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felmérései alapján a következő 10 évben 
is tartani tudjuk. 

Balla Imola
(Szerk.megj.: Az új iskola a szamosúj-

vári magyar diákokon kívül a Szamoshát, 
Tóvidék és a Sármási Mezőség vidékéről 

fogadja az iskolásokat, akik számára 
bentlakást a TÉKA Kollégiumban biztosí-
tanak /110 fő/. Az ünnepi megnyitó 2016 
szeptember 10.)

A szamosújvári TÉKA Alapítvány TÉKA 
Hírmondó 2016/1 számából

  

 A Kós Károly díjat idén januárban elnyert 
Határok nélkül a rendszerváltás óta hű 
az erdélyi polihisztor gondolatához: Az 
ember kötelessége, hogy a maga népét 
szolgálja. Az, aki ez alól kihúzza magát, 
az a népe árulója. A Határok nélkül alko-
tó közössége napról-napra tudósít, hírt ad 
a magyar nemzetrészek életéről, törekvé-
seiről, összeköt, elhozza hangjukat Ma-
gyarország és a világ magyarsága számá-
ra. Az újság pedig akkor jó, ha hangjában 
meghalljuk a magunkét is, írja Esterházy 
Péter. Egy rádióműsor esetében ez külö-
nösen evidens és szükségszerű, hiszen, 
ahogyan egy megfelelő akusztikájú hang-
versenyteremben, úgy a rádió hullám-
hosszán szintén könnyen hallani minden 
félreütést és ugyanígy fokozottan érezni, 
élvezni lehet a professzionális műsort.  

 Határon túli, határon kívüli, ezek a ki-
fejezések az elszakítottságot, az elválasz-
tottságot hordozzák magukban. Határok 
nélkül: egy nemzetközösség, kultúra, 

Nemzetpolitika naprakészen - hír és háttér 
a Kárpát‑medencéből és a diaszpórából 

– ez a Határok nélkül
Laudáció a Határok nélkül című műsor alkotóközösségének, 
a Magyar Örökség Díj elnyerésének alkalmából (részletek)

történelem, anyanyelv, hagyományok, 
törekvések és mindennapi élet. Kifejező 
a különbség a kétféle megfogalmazás kö-
zött. A magyarságot, éljen a világ bármely 
pontján is, összeköti a közös kulturális 
örökség, melyet a magyar nyelv hordoz és 
az összetartozás tudata tart meg a gyorsan 
változó világban. Ennek fenntartásában 
elévülhetetlen érdemei vannak a nemze-
te iránt elkötelezett, felkészült, hiteles, 
a közösségéért tenni kívánó egyének-
nek és közösségeknek. A Határok nélkül 
a mindennapok során a magyar közössé-
geket szolgáló, hírérzékeny, ügyszerető 
és áldozatos munkatársainak, akik révén 
a Kárpát-medence elszakított nemzetré-
szeinek tömb- és szórványtérségeiben a 
műsor egyaránt jelen van, személyesen, 
helyben dolgozó szerkesztők és riporte-
rek, vagy a nehezen elérhető területek ese-
tében, lelkes, időt és energiát nem sajnáló, 
magyarországi tudósítók segítségével. 

(...)

A műsor hitelesen tájékoztat a Kárpát-
medence és a diszpóra magyarságát érintő 
politikai, kulturális, oktatási, identitás és 
társadalomszervezés aktuális kérdéseiről, 
nem megfeledkezve a történelmi hagyo-
mányokról, illetve az egyházak közösség-
szervező tevékenységének bemutatásáról 
sem. A legfrissebb hírek mellett a Határok 
nélkül kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-
medencei magyar nemzeti közösségek 
autonómia-törekvéseire és a számbeli ki-
sebbségi léthelyzetből következő jogérvé-
nyesítésre és jogvédelemre egyaránt, fel-
tárva a kisebbségekkel kapcsolatos állami 
politikai és a magyarságot érintő szak-
politikai hátteret is.   Mi tehát a határok 
nélkül? Nem csak hírforrás, hanem nem-
zetpolitika naprakészen. Hiszen az össze-
tartozáshoz elengedhetetlen az egymásról 
való tudás, a magyarság képviseletéhez 
pedig a tájékozottság és a felkészültség, 
mivel magyarnak lenni nem csak születés 
és közjog, de minőség kérdése is, különö-
sen a XXI. század gyorsan változó kihívá-
sai közepette, amikor a tömegtársadalmak 
által kínált információs és identitásdöm-
pingben az egyének és közösségek bol-
dogulásának egyik legerősebb biztosítéka 
az önazonosság megőrzése. Ebben jelent 
tájékozódási pontot a Határok nélkül, 

melynek Márai Sándor gondolatával gra-
tulálok a Magyar Örökség Díjhoz: „A tö-
megek világa csak mohó, de nem igényes. 
Te maradj mértéktartó és igényes.”

 A nemzetért végzett munkájához pedig 
a műsor készítőinek további sok sikert, 
alkotó kedvet, tartást és befogadó hallga-
tóságot kívánok. 
 Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott,

 az OGY volt elnöke
 (Elhangzott 2016. március 19-én 

a Magyar Örökség Díj átadási ünnepsé-
gén a Magyar Tudományos Akadémián)

A csapat nevében a díjat átvette 
Moszkovits János erdélyi örménymagyar.

Névjegy 
Korniss Péter  
(Korniss Péter  hátországa cikkhez 
(2016. május – június 48. oldal)

• Kolozsváron született 1937-ben, gye-
rekkorát ott töltötte.
• A középiskolát már Budapesten végzi.
• A jogi egyetemről 56-ban eltávolí-
tották, utána fényképész segédmunkás, 
majd a Nők Lapja munkatársa 30 éven át.
• Színház- és táncfotói mellett drámai 
erejű munkáival a huszonnegyedik órá-
ban megörökítette a Kárpát-medence 
hagyományos parasztvilágát.
• Tíz évig készült megrázó erejű riportal-
buma egy bejárómunkásról.
• Világszerte számos fotós testület és 
zsűri tagja, dolgozik, tanít.
• Elismerései közül csak néhány: Balázs 
Béla díj, Kossuth díj, Magyar örökség-
díj, a Nemzet Művésze elismerés.
• Művészetével iskolát teremtett.

  


