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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán-Pásztor találkozó: történelmi áttörés a vajdasági nemzetrész 
támogatásában 
2017. július 5. – MTI, Kormany.hu, Híradó.hu, 888.hu, Lokál, InforRádió, Vajdaság.ma, 

Magyar Demokrata, Magyar Idők 

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az Országházban fogadta Pásztor Istvánt, a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, akivel a gazdaságfejlesztési program eredményein kívül 

nemzetstratégiai kérdéseket is megvitattak - tájékoztatta Havasi Bertalan, a kormányfő 

sajtófőnöke az MTI-t. A találkozón összegezték a Prosperitati Alapítvány által az elmúlt 

másfél évben elvégzett munkát, ami nélkül - mint fogalmaztak - reménytelen lett volna a 

szociális-gazdasági leszakadás megállítása. Kiemelték, hogy történelmi áttörésre került sor, 

hiszen ilyen mértékű gazdasági illetve agrártámogatásban soha nem részesült a vajdasági 

nemzetrész. Az uniós, a magyarországi és a szerbiai törvényeknek is megfelelő, teljes 

átláthatósággal működő pályázati rendszer eredményei már észrevehetőek - állapították meg. 

Mindez a vajdasági magyarok, a Prosperitati Alapítvány és a VMSZ közös munkájának 

köszönhető egy újfajta hozzáállás meghonosításával, a közbizalom megerősítésével, a 

"pályázási tudás és gyakorlat" elsajátításával. Ez pedig a nemzeti összetartozás új 

dimenziójának nyit teret - hangzott el Orbán Viktor és Pásztor István találkozóján. 

 

Kövér László: migráció helyett érdemi családpolitika – ez a jövő 
2017. július 5. – MTI, hirek.sk, Körkép, Felvidék Ma 

Idén is Kövér László vállalta a Martosi Szabadegyetem fővédnöki posztját, így a nyitó nap 

központi rendezvénye ismét a házelnöki fórum volt. Kövér László, a magyar Országgyűlés 

elnöke, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és Menyhárt József, az MKP elnöke 

értékelték az elmúlt időszakot, globális, európai, magyar, illetve Kárpát-medencei 

szemszögből egyaránt. Emellett a jövő kihívásairól, a nemzetpolitikai célokról, a várható 

választások tétjéről is véleményt mondtak. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára a magyar kormány nemzetpolitikájának eddigi eredményeit 

ismertette. Elmondta: a nemzetpolitikában 2010 óta csak sikerekről lehet beszélni, ezek közé 

tartozik a könnyített honosításról elfogadott törvény, az alaptörvény és a választójogi törvény 

kibővítése is. Rámutatott: jelentősen nőtt a nemzetpolitikára fordított összeg is, ami tavaly 73 

milliárd forint volt, szemben a 2009-es 9,3 milliárd forinttal. Hangsúlyozta: a nemzetpolitika 

eredményes útját folytatni kell, a hagyományos nemzetpolitika mellé időközben felzárkózott 

új eszközök bevonásával ráerősítve arra.  
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/tortenelmi-attores-a-vajdasagi-nemzetresz-tamogatasaban
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/tortenelmi-attores-a-vajdasagi-nemzetresz-tamogatasaban
http://www.hirek.sk/itthon/20170705225414/Kover-Laszlo-migracio-helyett-erdemi-csaladpolitika-ez-a-jovo.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. július 6. 
2 

Potápi: A támogatások a külhoni magyarság megmaradását szolgálják 
2017. július 5. – MTI, Kormany.hu, Origo.hu, Híradó.hu, Magyar Idők, Webrádió, 

OrientPress, Hírek.sk, Vajdaság.ma,  

A határon túli magyarok állami támogatása évről évre növekszik, a kormány ezzel akarja 

segíteni a magyarság szülföldjén való boldogulását - jelentette ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár Kishegyesen. A Kárpát-medencébe élő magyar 

közösségek közül a legjobb helyzetben jelenleg a vajdasági magyarok vannak - Potápi Árpád 

szerint. A Vajdaságnak tavaly 2,5 milliárd forint jutott, amivel a Magyar Nemzeti Tanács 

ösztöndíjprogramját, a magyar diákoknak otthont adó Európa Kollégiumot és az ifjúsági 

közösségeket támogatták. A magyar kormány a doroszlói zarándokhely kiépítését, a 

szabadkai Magyar Ház új épületének megvásárlását, a szabadkai Szent Teréz-székesegyház 

felújítását, a falu- és tanyagondnoki rendszert, valamint a Pannon Médiaház létrehozását is 

támogatta. 

 

Grezsa: Esterházy életművére kell építenie a felvidéki magyarságnak 
2017. július 5. – MTI, Kormany.hu, hirek.sk, Körkép, Felvidék Ma 

Esterházy Jánost méltatta Grezsa István, a magyar kormány határon átnyúló beruházások 

ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa szerdán, a Martosi Szabadegyetem Esterházy-

emlékévről tartott fórumán, ahol a mártírgróf életművét olyan örökségnek nevezte, amelyre a 

felvidéki magyarságnak építenie kell. A miniszteri biztos bejelentette: a Felvidéken idén 

ősztől Esterházy Akadémia néven, a Magyar Közösség Pártja (MKP) égisze alatt egy olyan 

képzési rendszer kezdi meg működését, amelynek létrehozását a helyi közéleti utánpótlás 

kinevelésének szükségessége ihletette. 

 

Bulizni másképpen is lehet 
2017. július 5. – Figyelő 

Az összes határon túli nagyobb magyar közösség számára fontos, hogy fiataljaik összejöjjenek 

a nyáron, s két koncert között a sorsukat érintő, közéleti kérdésekkel is foglalkozzanak. 

Körképünkben megmutatjuk, hogy milyen programokkal várják a legnépszerűbb határon túli 

szabadegyetemek az érdeklődőket, mely témák köré szervezték az idei rendezvényeket.  

(A teljes cikk a Figyelő 2017/27. számában olvasható.) 

 

Vass Levente: az RMDSZ nem akart alpolgármestert választani, sem egyet, sem 
kettőt  
2017. július 5. – transindex.ro 

Marosvásárhelynek a tavaly júniusi önkormányzati választások óta nincs alpolgármestere, 

ugyanis a megyei szintű megállapodást kötő, a városi tanácsban is többséggel rendelkező 

RMDSZ és PSD úgy döntött, nem kívánja támogatni Dorin Florea polgármester munkáját. A 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/az-allami-tamogatasok-a-kulhoni-magyarsag-megmaradasat-szolgaljak
http://www.hirek.sk/itthon/20170705165958/Grezsa-Esterhazy-eletmuvere-kell-epitenie-a-felvideki-magyarsagnak.html
http://vilag.transindex.ro/?cikk=26711
http://vilag.transindex.ro/?cikk=26711
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Szabad Emberek Pártja (POL) városi tanácsosa, Hermann Mark Christian azonban benyújtott 

egy alpolgármester-választásra vonatkozó határozattervezetet, majd a csütörtöki 

tanácsülésen azt kérte az RMDSZ-től, támogassák a POL jelöltjét, Györfi Júliát. A szavazáson 

azonban csak a POL három tanácsosa támogatta a jelöltjüket, az alpolgármesteri tisztségeket 

pedig az RMDSZ-es Makkai Gergely és a PSD-s Sergiu Papuc szerezte meg.  

 

Magyarra „vált” a nagy reménységnek tartott román tornászlány 
2017. július 5. – Krónika 

Országot vált Olivia Cîmpian: a 16 éves román válogatott aradi tornász elhagyta a dévai 

olimpiai központot, hogy Magyarországon folytassa pályafutását. Édesapja, Marcel Cîmpian 

korábbi labdarúgó bejelentésekor megköszönte azoknak, akik eddig gyermekével foglalkoztak 

– bevallása szerint tisztelettel és jó viszonyban váltak el, amikor lányát elvitte az 

edzőközpontból. „Remélem, hogy ők is megértik: mi mindössze annyit szeretnénk, hogy a 

lányunk tovább fejlődjön szeretett sportágában. Úgy döntöttünk, hogy Magyarországon 

folytatja pályafutását, mert ott máshogy viszonyulnak a versenysportolókhoz” – idézte az 

Aradi Atletico utánpótláscsapatának futballedzőjét a Sportarad.ro. Az édesapa hangsúlyozta, 

hogy a törvényes úton „haladnak”, ezért először az állampolgárság felvételét fogják 

kérvényezni, amelyben reményei szerint segítségére lesz, hogy labdarúgóként korábban 

Magyarországon is játszott. 

 

Az Omega frontembere jelentette be a Partiumi Magyar Napok időpontját 
2017. július 5. – Krónika, transindex.ro 

Nem csak programfelhozatalában, de arculatában is megújul a 16. kiadást megélt Partiumi 

Magyar Napok. Kóbor János, a legendás Omega együttes frontembere jelentette be szerdán a 

rendezvénysorozat dátumát: idén augusztus 20-a és 27-e között szervezik meg a PMN-t 

Szatmárnémetiben. „Amellett, hogy üde színt visz a nyárba, a város szempontjából 

turisztikailag is fontos tényező a Partiumi Magyar Napok" – értékelte a rendezvényt 

Kereskényi Gábor. Szatmárnémeti polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, a rendezvény 

nem csak a helyi lakosságot szólítja meg, az elmúlt évek tapasztalatai szerint évről évre több 

látogató érkezik a megyeszékhelyre. A polgármester szerint a PMN a multikulturalitás 

jegyében zajlik, amelyet a sokszínűség jellemez, hiszen a város valamennyi lakosának szól, a 

magyarság mellett a német kisebbség és természetesen a román lakosság számára is tartogat 

látnivalókat.  

 

Erdélyi színfoltok fesztiválja a marosvásárhelyi Maros-parton 
2017. július 5. – Krónika 

Erdély minden részéről várják a fesztiválozókat a csütörtökön kezdődő, marosvásárhelyi 

VIBE-ra. A négynapos rendezvénysorozaton négy zenei helyszín és több mint 50 fellépő várja 

a résztvevőket. A VIBE fesztiváligazgatója szeretné, ha a rendezvényt teljes mértékben 

magukénak éreznék a marosvásárhelyiek, hiszen nélkülük nem is jöhetett volna létre. 
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https://kronika.ro/sport/magyarra-bvaltr-a-nagy-remenysegnek-tartott-roman-tornaszlany
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kobor-janos-jelentette-be-a-partiumi-magyar-napok-idopontjat
https://kronika.ro/szines/erdelyi-szinfoltok-fesztivalja-a-marosvasarhelyi-maros-parton
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A pálinka sorsára jut a kürtőskalács is?  
2017. július 5. – transindex.ro 

Június közepén a magyar Földművelésügyi Minisztérium hivatalos értesítőjében megjelent a 

kürtőskalács termékleírása, amiben gyakorlatilag azt határozzák meg, hogy milyen terméket 

lehet annak nevezni, illetve milyen kritériumokat szabtak meg, hogy eltűnjön a silány 

minőség. És ezzel a lépéssel eggyel közelebb kerültünk ahhoz is, hogy a kürtőskalácsot 

magyar Európai Uniós Hagyományos Különleges Termékként (EU-HKT) regisztrálják.  

 

Csatát nyertek a székelyföldiek: kilövik a károkat okozó medvéket 
2017. július 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro 

Teljesítette a környezetvédelmi miniszter a székelyföldi elöljárók egyik legfontosabb kérését, 

és aláírta szerdán azt a rendeletet, amelynek alapján augusztus 15-től elkezdik kilőni azokat a 

medvéket az érintett megyékben, amelyek vadkárokat okoztak vagy emberekre támadtak. 

Borboly Csabát megbírságolták a tüntetés megszervezése miatt. 

 

Ábrám: az erdélyi magyaroknak fel kellene karolniuk kárpátaljai sorstársaikat 
2017. július 5. – szekelyhon.ro 

Erdélyi és kárpátaljai magyar–magyar testvérkapcsolatok létesítését szorgalmazza a 

történelmi egyházak és a civil szervezetek között Ábrám Zoltán, az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület alelnöke. Szerinte az első lépést mindenképpen az erdélyi félnek 

kellene megtennie, amelynek afféle nagytestvérként morális kötelessége lenne a Tisza északi 

oldalán élő magyarság felkarolása. 

 

Másodszor is pert nyertek az Erdély-zászló miatt megbírságolt néppártosok  
2017. július 5. – transindex.ro, Bihari Napló, Erdély Ma, Krónika 

Másodjára is az Erdélyi Magyar Néppártnak adott igazat a bíróság a csendőrséggel szemben a 

március 15-i, Erdély-zászló használata miatti büntetések perében. A bíró a tanúk 

meghallgatása után meghozta a döntést, miszerint első fokon igazat adott a Néppárt által 

megbízott ügyvédeknek és elrendelték a büntetésről szóló jegyzőkönyv megsemmisítését. A 

következő per szeptember 27-én lesz, akkor Fancsali Ernő ügye kerül napirendre. A döntés 

után Soós Sándor elmondta, hogy bizakodnak abban, hogy a többi pert is megnyerik. „A 

szervezési hibából is fakadó kellemetlenségek elkerülése érdekében a Néppárt felszólítja az 

RMDSZ-t, hogy a nemzeti ünnepek szervezésében minden esetben legyen egyeztetés a 

magyar politikai pártok között, hogy nemzeti ügyeink és szimbólumaink megvédését 

egységesen és hatékonyan tudjuk képviselni a román hatóságokkal szembe” – mondta Soós.  
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http://eletmod.transindex.ro/?cikk=26709
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/82916-frissitve-csatat-nyertek-a-szekelyfoldiek-kilovik-a-karokat-okozo-medveket
https://szekelyhon.ro/aktualis/abram-az-erdelyi-magyaroknak-fel-kellene-karolniuk-karpataljai-sorstarsaikat
http://itthon.transindex.ro/?hir=47815
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A vád: Erdély eladása 
2017. július 5. – Heti Válasz 

Feltámadt a magyargyűlölet Romániában, miután az RMDSZ március 15-e ünneppé 

nyilvánítását szabta a kormányfőbuktatás feltételéül. Az Erdéllyel való egyesülés 

centenáriumi megemlékezésének előkészítése folyik? 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. július 5-i számában olvasható.) 

 

Veszélyben az érsekkétyi óvoda 
2017. július 5. – hirek.sk, Körkép 

Újra a figyelem középpontjába került az érsekkétyi óvoda- és iskolahelyzet. Ezúttal az óvoda 

ügyén került szembe a képviselő-testület, illetve az érintett szülők a polgármesterrel, Molnár 

Péterrel. A polgármester önkormányzati óvodát létesítene a meglévő egyházi óvoda helyett, 

ami ellene a szülők tiltakoznak. A Magyar Közösség Pártja közölte, felháborodással szemléli 

azokat az eseményeket, amelyek az óvoda ügyében az elmúlt napokban történtek és 

történnek, s támogatásáról biztosította az intézményt. 

 

Hárman pályáznak a kulturális alap igazgatói posztjára 
2017. július 5. – Új Szó 

Három jelentkező adta le pályázatát a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatói posztjára, a 

meghallgatásuk jövő héten kedden lesz. A héttagú értékelő bizottság a meghallgatás és a 

benyújtott projekt alapján választ majd közülük. A pályázónak legalább másodfokú egyetemi 

végzettséggel kell rendelkeznie, és minimum 5 éves gyakorlatának kell lennie a kultúra vagy a 

művészet, illetve a nemzeti kisebbségek területén. Emellett a politikai pártoktól függetlennek 

kell lennie, nem tölthet be tisztséget politikai párt vezető testületében, nem léphet fel a 

nevében, emellett pedig nem tölthet be magas politikai funkciót az államigazgatásban sem. 

 

Kassán kezdődött meg az Aranycsapat emlékéve 
2017. július 4. - MTI 

Kassán kezdődött meg a legendás Aranycsapat emlékéve, a felvidéki városban az Aranycsapat 

Emlékév Testület, Magyarország kassai főkonzulátusa és a helyi Thália Színház képviselői 

részvételével tartották a nyitórendezvényt. Lomnici Zoltán, az emlékév testületének elnöke a 

rendezvényen elmondta: a kezdeményezés 2014. július 14-re nyúlik vissza, ekkor tett ígéretet 

Buzánszky Jenőnek, az Aranycsapat tagjának a Magyarországnak óriási dicsőséget hozó 

legendás válogatott emlékének méltó ápolására, a világ magyarságát összekapcsoló 

futballsikerek örökségének továbbadására, hogy a fiatalok hitet, erőt, büszkeséget 

meríthessenek a magyar futballdiadalokból. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170705124305/Veszelyben-az-ersekketyi-ovoda.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/07/05/harman-palyaznak-a-kulturalis-alap-igazgatoi-posztjara
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MKP: Támogassuk közösen a Magyarok Kenyere programot! 
2017. július 5. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja fontosnak tartja a Magyarok Kenyere program eszmeiségét és 

felajánlását, ezért arra szólít, hogy aki teheti, csatlakozzon a vállaláshoz. A Magyarok Kenyere 

olyan jótékonysági program, amely magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogat a 

Kárpát-medencében. A magyarlakta területekről nemzeti összefogással búzagyűjtés folyik a 

segítőkész adományozóktól, s a felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér 

formájában juttatja el a rászorulókhoz. 

 

Megnyílt a 15. Vajdasági Szabadegyetem 
2017. július 5. – PannonRTV, Magyar Szó 

80 résztvevő, ifjúsági konferencia és számos előadó várja a fiatalokat a 15. Vajdasági 

Szabadegyetemen, Kishegyesen. A Lehet-e diákból Deák? mottójú nemzetpolitikai tábor 

megnyitóját ma délelőtt tartották. Ismerkedésről, barátkozásról szólt a szerda reggel a 

kishegyesi Kátai tanyán. A 15. Vajdasági Szabadegyetemnek idén nyolcvan résztvevője van. 

Csillag Krisztián tavaly jött először a rendezvényre. 

 

Zenta: Jutalomkirándulások a legkiválóbb diákoknak 
2017. július 5. – Vajdaság.ma 

Összesen mintegy ötven általános és középiskolás diák utazik különféle nyári táborokba a 

zentai önkormányzat jóvoltából, amely a Zenta testvérvárosaival való együttműködés 

keretében biztosít lehetőséget minderre a községbeli oktatási intézmények tanulói számára, 

jelentette be a helyi önkormányzat mai sajtótájékoztatóján Perpauer Attila, a községi tanács 

oktatással és művelődéssel megbízott tagja. 

 

Megyénk vezetői kitüntették Szalipszki Endrét  
2017. július 5. – Kárpátalja 

Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal és Mihajlo Rivisz, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke múlt csütörtökön a hivatal kandallótermében fogadta 

Szalipszki Endrét, Magyarország Beregszászi konzulátusának főkonzulját, akinek ahogyan 

már közöltük, 7 év kárpátaljai diplomáciai tevékenysége után június 30-án lejárt a 

kiküldetése és a Külügyminisztériumban folytatja munkáját. A kárpátaljaiak nevében egy 

csésze kávé mellett nem hivatalos légkörben még utoljára megbeszélték a két ország 

kapcsolatát, a helyi magyarság helyzetét, érintették a „szeparatizmus” kérdését, és köszönetet 

mondtak a diplomatának az ukrán–magyar jószomszédi kapcsolatok megszilárdítása terén 

végzett sokéves munkájáért. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170705101746/MKP-Tamogassuk-kozosen-a-Magyarok-Kenyere-programot.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=342321
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21567/Zenta-Jutalomkirandulasok-a-legkivalobb-diakoknak.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/05/megyenk-vezetoi-kituntettek-szalipszki-endret
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Úton az uniós nemzetközi kulturális kapcsolatok erősítése felé 
2017. július 5. – karpatalja.ma 

Az Európai Parlament ma nagy többséggel elfogadta azt a közös külügyi (AFET) és kulturális 

(CULT) bizottsági jelentést, amely a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó jövőbeli 

uniós stratégiáról szól. „Nagy örömömre szolgál, hogy a kultúrdiplomácia és a kultúra, mint a 

külpolitikai stratégia kiemelt eszköze kellő figyelmet kapott a jelentésben a jelenkori 

globalizált, elidegenedő és a keresztény értékeket gyakran háttérbe szorító világban”- 

hangsúlyozta Bocskor Andrea, a Kulturális és Oktatási Bizottság alelnöke. 

  

Honfoglalási emlékhelyet avattak Beregszászban  
2017. július 5. – Kárpátalja 

A Beregszászért Alapítvány szervezésében június 1-jén ünnepélyes keretek között honfoglalási 

emlékhelyet avattak a beregszászi Kishegy lábánál, azon a helyen, ahol 1890-ben 

kőfejtőmunkások gazdag magyar lovas sírra bukkantak. Dr. Suha György, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium miniszteri biztosa kiemelte, hogy Magyarország és Ukrajna között van a 

legtöbb olyan nemzetközi megállapodás, amely a két ország együttműködését szabályozza. 

  

Népzenei és Néptánctábor Visken  
2017. július 5. – Kárpátalja 

Június 26–30. között immáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Viski Népzenei 

és Néptánc tábor a Kárpátaljai Magyar Hagyományőrző és Népművészeti Egyesület 

szervezésében. Az egyhetes program alkalmával a Felső-Tisza-vidék apraja idén is 

táncolhatott, kézműveskedhetett, énekelhetett vagy épp népzenét tanulhatott. Közel 100 

szórványban élő táncot és zenét kedvelő fiatal vett részt az idei táborban. A kárpátaljai 

résztvevőkön kívül az egykori koronavárosokból, Hosszúmezőről és Máramarosszigetről is 

érkeztek táborozók. 

 

Hamarosan újabb pályázatokra lehet számítani 
2017. július 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szlovén Kormány június végén elfogadta A muravidéki magyar közösség gazdasági 

alapjának serkentési programját a 2017-től 2020-ig terjedő időszakra. Ez azt jelenti, hogy a 

csúcsszervezet amint megtörténik a szerződés aláírása a Gazdasági Minisztériummal kiírja az 

idei évre vonatkozó pályázatokat.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/uton-az-unios-nemzetkozi-kulturalis-kapcsolatok-erositese-fele/
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/05/honfoglalasi-emlekhelyet-avattak-beregszaszban
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/05/nepzenei-es-neptanctabor-visken
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174480478
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. július 5. – Kossuth Rádió 

  

A 15. Vajdasági Nyári Szabadegyetemmel vette kezdetét  Kárpát-medencei 

magyar nyári szabadegyetem-szezon – Interjú Potápi Árpád Jánossal 

Elkezdődött a Kárpát-medencei nyári szabadegyetem-szezon Kishegyesen a Vajdasági 

Ifjúsági Fórum és a Vajdasági Magyar  Diákszövetség által szervezett a 15. Vajdasági Nyári 

Szabadegyetemet Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár nyitotta meg. Elsőként őt 

kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Kezdetét vette az V. Martosi Szabadegyetem 

A kezdődött a Martfest is. Martoson, de új helyszínen rendezik meg az 5. Martosi 

Szabadegyetemet. A mától vasárnapig tartó "felvidéki magyar együttgondolkodás" idei 

jelmondata: "Vár egy új világ", amelynek kimunkálása már a fiatalok dolga. Adásunkkal egy 

időben nyílik a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem Felsőszinevéren. Erről holnapi adásunkban 

számolunk be. 

 

Megoldás született a székelyföldi medvegondokra 

Megoldás született a székelyföldi medvegondokra: kilövik a medvéket. Az azonban még 

kérdés, hogy az országos kilövési keretből mennyi lesz a Hargita, Kovászna és Maros megyei 

garázdamedvékre. A mai bukaresti tárgyalás eredményéről számol be a Határok nélkül 

riportere. 

  

Buday Árpád tiszteletére avattak emléktáblát Marosvásárhelyen 

Az erdélyi régészet egyik úttörője volt Buday Árpád, akinek  emléktáblát avattak ma délben a 

marosvásárhelyi vármúzeumban, halálának 80. évfordulója alkalmából. A neves régész-

kutató 1879-ben Marosgezsén született, a kolozsvári, majd a szegedi tudományegyetemen 

dolgozott. A marosvásárhelyi emléktábla avatáson kívül, előadások hangzottak el Buday 

Árpád életéről és munkásságáról, valamint egy kis kiállítással is tisztelegtek az emléke előtt. 

Erdei Edit Zsuzsánna összeállítása. 
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Közös zsinatot tartott Kolozsváron a Romániai Református Egyház és a 

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház 

446 év után  közös zsinatot tartott Kolozsváron a Romániai Református Egyház és a 

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház. A helyszínen készült a Határok nélkül 

riporterének összeállítása. 

 

Orvosi eszközök és kórházi berendezés 2 millió euro értékben  

Orvosi eszközök és kórházi berendezés 2 millió euro értékben. A Szabad Ferenc, kárpátaljai 

születésű bajorországi orvosprofesszor által összegyűjtött egészségügyi adományt Grezsa 

István kormánybiztos adta át kárpátaljai kórházaknak. 

 
 


