Potápi: a kormány gazdasági eszközökkel is támogatja a külhoni magyar
közösségeket
2016. július 11. – MTI, Kormány.hu, Orintpress, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk,
Webrádió, Krónika, Magyar Szó
A kormány számára fontos, hogy minden magyar közösség a szülőföldjén tudjon boldogulni,
ezért gazdasági eszközökkel is támogatja a külhoni magyar közösségeket, az ott élőket mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Dr.
Szász Pál tanulmányi ösztöndíj szakmai gyakorlatának hétfői megnyitóján. A Magyarság
Házában tartott rendezvényen az államtitkár azt mondta: hullámhegyek és -völgyek
jellemezték korábban a magyarságpolitikát. Hullámhegy volt 2001 júniusa, amikor elfogadták
a státustörvény, hullámvölgy pedig 2004 decembere, a kettős állampolgárságról szóló
népszavazás.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Potápi: ne csak a tanítási nyelv, a szív is magyar legyen

Köztéri installációval, programokkal tölti be egyelőre a Sárkánydomb helyét a
sepsiszentgyörgyi önkormányzat
2016. július 11. – transindex.ro
„Egyre jobban belakjuk Sepsiszentgyörgy új Főterét – szabadtéri rendezvényekkel, sétával,
biciklizéssel, játékkal. Ahhoz, hogy teljesen birtokba vehessük a Főteret, a Kormányhivatal
előtti terület zöldövezetté alakítása elengedhetetlen" - közölte Sepsiszentgyörgy polgármesteri
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2016. július 11. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma
Július 11-én délután a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában, illetve a rimaszombati
Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében egyidejűleg kezdődött a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, illetve II. Rákóczi Ferenc
Nyári Egyeteme. Potápi Árpád János államtitkár örömét fejezte ki amiatt, hogy az SZMPSZ
immár Kárpát-medencei szinten rendezi meg nyári egyetemeit, és a magyar kormány, illetve
a nemzetpolitikai államtitkárság nevében üdvözölte a jubileumi nyári egyetem résztvevőit.
„Az önök hivatásának nagyszerűségét abban látom, hogy gyermekekkel foglalkozva a nemzet
jövőjét építik. Embereket indítanak el az útjukon és tudatosítják bennük, hogy ők egy
közösség, a magyarság részei. A közösség is kap általuk és ők is kapnak a közösségtől... Az,
hogy e közösség mennyire fog erőforrássá válni életükben, az döntően függ az iskola
szellemiségétől és a tanároktól. Éppen ezért stratégiai pálya a pedagógusoké. Ahol nincsenek
magyar iskolák, ott bekövetkezik a nyelv- és kultúravesztés, megfogyatkozik vagy eltűnik a
nemzet... Úgy tűnik, hogy a Kárpát-medencében a magyar iskolarendszer határa egyben a
magyar nemzet határát is jelenti” – fejtette ki az államtitkár.
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Erdély

hivatala azzal kapcsolatban, hogy a prefektus ismét megakadályozta a felújítást, a
Sárkánydomb kialakítását. A szóban forgó területet Sepsiszentgyörgy önkormányzata nemrég
vette át a főtér építésén dolgozó cégtől, viszont a folyamatos akadályoztatás miatt egyelőre
semmiféle beavatkozás nem lehetséges - közölte a polgármesteri hivatal. Ideiglenesen köztéri
installáció tervezésével, programok szervezésével hidalja át a helyzetet az önkormányzat. A
jogi vitát a kormányhivatallal pedig mindaddig folytatja, amíg a végleges engedélyeket
megkapja a parkbővítéshez.

Értékmentés a Maros megyei Havadtőn
2016. július 11. – Krónika, szekelyhon.ro
Fiatal belga cserkészcsapat segíti a havadtői régi temető sírköveinek rendbentartását. A
Maros megyei faluban több mint 400 homokkőbe faragott sírjel állít emléket az elmúlt
századoknak. Ez a térség legértékesebb régi temetője, amelynek megmentéséért, védelméért
és köztudatba emeléséért évek óta dolgozik a Pro Havadtő Egyesület. Két évvel ezelőtt a
helyiek segítségével és ugyancsak egy belga csoportnak köszönhetően sikerült kiemelni és
helyreállítani a település régi temetőjét. Azóta az egyesület kitartó munkájának köszönhetően
Havadtő régi temetője az erdélyi magyarság jelentős kulturális értékeit összesítő Erdélyi
Értéktár részévé vált. A Pro Havadtő Egyesület nemzetközi szemináriumot is szervezett
vasárnap a helyszínen, melynek keretében Sógor Csaba európai parlamenti képviselő
gratulált az egyesület értékmentő munkájához és üdvözölte a fiatal belga cserkészeket, akik
„önzetlen tevékenységükkel bármely közösség számára példát mutathatnak”.

Kelemen feltételekkel támogatná, hogy jövőre Cioloş maradjon a kormányfő
2016. július 11. – maszol.ro
Az RMDSZ-elnöke szerint Dacian Cioloş a parlamenti választások után is alkalmas lenne a
miniszterelnöki tisztség betöltésére, ha élvezi valamelyik párt támogatását. Kelemen Hunor
az Agerpresnek hétfőn adott interjúban beszélt erről. „Ha ez a feltétel teljesül, semmi
kifogásom ellene, ha miniszterelnök-jelöltként felmerül a neve a választások után” – mondta
a szövetségi elnök. A politikus kifejtette: a szakértői kormány csak rövid távon lehet megoldás
az ország irányítására. „Dacian Cioloş érdemeit nem vonom kétségbe, de kormányának
gondot okoz, hogy nincs parlamenti támogatottsága. Meggyőződésem, hogy a klasszikus
értelemben vett parlamentarizmusról nem szabad lemondanunk. Kell léteznie egy erős
ellenzéknek, illetve egy kormánypártnak vagy kormánykoalíciónak” – részletezte Kelemen
Hunor.

Hámos László: fordulat állhat be a restitúció ügyében
2016. július 11. – maszol.ro
Mint arról a Maszol is beszámolt, az első ízben megszervezett ReConnect Transylvania
program keretében a napokban Erdélyben járt egy nagy csapat amerikai fiatal. Az öt éve zajló
ReConnect Hungary programnak és idei erdélyi leágazásának célja megerősíteni a másod-,
harmad- és negyedgenerációs amerikai magyar fiatalok magyarságtudatát. A fiatalokat
elkísérte Hámos László, a programot megvalósító Magyar Emberi Jogok Alapítvány
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Szórvány a nagyvárosban – Temesváron tartotta riporttáborát a MÚRE
2016. július 11. – maszol.ro, Nyugati Jelen
A nagyvárosi szórvány volt témája a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete idei
riporttáborának, amelyet Temesváron szervezett meg a hét végén a MÚRE. Az újságírók arra
keresték a választ, mit jelent kisebbséginek lenni egy ekkora városban, milyen lehetőségei
vannak a temesvári magyaroknak a nemzeti identitásuk megőrzésére, van-e jövője a magyar
közösségnek, kik azok a személyiségek, akik napi munkájukkal, vagy szabadidejükben,
önkéntesként a megmaradást szolgálják.

Erdély

(Hungarian Human Rights Foundation - HHRF) elnöke is. Őt faggatták az alapítvány
megalakulásáról, annak céljairól.

Értelmiségnevelés a Sapientia egyetemen
2016. július 11. – Krónika, szekelyhon.ro
Számos újdonságot kínál hallgatóinak a következő, 2016/2017-es tanévben a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi kara, ahol egyes szakokon
megújult tanterv szerint zajlik ősztől az oktatás, máshol pedig felvételit vezetnek be az
előzetes szűrés érdekében. A tanulmányi programkínálatról hétfői sajtótájékoztatójukon
számoltak be a felsőoktatási intézmény vezetői, akik az elmúlt évek sikereiről,
megvalósításairól is szót ejtettek.

Esküt tettek az új rendőrök Hargita megyében, többségük tud magyarul

58. Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepély – A Gombaszögi Nyári Tábor
előhangja
2016. július 11. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Idén, tizenegy év után a Gombaszögi Nyári Tábor visszaköltözött eredeti helyszínére, a
Rozsnyói járás területén található Szalóc községbe, a Gombaszögi-barlang közelébe. Az idei
Gombaszögi Nyári Tábor kezdete előtt két nappal, július 10-én jött létre a Csemadok által
szervezett 58. Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepély, amely délután négykor vette
kezdetét egy népművészeti gálaműsorral, illetve a Rozsnyói járás öt községe énekkarának
fellépésével. Mivel a két rendezvénynek az idei évtől kezdődően ugyanazon helyszín ad
otthont, a tábor szervezői, illetve a helyi Csemadok ismét megkezdték együttműködésüket a
felvidéki magyar fiatalság kulturális életének felpezsdítésére, illetve, hogy a jövőben civil
szervezetekkel karöltve tudjanak programokat szervezni Gombaszögön.
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2016. július 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Rendőrújoncokat avattak Csíkszeredában hétfőn. Az esemény egyik különlegessége, hogy ez
alkalommal a nők voltak többségben, hiszen 21 hölgy és 20 férfi tette le az esküt. Az újoncok
mindegyike a megye községi rendőrőrsein kezdi meg szolgálatát, többségük vagy magyar
nemzetiségű, vagy Hargita megyei, ezért jól beszéli a magyar nyelvet.
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2016. július 11. – Felvidék Ma
A Lakiteleki Népfőiskola jóvoltából július 11-18. között beindul a Garam-menti Kollégium, a
Magyar Értéktár kutatása a Párkány és Léva közötti magyarok lakta településeken. A Garammenti településeken ebben az időszakban 40 kárpát-medencei kutató – nagy részt
egyetemisták – látogatják meg a települések adatközlőit, akiket az előzőleg megbízott helyi
koordinátorok jelöltek ki.

Felvidék

Felvidéki értékeket kutatnak: beindul a Garam-menti Kollégium

Menyhárt is Kaliňák ellen tüntetett
2016. július 11. – Új Szó
Az ellenzék ismét az utcára hívta az embereket, hétfő délután Pozsonyban és Zsolnán
tüntettek Robert Kaliňák belügyminiszter leváltásáért és azért, hogy Robert Fico kormányfő
költözzön ki az adócsalással gyanúsított ingatlanvállalkozó, Ladislav Bašternák lakásából. A
tüntetők között megjelent Menyhárt József, az MKP elnöke, illetve Žák-Malina Hedvig szülei
is, akik ezúttal is elhozták magukkal a "Ki hazudik? Hedvig vagy Kaliňák" feliratú
transzparensüket.

Menyhárt: Sok dologba nem látok bele
2016. július 12. – Új Szó
„Nem tudok véleményt mondani, amíg nincsenek információim. Egy hónapja vagyok az MKP
elnöke, sok dologba még nem látok bele, jelenleg más kérdésekkel foglalkozom” – nyilatkozta
az Új Szónak az MKP elnöke. Menyhárt József elmondta, nem tudja, eddig milyen módon
támogatta a magyar kormány az MKP-t. Hozzátette: „azt gondolom, a magyar kormány tudja,
mit és milyen dolgokat támogat, ebben nem adnék tanácsot senkinek. Azt tudjuk, mert
Semjén Zsolt nyíltan kimondta a kongresszusunkon, hogy Magyarország az MKP-t tekinti
etnikai vonatkozásban az egyetlen magyar pártnak, s erkölcsi támogatásáról biztosított
minket.”

Petőfi-szobrot állítanak Nagykaposon
2016. július 12. – Új Szó
Még ebben az évben szobrot állítanak Petőfi Sándornak az Ungvidéki városban. Gabri Rudolf,
a Csemadok nagykaposi alapszervezetének elnöke elmondta, eredetileg egy új, 48-as
emlékhely kialakításának az ötletével az Erdélyi János Vegyes kar állt elő. Miután egyeztettek
a helyiekkel, egyértelművé vált, hogy Nagykaposon legszívesebben a forradalom és
szabadságharc költőjének tiszteletére állítanának szobrot, az elképzelés megvalósításához az
önkormányzat kulturális bizottságától kértek támogatást. A kérelmet azonban elutasították,
ezért más megoldást kellett találni. A Bethlen Gábor Alaptól pályázat útján sikerült 450 ezer
forint hozzájárulást szerezni.
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2016. július 11. – Pannon RTV
Zenés, fiákeres felvonulással kezdődött a 25. Völgyesi Aratóünnepség vasárnap. A felvonulók
között voltak a művelődési műsorban fellépő néptáncosok, valamint a népdalkórusok tagjai, a
sort pedig egy aratócséplő zárta. Dobó Márta az Aranykalász Művelődési Egyesület elnöke a
negyed évszázaddal ezelőtti, első aratóünnepségre emlékezett vissza. Az összefogás ma sem
hiányzik a faluból. A környező tanyavilággal együtt is csupán 300 lelket számláló Völgyes
apraja-nagyja részt vett az aratóünnep előkészületeiben.

Vajdaság

25. Völgyesi Aratóünnepség

Hagyományos aratóünnepség Oromparton
2016. július 11. – Pannon RTV, Magyar Szó
Tizenhárom kézi aratócsapat részvételével és tizennyolc főzővel, a zentai önkormányzat
támogatásával rendezték meg Oromparton az 55-ik Hagyományos Aratóünnepséget. A
környező községekből és Magyarországról is érkeztek csapatok. A programnak a Gombos
tanya adott otthont, ahol bemutatták az aratóreggelit és a hagyományos aratóebédet. Molnár
Csikós József a rendezvény főszervezője elmondta, az aratóünnepségre meghívásos alapon
érkeztek a csapatok, akik kivétel nélkül mind kiemelkedően teljesítettek.

A szabadkai képviselő-testület harmadik ülése

Elégedetlen a kárpátaljai polgárőrségek működésével a megye kormányzója
2016. július 11. – MTI, Kárpátinfo, Magyar Nemzet
Elrendelte a Kárpátalján bejegyzett polgárőr egységek tevékenységének hatósági vizsgálatát
és a csak papíron létező civil közrendvédelmi alakulatok működésének beszüntetését
Hennagyij Moszkal, a megye kormányzója, aki szerint a polgárőrségek zöme nem a közrend
fenntartásával, hanem csempészéssel foglalkozik. A jelenlegi állapotok szerint Kárpátalján
173 - 2791 összlétszámú - közrendvédelmi egységet alakítottak és jegyeztettek be hivatalosan
a közrend és az államhatár védelme céljából. Ez majdnem annyi, mint az összes járási, városi
és megyei rendőrkapitányság személyi állománya - közölte hétfőn az ukrajnai megye
kormányzója a Moskal.in.ua személyes honlapján.
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Kárpátalja

2016. július 11. – Vajdasági RTV
Mint ismeretes, a szabadkai temetkezési magánvállalatok nevében Miskolczi József
nemrégiben javaslatot nyújtott be Szabadka Város Képviselő-testületének a temetkezésről és
temetőkről szóló új rendelet meghozatalára, amely a törvényeken alapul, de ugyanakkor
lehetőséget ad a konkurenciára is a temetkezési tevékenységben. A polgári kezdeményezést
több mint 15 000 szabadkai választópolgár írta alá, a szabadkai VKT-nak pedig a keddi ülésén
kellene határoznia róla.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. július 11. – Kossuth Rádió
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Kezdetét vette a 16. Apáczai Nyári Akadémia Újvidéken
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében megkezdődött a 16. Apáczai
Nyári Akadémia kéthetes továbbképzése Újvidéken. A magyar kormány támogatásával idén
bővült az egyesület által működtetett fiúkollégium. A kollégium előadásait is már az új
épületben tartják.
Vasárnap ért véget a Somosi Környezetvédelmi Központ nyári tábora
Vasárnap ért véget a Somosi Környezetvédelmi Központ nyári tábora. A Salgótarjánt ölelő
hegyekben az idén is a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek résztvevők. A
természetismeret bővítése mellett itt a közös történelmi-kulturális múlt elmélyítését is szem
előtt tartják a szervezők.
Idén is megszervezi a Magyarságismereti Mozgótábort a kanadai Rákóczi
Alapítvány
Sokféle érdekes vagy értékes tábor várja nyaranta a fiatalokat, de olyan hosszútávra életüket
meghatározó, mint a kanadai Rákóczi Alapítvány által szervezett magyarságismereti
mozgótábor, kevés akad. Külhoni középiskolások közül pályázat útján választódnak ki a
részvevők régiónként, akik 10 napon át ismerkednek Magyarország legszebb tájaival,
városaival, múltjával, jelenével, abban a tudatban, hogy olyan közösségnek lettek a tagjai,
amelyre mint családra számíthatnak a jövőben.
Aradon tartotta 25. jubileumi vándorgyűlését a Kárpát-medencei irodalmi
társaságok szövetsége
A hétvégén Aradon tartotta 25. jubileumi vándorgyűlését a Kárpát-medencei irodalmi
társaságok szövetsége. Az irodalmi és helytörténeti előadások zöme mindig az adott
helyszínhez kötődik, így a magyarországi, felvidéki és erdélyi résztvevők többek között az
aradi színház- és sajtótörténetről, az aradi szakrális köztéri szobrokról hallhattak előadásokat,
de meglátogatták a 48-as ereklyemúzeumot.
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Végállomásához ért a Mária Maraton
Jó három hete indult a Mária Maraton, két futóval, két terepkerékpárossal és 12
túrakerékpárossal, hogy végigjárják Máriazelltől Csíksomlyóig a Mária utat. Csíksomlyóra
július 10-én, vasárnap érkeztek.
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