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Potápi: cél az egységes magyar médiatér kialakítása 

Az egységes magyar médiatér megvalósításának fontosságát hangsúlyozta Potápi Árpád 

János, nemzetpolitikai államtitkár az Nemzetpolitikai Államtitkárság által szervezett I. 

Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón csütörtökön, Visegrádon. A nemzetpolitikai 

államtitkár úgy fogalmazott: szeretnék összefogni ily módon is a nemzetet. Ennek 

jegyében kiemelten fontosnak tartotta a külhoni magyar média megerősítését Kárpát-

medence szerte. Hangsúlyozta: ha nem korszerűsítenek, akkor a határon túli magyarság 

nem a magyar rádiócsatornákat hallgatja, illetve televízióadásokat nézi majd, hanem a 

többségi nemzet csatornáira kapcsolnak. Ezért is fontos a korszerű médiahálózat 

megfelelő módon való üzemeltetése – rögzítette. Potápi Árpád János előadásában a 

magyar identitás megerősítését, a magyar családok támogatását és a gazdaságfejlesztési 

célok megvalósítását jelölte meg kiemelt feladatként 2022-ig. Szilágyi Péter, 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy 2,5 millió magyar él a 

Kárpát-medencén kívül, a 20. század végére a magyarság világnemzetté vált. A diaszpóra-

politika területén kiemelte a Magyar Diaszpóra Tanács létrehozását, amely a Máért mellett 

a magyar-magyar párbeszéd kiemelt fóruma.  

A találkozó zárónapján tartott díjátadó keretében külhoni magyar alkotásokat díjaztak. A 

rendezvényen a televíziós, a rádiós és a nyomtatott sajtó képviselői vehettek át 

elismeréseket. Mucsányi János, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének vezetője a zsűri 

nevében kiemelte: rendkívül sokféle pályamunka érkezett a felhívásra. Elhangzott: a 

felhívásra összesen 130 pályamű érkezett, ebből 75 az írott sajtó kategóriában. Televíziós 

kategóriában az elismeréseket Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, a rádiós 

kategória díjait pedig Grezsa István miniszteri biztos nyújtotta át. Galambos István, az 

MTVA csatornaigazgatója, akinek értékelését Mucsányi János tolmácsolta, kiemelte: 28 

hanganyagot hallgatott meg a bírálat során, és minden anyagban talált valamit, ami 

számára értéket hordozott. A nyomtatott sajtó díjait Szilágyi Péter miniszteri biztos, a 

különdíjakat pedig Szili Katalin miniszterelnöki megbízott adta át. Potápi Árpád János az 

ünnepségen a nemzetpolitikai államtitkárság nevében ötszázezer forintot adományozott 

Csúcs Péternek és Csúcs Máriának, akiknek televíziós kameráját az úzvölgyi 

katonatemetőben forgatáskor a románok összetörték. Zárszavában Szili Katalin kiemelte: 

a média képes a közösség befolyásolására, arra, hogy egy nagyobb közösség kovásza 

legyen. Grezsa István arról beszélt, hogy kegyelmi időszakát éli a nemzetpolitika, és 

megmozdult a magyar élet a Kárpát-medencében. Most van értelme dolgozni, és azt kérte, 

mindenki érezze ezt át, adja át munkája során az olvasóknak, nézőknek. 
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Szijjártó: az úzvölgyi magyarellenes erőszak valódi felelőseit kell 
megbüntetni 

Romániának nem az úzvölgyi temető békés emlékezőit, hanem a múlt heti erőszakos, 

magyarellenes akció valódi felelőseit kell megbüntetnie – jelentette ki a külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön Budapesten, egy más témában tartott rendezvényt követően. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány az úzvölgyi katonai temetőben történtek 

tisztességes kivizsgálását várja Romániától. A helyszínen készült felvételeken bárki 

láthatja, hogy a felheccelt tömeg a békésen emlékező magyarokra támadva rombolt a 

katonai temetőben – tette hozzá. A miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy a román 

hatóságok az erőszak felelősei helyett az erőszak áldozatait büntették meg. 

 

Úzvölgye: a budapesti Honvédelmi Minisztérium elfogadta a román 
szaktárca meghívását a bukaresti egyeztetésre 

A Honvédelmi Minisztérium (HM) képviselői ott lesznek a román védelmi tárcával az 

úzvölgyi katonatemető ügyében tartandó megbeszélésen – tudatta a HM csütörtökön az 

MTI-vel. A román védelmi minisztérium szerdán tárgyalást javasolt Magyarországnak a 

katonai temetők, kifejezetten az úzvölgyi sírkert ügyében, a bukaresti megbeszélésre a 

június 24. és 28. közötti időszakot jelölte meg. A közlemény szerint a román fél által 

javasolt megbeszélést a román minisztérium részéről a Hősök Emlékének Országos 

Hivatala (ONCE), magyar részről a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei 

folytatnák le. A HM csütörtöki közleményében azt írta: a megjelölt helyen és időpontban 

ott lesznek, hogy a magyar álláspontot képviseljék. Ezzel együtt megjegyezték, hogy a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka a konfliktus kezdete óta három alkalommal 

írásban, egyszer pedig az akkreditált román katonai attasé útján kereste meg román 

partnerszervezetét, hogy – a magyar–román hadisíregyezmény értelmében – kétoldalú 

szakmai találkozón tisztázhassák az úzvölgyi katonatemető ügyét. 

 

Szétverték Úzvölgyében a kamerájukat, adományt kapnak az MTVA 
csíkszeredai tudósítói  

Félmillió forinttal támogatja a Nemzetpolitikai Államtitkárság az MTVA csíkszeredai 

tudósítóit, akiknek televíziós kameráját az úzvölgyi katonatemetőben forgatáskor a román 

emlékmű felszentelésére érkezők egyike szétverte június 6-án. Ezt Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár jelentette be csütörtök este az I. Kárpát-medencei magyar 

médiatalálkozón, Visegrádon. Az MTVA csíkszeredai tudósítói, Csúcs Péter és Csúcs Mária 

egy új kamera megvásárlására kapják az adományt. Június 6-án a román emlékmű 

felszentelésére érkező román tömeg erőszakkal nyomult be az úzvölgyi katonai temetőbe, 
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miután a korábban oldalról behatoló társaik szétverték a bejáratát. Csúcs Péter az 

események középpontjában, a székelykapunál filmezte a jeleneteket, amelyeken látszik, 

amint egy feldühödött, csuklyás férfi egy hosszú léccel, hatalmas erővel a csíkszeredai 

filmes felé csap, de csak a kameráját találja el. A kamera használhatatlanná vált, de a 

képeket sikerült kimenteni, és már aznap este láthatók voltak a magyar közszolgálati 

televízióban.  

 

Beiktatták hivatalába Szlovákia új köztársasági elnökét 

Beiktatták hivatalába Szlovákia új köztársasági elnökét szombaton Pozsonyban. Zuzana 

Caputová személyében először került nő az államfői tisztségbe, aki Andrej Kiskát váltotta 

fel az ország élén. Kiska korábban bejelentette, hogy pártot alapít és továbbra is aktív 

kíván maradni a szlovákiai politikai életben. A márciusban államfővé választott Caputová 

az ország legfőbb közjogi méltóságai, a kormány és a többi díszvendég jelenlétében a 

parlamentnek a pozsonyi Vigadóban tartott ünnepi ülésén az alkotmánybíróság elnöke 

előtt tette le a hivatali esküt. Az ünnepélyes eskütétel és a himnusz elhangzása után az új 

államfő beszédet mondott. Leszögezte: minden szlovák állampolgár elnöke akar lenni. 

„Törődni fogok a szlovák nemzet, a nemzeti kisebbségek és a Szlovák Köztársaságban élő 

etnikai csoportok jólétével. Feladataimat a polgárok érdekeit szem előtt tartva fogom 

ellátni, megőrzöm és megvédem az alkotmányt és a törvényeket” – jelentette ki az új 

elnök. „"Nem kormányozni jöttem, hanem szolgálni az embereket, Szlovákia 

állampolgárait” – húzta alá. Hangsúlyozta: nem fogja megengedni, hogy döntéseit bárki 

kívülről befolyásolja, szabadon fog dönteni. Az elnökválasztási kampányban Caputová a 

magyarok által lakott régiókat is meglátogatta, és kijelentette, hogy nemzetiségre való 

tekintet nélkül minden szlovák állampolgár elnöke akar lenni. 

 

FUEN kongresszus: előadások a magyar kisebbség helyzetéről  

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója kongresszusának pénteki tanácskozásán a 

felvidéki magyar nemzeti közösség és az ukrajnai kisebbségek helyzetéről hangoztak el 

előadások. A tanácskozás kezdetén a megjelenteket Hájos Zoltán, Dunaszerdahely 

polgármestere üdvözölte. Megnyitó beszédében Vincze Loránt, a FUEN elnöke elmondta, 

hogy a kisebbségek ernyőszervezete nem működhet támogatás nélkül. A FUEN két 

legfontosabb támogatója Németország és Magyarország. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy az uniós csatlakozáskor naiv 

módon azt képzeltük, hogy a magyar kisebbségek minden problémájára rövid időn belül 

megoldás születik. Mint kiderült, ez egy hosszú folyamat, s ehhez az európai őshonos 
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kisebbségek összefogására van szükség. A FUEN ennek érdekében tevékenykedik immár 

70 éve - hangsúlyozta az államtitkár. 

 

Mintegy 200 család kapott babacsomagot Óbecsén, Adán és 
Magyarkanizsán 

Mintegy 200 óbecsei, adai és magyarkanizsai kisgyermekes magyar család kapott 

ajándékot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság 2019-et a külhoni magyar gyermekek évének nyilvánította, ennek a 

programnak a keretében került sor az ajándékosztásra a Magyar Nemzeti Tanáccsal 

együttműködve. A babacsomagokat azok a szülők vehették át, akiknek tavaly született 

gyermekük, és a 2018-as Köldökzsinór program keretében igényelték az anyasági 

támogatást. Hajnal Virág, az Államtitkárság főosztályvezetője elmondta: „jelképes ajándék 

és köszönet a Kárpát-medencében minden egyes magyar családnak azért, hogy gyermeket 

vállalnak a szülőföldön, és igyekszünk minden olyan programmal segíteni és támogatni 

őket, hogy a későbbiekben a magyar óvodát, a magyar iskolát válasszák majd azok a 

családok, akik mind itt vannak”. Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke 

leszögezte: „a magyar kormány, illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság abban 

gondolkodik, hogy a külhoni, határon túli magyarok is egy nagy család részét képezik, és 

ránk is gondolnak – ez nagyon sokat jelent a számunkra”. 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Olmützben és 
Mírovban 

Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közötti, illetve második 

világháború alatti vezető politikusára emlékeztek szombaton a morvaországi Olmützben és 

Mírovban csehországi, szlovákiai és magyarországi magyarok. Az idén immár 21. 

alkalommal megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége  

(CSMMSZ), valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték. Az ünnepség 

Olmützben kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrálisban szentmisét mutattak be 

Esterházy János tiszteletére; ezt Balga Zoltán, a Prágai Magyar Plébánia papja celebrálta. 

A mírovi egykori rabtemetőben megtartott megemlékezésen Boros Miklós prágai magyar 

nagykövet, valamint csehországi és szlovákiai magyar szervezetek koszorúkat és virágokat 

helyeztek el Esterházy jelképes síremlékénél. Szintén koszorúztak a síremléknél az 

Esterházy család tagjai, a csehországi lengyel kisebbség képviselői, valamint Mírov 
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polgármestere is. Esterházy János a két világháború közötti időszakban, majd a második 

világháború idején küzdött a szlovákiai magyarok megmaradásáért és jogaiért. 

 

Lendületben a diaszpóra 

A magyarság mára világnemzetté vált, hiszen 2,5 millió magyar ember él diaszpórában. A 

nemzetpolitika 2010 utáni változásának köszönhetően többségük őrzi magyarságát, 

szervezeteik, ha támadás éri az anyaországot, kiállnak hazánk mellett. Szilágyi Péter 

miniszteri biztossal a diaszpóraélet változásairól beszélgetett a Demokrata munkatársa, 

érintve a Hétvégi Magyar Iskolákat, a Kőrösi Csoma Sándor Programot és egyéb 

aktualitásokat. Szilágyi Péter kiemelte: „A diaszpóraszervezetek és a -közösségek 

kifejezetten hálásak az anyaország támogatásáért, hiszen erre 2010 előtt nem volt példa. 

Sőt, a rendszerváltozás előtti évtizedekben a diaszpóramagyarság létét is letagadta a 

magyar állam. De el kell mondanom: mi szintén számíthatunk az ő támogatásukra. A 

diaszpóraszervezetek és szövetségeik, valamint neves külföldön élő tudósok, üzletemberek 

egyre gyakrabban kiállnak magyarságukért, és felemelik a hangjukat, amikor méltatlan 

támadások érik Magyarországot.” 
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