalom – 

Ásotthalom és Gyála – Tiszasziget. A VMSZ elnöke bízik abban, hogy a többi átkelő is 

hamarosan újra kinyit. 

 

A kultúrát és művészetet befogadó kapu – Magyar állami kitüntetést vett át 

Egyed Emese és Essig Kacsó Klára 
2021. június 8. – Krónika 

Essig Kacsó Klára képzőművész és Egyed Emese irodalomtörténész, egyetemi tanár kedden 

vette át az Áder János köztársasági elnök által odaítélt állami kitüntetést Magyarország 

kolozsvári főkonzulátusának rendezvénytermében. Az ünnepségen Szabó Attila muzeológus 

és Dr. Tar Gabriella-Nóra színház- és irodalomtörténész méltatta a díjazottakat.  

 

A határ mindkét oldalán élő szatmári fiatalokon segítene az új kétnyelvű online 

álláskereső platform 
2021. június 8. – Krónika 

Kétnyelvű online platform indítanak a Szatmár, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

munkakereső fiataloknak június 16-án. A Laboro nevű, határon átívelő kezdeményezés révén 

álláslehetőségeket kínálnak az érdeklődőknek, akik megtalálhatják a számukra 

legmegfelelőbb munkát és munkáltatót. Csengeri Zsolt projektmenedzser, a szatmári AGES 
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https://ma7.sk/aktualis/hivatalos-holnaptol-a-beoltottak-szamara-szabadon-atjarhato-lesz-a-szlovak-magyar-hatar
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26629/Ujra-megnyilik-nehany-atkelo-a-szerb-magyar-hataron.html
https://kronikaonline.ro/kultura/a-kulturat-es-muveszetet-befogado-kapu-n-magyar-allami-kituntetest-vett-at-egyed-emese-es-essig-kacso-klara
https://kronikaonline.ro/kultura/a-kulturat-es-muveszetet-befogado-kapu-n-magyar-allami-kituntetest-vett-at-egyed-emese-es-essig-kacso-klara
https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-hatar-mindket-oldalan-elo-szatmari-fiatalokon-segitene-az-uj-ketnyelvu-online-allaskereso-platform
https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-hatar-mindket-oldalan-elo-szatmari-fiatalokon-segitene-az-uj-ketnyelvu-online-allaskereso-platform
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Egyesület elnöke a fiatalok helyzetéről és a két megye közös együttműködéséről beszélt a 

Krónikának. 

 

Fárasztó online pörgés, konfliktusok a kiadóval: távozik a Maszol éléről Cseke 

Péter Tamás főszerkesztő 
2021. június 8. – Krónika 

Július elsejétől távozik a Maszol hírportál éléről Cseke Péter Tamás főszerkesztő – adta hírül 

az RMDSZ alapítványa által működtetett kiadó. A távozó főszerkesztő a Krónikának 

elmondta: belefáradt az online sajtós munkába, úgy érzi, váltania kell. A Krónika értesülései 

szerint Cseke Péter Tamás távozásában alapvetően közrejátszottak a portált kiadó RMDSZ-es 

Progress Alapítvány vezetőjével, Nagy-Debreczeni Hajnallal ki-kiújuló konfliktusai. „Nem 

tagadom, hogy voltak konfliktusok, de biztos akkor is lettek volna, ha nem Nagy-Debreczeni 

Hajnal lett volna a kiadó vezetője. Ezek a munka velejárói, a mindennapokhoz tartoznak, így 

nem nagyítanám fel ezeknek a jelentőségét” – válaszolta az erre vonatkozó kérdésre a távozó 

főszerkesztő. 

 

Nemzetközi projektben gondolják újra a Székelytermék védjegyet  
2021. június 8. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa partnerként vesz részt abban a nemzetközi projektben, amely az 

élelmiszeripar ágazataihoz kapcsolódó tapasztalatokat és jó gyakorlatok cseréjét támogatja. A 

székelyföldi önkormányzat a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség meghívására vesz részt a 

programban, amely során a régió kis- és középvállalkozóinak versenyképességét szeretnék 

javítani.  

 

Ezért pereli be a jelenlegi városvezetés a volt polgármestert 
2021. június 8. – szekelyhon.ro 

A város gondjairól beszélt, ide sorolva a szelektív hulladékgyűjtés miatti tetemes büntetést, a 

városháza számláinak zárolását, illetve a hulladékkérdés és a zöldövezet karbantartása miatti 

gondokat Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán kedden. Elmondása szerint a kirótt 

bírságokat a város kifizeti, mert tiszta lappal szeretnének tervezni és dolgozni. Ettől 

függetlenül azonban a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésének elmulasztásáért beperelik 

a volt városvezetőt, Dorin Floreát. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/faraszto-online-porges-konfliktusok-a-kiadoval-tavozik-a-maszol-elerol-cseke-peter-tamas-foszerkeszto
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/faraszto-online-porges-konfliktusok-a-kiadoval-tavozik-a-maszol-elerol-cseke-peter-tamas-foszerkeszto
https://maszol.ro/belfold/Nemzetkozi-projektben-gondoljak-ujra-a-Szekelytermek-vedjegyet
https://szekelyhon.ro/aktualis/ezert-pereli-be-a-jelenlegi-varosvezetes-a-volt-polgarmestert
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Kiss Beáta: „A megfeszített munka ellenére sem tudtunk a külső erőkkel 

szemben győzedelmeskedni” 
2021. június 8. – Ma7.sk 

A napokban ballagtak el a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium végzős diákjai; az 

intézmény pedig, amint arról korábban már beszámoltak, végleg becsukta kapuit. Mindezzel 

kapcsolatban Kiss Beátát, az oktatási intézmény igazgatónőjét kérdezték. 

 

Hőseinknek állítottak emléket Kriványban 
2021. június 8. – Felvidék Ma 

Június 8-án, néhány nappal Trianon gyászos évfordulója után a Zólyom melletti Krivány 

községben egy rendkívüli emlékmű avatására került sor. A barti székhelyű Memoriae Patrum 

Honismereti Társulás és Krivány község közös szervezésében a magyar I. vasútépítő 

hadosztály katonáinak állítottak emlékművet. Azoknak a magyar katonáknak, akik szovjet 

parancsnokság alatt, hadifogolyként a Krivány–Losonc vasútvonal, valamint a berobbantott 

kriványi vasúti alagút helyreállításán dolgoztak 1945-ben. Holott valójában nem voltak 

hadifoglyok, ők voltak az I. magyar vasútépítő hadosztály katonái. A hadosztály Malinovszkij 

marsall parancsára jött létre 1945 januárjában, és 1945 augusztusáig a szovjet hadsereg 

kötelékébe tartozott.  A rossz táplálkozás miatt legyengült szervezetek ellenálló képessége 

szinte a nullára csökkent, aminek következtében egy hét alatt  21 fő halt meg közülük. A 

bánásmód embertelen és durva volt, élelmük darált árpa, takarmányrépa só nélkül. 

 

Közös kiállás az oltás mellett 
2021. június 8. – Ma7.sk 

A különböző politikai pártok megyei képviselői elfogadták Ján Lunter, Besztercebánya megye 

elnökének a meghívását, és közös nyilatkozatban szólították fel az embereket, hogy oltsák be 

magukat a koronavírus ellen. A keddi közös sajtótájékoztatón Ján Lunter (független), Roman 

Malatinec (Hlas-SD), Martina Brisudová (OĽaNO), Alexandra Pivková (Za ľudí), Radovan 

Sloboda (SaS), Igor Kašper (Sme Rodina), Igor Janičina (KDH) és Csúzs Péter (MKP) 

szimbulikusan ugyanolyan („Som zaočkovaný“ - magyarul: Oltva vagyok) feliratú pólóban 

jelent meg. 
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https://ma7.sk/tajaink/kiss-beata-a-megfeszitett-munka-ellenere-sem-tudtunk-a-kulso-erokkel-szemben
https://ma7.sk/tajaink/kiss-beata-a-megfeszitett-munka-ellenere-sem-tudtunk-a-kulso-erokkel-szemben
https://felvidek.ma/2021/06/hoseinknek-allitottak-emleket-krivanyban/
https://ma7.sk/aktualis/kozos-kiallas-az-oltas-mellett
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Pásztor István: Elfogadhatatlan és megalázó az, ami a szerb-magyar 

határátkelőkön tapasztalható 
2021. június 8. – Vajdaság Ma 

Az, ami már hosszú ideje tapasztalható a szerb-magyar határátkelőkön, érhetetlen, 

elfogadhatatlan, megszégyenítő és megalázó – mondta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító 

című műsorában Pásztor István. A Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke kiemelte, hogy jelenleg több olyan határátkelő van, amely nem dolgozik, mint 

amennyi igen. A politikus beszélt még az ország gazdasági helyzetéről is, kiemelve, hogy a 

nagyberuházások bizakodásra adnak okot. Arról is szólt, hogy a bácskossuthfalvi választások 

kapcsán egyeztetett a Szerb Haladó Párt felsőbb vezetőivel. Legfelsőbb szinten a két párt 

között nagyon jó az együttműködés, de ahogy haladunk lejjebb, egyre hullámzóbb - tette 

hozzá. 

 

Választások lesznek Radičevićen és Pecesoron 
2021. június 8. – Pannon RTV 

Vasárnap Óbecse község két helyi közösségében: Radičevićen és Pecesoron helyi közösségi 

választásokat tartanak. Mindkét településen 9 tanácstagot választanak a szavazásra jogosult 

polgárok. Radičevićen pár magyar él. Pecesor egy szinte teljesen magyar falu. A Szerb Haladó 

Párt több jelöltet is támogat ezeken a településeken. A Vajdasági Magyar Szövetség több 

pecesori jelöltet támogat, Radičevićen a VMSZ nem támogat jelöltet. 

 

A magyar tannyelvű iskolák vezetőivel találkoztak az oktatási minisztérium 

képviselői  
2021. június 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Kárpátalján teszi tiszteletét 2021. június 7–9. között Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériumának munkacsoportja, melyet a Kárpátaljai Megyei Oktatási Főosztály és a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) fogad. Körútjuk során látogatást tesznek 

néhány magyar tannyelvű iskolába, valamint tájékozódási jelleggel találkozóra hívták a 

magyar tannyelvű oktatási intézmények képviselőit. A találkozóra június 8-án került sor 

közép-európai idő szerint 13.00 órakor a beregszászi kultúrházban, melyre meghívást kaptak 

a magyar tannyelvű iskolák igazgatói, igazgatóhelyettesei, valamint az intézményekben oktató 

ukrán nyelv és irodalom szakos tanárok. A munkacsoport tagjai Beregszászban elmondták, 

hogy szoros kapcsolatot tartanak fenn az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek képviselőivel. 

Mint fogalmaztak, ez a mostani egy munkalátogatás, nem pedig ellenőrzés, meghallgatni 

jöttek, nem beleszólni a dolgokba itt, Kárpátalján. Büszkén hangsúlyozták, hogy az elmúlt 

napokban párbeszédet folytattak néhány magyarországi kollégájukkal is. Továbbá örömmel 

tapasztalták, hogy az itt élők valóban szeretnék megtanulni az államnyelvet. A felszólalásokat 

követően Tetjana Hnatkovics, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26627/Pasztor-Istvan-Elfogadhatatlan-es-megalazo-az-ami-a-szerb-magyar-hataratkelokon-tapasztalhato.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26627/Pasztor-Istvan-Elfogadhatatlan-es-megalazo-az-ami-a-szerb-magyar-hataratkelokon-tapasztalhato.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/valasztasok-lesznek-radicevicen-es-pecesoron
https://karpataljalap.net/2021/06/08/magyar-tannyelvu-iskolak-vezetoivel-talalkoztak-az-oktatasi-miniszterium-kepviseloi
https://karpataljalap.net/2021/06/08/magyar-tannyelvu-iskolak-vezetoivel-talalkoztak-az-oktatasi-miniszterium-kepviseloi
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munkatársa, tankönyv- és tantervszerző az ukránnyelv-oktatás tartalmáról és módszereiről 

tartott előadást. 

 

Megalakult a KMKSZ ISZ Tiszapéterfalvai Kistérségi Szervezete 
2021. június 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) Kárpátalja 

majdnem minden magyarlakta településén rendelkezik alapszervezettel. Az elmúlt években 

Ukrajna területén végbemenő decentralizációs folyamatok, valamint a fiatalok elvándorlása 

változást hozott a szervezet és az alapszervezetek életében: erősen kirajzolódott, hogy melyek 

a jelentősen és a kevésbé aktív régiók (a fiatalok aktivitása szempontjából) Kárpátalján. Az 

ISZ elnöksége úgy döntött, hogy ahogy megalakultak a kistérségek, úgy kellene átformálódni 

az alapszervezeteknek is a jövőben. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az eddig működő 

alapszervezeteket felszámolják, csupán a könnyebb együttműködés szempontjából, továbbá a 

minél hatékonyabb munkavégzés és aktivitás miatt alakítanák át. 

 

Kárpátaljai munkalátogatáson az Oktatási Minisztérium munkacsoportja 
2021. június 8. – karpat.in.ua 

Kárpátaljára látogatott Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának munkacsoportja. 

Beregszászi állomásukon elsőként az önkormányzatok vezetőivel és oktatási szakértőivel 

egyeztettek a beregszászi városházán. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 8. – Kossuth Rádió 

 

Május 21-től fél éven át Magyarország tölti be az Európa Tanács elnöki tisztét. Az elnökség 

figyelmének központjában a nemzeti kisebbségek kérdésköre mellett kiemelt szerepet kap a 

családvédelem, a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem okozta kihívások is.  

Azért nagyon fontos, hogy legyen egy folyamatos párbeszéd az európai őshonos nemzeti 

kisebbségek helyzetéről, mert egyelőre nem lesz uniós kisebbségvédelmi jogalkotás. Az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN is elkezdett egy beszélgetéssorozatot, 

melynek fókuszában a kisebbségi oktatás és az anyanyelvhasználat van. A regionális jó 

példákat próbálják kiterjeszteni az ernyőszervezetben. 
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https://karpataljalap.net/2021/06/08/megalakult-kmksz-isz-tiszapeterfalvai-kistersegi-szervezete
https://karpataljalap.net/2021/06/08/megalakult-kmksz-isz-tiszapeterfalvai-kistersegi-szervezete
http://life.karpat.in.ua/?p=59553&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=59553&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-08_18-02-00&enddate=2021-06-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-08_18-02-00&enddate=2021-06-08_18-40-00&ch=mr1
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Módosítják Szerbia alkotmányát. Erről a szerb parlament tegnap döntött. Sajnos a Vajdasági 

Magyar Szövetség által szorgalmazott kérdésekben nem lesznek változtatások. Ennek ellenére 

a magyar párt támogatja a módosítást, mert az uniós integráció felgyorsulását reméli tőle. 

 

Az első végzős nagydobronyi diákok vizsgáznak Mátészalkán. Ők abban a képzési 

programban vettek részt, amely a Nagydobronyi Szakképzési Centrum, a Métészalkai  

Szakképzési Centrum és a Baross Mezőzagdasági Középiskola  között jött létre. A kárpátaljai 

diákok a kétéves képzés felét Magyarországon töltötték, ahol modern technológiákat ismertek 

meg. A sikeres vizsga után a fiatalok mezőgazdasági gépszerelők lesznek.   

 

A hét végén a Rákóczi Szövetség települési szervezeteinek csaknem 200 vezetője, illetve 

munkatársa tanácskozott Sátoraljaújhelyen és „tesztelte élesben” a Nemzeti Összetartozás 

napján felavatott Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont létesítményeit. A Rákóczi 

Szövetség közössége olyan értékkel gazdagodott, ami a következő évtizedekben a magyar 

fiatalokat szolgálja majd. A többi között erről is beszélt Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség 

elnöke. 

 

Idén nem a Magyar Kultúra Napján, hanem Éberhardon, a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából tartott megemlékezés után adták át a Csemadok elismeréseit. Összesen 13 aktív 

csemadokos munkáját ismerték el és köszönték meg. Valamennyien szűkebb közösségük 

megbecsült tagjai, akiknek a munkájára továbbra is számítanak. 

   

Színházi fesztivál kezdődött Csíkszeredában. Az úttörőnek számító eseményen végzős színi 

hallgatók mutatják be vizsgaelőadásaikat és bemutatkoznak munkáikkal a filmszakos diákok 

is.   


