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Kisebbsé geké rt dí i - 2000

A kisebbsé gbarát társadalmi lé gkör kialakí tása é s
fenntartása é rdeké ben a magyar Kormány a 116/1995.
(IX,28.J sZ, rendeleté vel az EN9Z Nemzeti vagq Etnikai,
Yallási é s Nqelvi Kisebbsóghez tartoz  Szemé ltlek |ogairól snló
Nailatklzata elfogadásának napját * december i8-át -
a Kisebbsé qek napjóvá nyilvání totta, A Kisebbsé gek nap-
ián került átadásra idé n is a Kisebbsí qekórt dí j, amelyet a

kisebbsé gi közé letben, a kisebbsé gek é rdeké ben, az
oktatásban, a kuliú rában, az egyházi é ietben, a tudo-
mányban, a tömegtájé koztatásban, a gazdasági ön-
szervez dé sben kiemelked  tevé kenysé get vé gz  ma-
gyarországí  é s határon tú li szemé ]yek é s szervezetek
kapnak meg, A Kisebbsé geké rt dí jat az igazságügy-mi-
niSZter, aZ oktatáSi miniszter, valamint a külügyminisz-
ter iavaslata alapján a miniszterelnök adományozza,

Az idei esztend ben, a Kisebbsé gek napia alkalmá-
bóI az alábbi szemé lyek é s szervezetek vehetté k át a

dí |at:

Megosztott Klsebbsé geké rt dí i kitú nteté sben ré -
szesil Barbé r lstvánné  é s Boros |ózsefné .
Barbé r lstvánné  é VijZedek óta tevé kenykedik a szlové n
köZössé gben, Pályáját mindvé gig a szlové nsé g iránti
elköte]ezettsé g é s a köZóSSé gé rt vé gzett aktí V tevé -
kenysé g jellemezte é s jellemzi a mai napig, Társadal-
mi megbí zatásai mellett kiemelkedik í rói munkássá-
ga, mellyel jelent s mé rté kben hozzájárul a szlové n-

sé g anyanyelvé nek, kultú rájának meg rzé sé hez, a ki-
sebbsé g identitásának er södé sé hez, Boros Iózsefné
a szlové n kisebbsé g kiemelked  szemé lyisé ge aktí v
tagia, PáIyafutáSát pedagóguské nt kezdte. Gazdag
munkásságának ré sze a szlové n nemzetisé g é leté vel,
gazdasági helyzeté ve1, kultú ráiáVal, né prajZáVal, töfté -
nelmé vel toglalkozó, itthon é s SzLové niában megje-
lent tanulmányainak, cikkeinek sora, Munkája eIisme-
ré seké nt több hazai é s szlové niai kitünteté sben ré sze-
Sü lt,

+**

Kisebbsé geké rt dí iat kapott dr. Wí ld Katalin.
Dr Wild Katalin egyetemi í anfu |975 óta dolgozik a Pé -
csi Tudományegyetem Né met Tanszé ké n, illetve l993
óta a Né met Nyelvé szeti Tanszé ké n, Hé t é ve   a tanszé k
é s a Né met NemzetiSé gi Szak ké pzé sé nek vezet je, Tan-
szé ke Magyarországon az els  é s ielenleg is az egyetlen
tanszé k, melynek akkreditált egyetemi nemzetisé gi sza-
ki programja van é s ennek megfelel en diplomát adhat
ki. Az egyetemi szint  szak megalapozása é s beindí tása
Wild KataIjn nevé hez í  z dik, Wild Katalin eddigi mun-
kásságában kieme]ked en é s pé ldamutatóan ké pviselte
a hazai né met nemzetisé gj oktatáS é S kutatás ügyé t. Tu-

dományos kutatásaiban - melyek a né met dialektoló-
gia több teí ületé t, a nemzetisé gismeretet, VaLamint a

né met né prajzot fogják át mindvé gig a hazai né met dia-
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Beloiannisz polgármestere átveszi a kit nteté st

lektusok tudományos szint  leí rására, a nemzetisé gi
identitás er sí té sé re, a nemzetisé gi lé t tudatos megé lé -
sé re törekedett é s törekszik ma is. Eme cé lok me€ya]ó-
sí tásáról nemcsak számtaian tudományos- é s ismeret,
terjeszt  publikációjával, szakköny,vve] é s konferenciák
szervezé sé vel tett tanú bizonyságot, hanem hosszú  é vek
láradságos gy it munkálával, el adások tartásával,
né prajzi é s nemzetiSé gi olvasótáborokban Szeruezett

foglalkozásokkal is.
Nemzetisé gj né met tanárok generácjóit oktatta

nem alapfokon buzdí totta s kí Sé fte  ket ey jt mun-
kájukban, számos né prajzi, dia]ektológiai szakdolgozat
kezdemé nyez je é s té mavezet je vo]t, A né met nemze-
tisé g ügyé é í t tett eddigi eredmé nyes munkája, az ügy
iránti e]hivatottsága, kutatói é s pedagógusi munkája
teszi mé ltóvá a Kisebbsé geké rt dí i kitünteté sre

*,}*

Lé nár Károly pápai káplán, tardoskeddl esperes-
plé bános is a Kisebbsé geké rt dí i kitüntetettie.
l923-ban sZületett lnán faluban, 1948-ban szentelté k
pappá ezt követ en kerú lt É rsekú jvárra kórházi le]-
ké sznek. É rsekú ivár köze]é ben l950-ben logolytábort
rendeztek be papoknak é s szerzeteseknek, Mint kórhá-
zi ]elké sznek, Lé nár Károlynak a gondjaira bí zták a
foglyok leiki gondozását. l952,ben Lé náí  Károlyt l7
é vi fegyházra í té lté k Ebb l az id b l három hónap hí -

ián l2 é Vet le iS tö]tött, 1970-ig kizárólag fizikai mun-
kát vé gezhetett, ezt köVet en folytathatta papi hivatá-
Sát, AZ ]989-eS fordulatot köVet en e] harcosa lett a

szlovákiaj magyar püspöksé gé rt elindí tott kú Zdelem-
nek,

Kisebbsé geké rt dí iat vett át dr. Szilágyi Pál pro-
fesszor.
Dr, Szilágyi Pál a tudományok doktora, a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika é s ln-
formatikai Kara Differenciálegyenletek Tanszé ké nek
nyugállományba Vonuit Vezet ie, a Sapentia Alapí t-
vány kurátora, a Magyar Professzorok Vi]ágtanácsának
a]elnöke, számos magyarországi, romániai é s nemzet-
közi tudományos szervezet tagja. Els dleges kutatási
területe a nem lineáris határé rté k fe]adatok kutatása.
Kiemelked  kutatói, oktatói é s tudományszervez i te-
vé kenysé ge mellett Szilágyi professzor urat a románi-
ai magyar nemzetj közössé g fels oktatása é rdeké ben
folytatott többé ves küzdelme teszi mé ltóvá a Kisebb-
sé geké rt dí ira, Szilágyi professzor á]dozatos tevé keny-
sé ge nyomán kié pült a magyar nyelv  ké pzé s szé les
skálája, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen tizenhá-
rom szakon folyik magyar nyelv  ké pzé s, közel ötezer
magyar származású  hailgató tanulhat anyanyelvé n.
Oktatás- é s tudományszervez ké nt meghatározó é r-
demei vannak abban, hogy a kolozsvári é s a különbö-
z  magyarországi egyetemek köZótt szoros munkakap-
csolatok alakultak ki

***

Kisebbsé geké rt dí iat kapott az ARACS Tátsadalmi
szefvezet a Mí í velt Falué rt.
A Dé lvidé k legnagyobb é s legtitokzatosabb közé pkori
alkotásának, az egyetemes magyarság kultú rájába
szervesen illeszked  é pí té szeti m remeknek, az alacsi
pusztatemplomnak a nevé t viseli az a társadalmi szer-
vezet, amelyet Cubás Ágota ú isácí ró é s Cubás ]en  or,
vos alapí tott 1997-ben azzal a cé ]la], hogy a jugoszlá-
viai magyarság els sorban a bánáti, bácskai é s sze-
ré msé gi magyar szórványok pusztulását megakadá-
lyózza, A magyar szórványok nagy segí t inek elisme-
ré Sé t cé loZZa a Gubás házaspár áltai a]apí tott Aracs
dí j, amely kitünteté Sben a jugoszIáviai magyarság
szül í öldón maradásái, kulturális é s gazdasági gyara-
podását szolgálók ré szesü Inek,
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Klsebbsé geké rt dí i kitünteté sben ré szesült Belo,
ianní sz települé s
l950-ben é püit fe] Magyarországon az egyet}en, Gö-
rögország határain kí vül 1é tesült görög fa]u. A statisz,
tikák szerint Cörögország 2ó3 teiepülé sé r l származó
menekültek né pesí tetté k be a fa]ut, melyet 1952-ig
Cöröqfalvának hí vtak, ezután vette fel a Beloiannisz ne-
vet. A falu az els  é vekben zárt közössé g Volt, görög
anyanyelv  ]akói a három taní tón é s a ké t papon kí vül
nemigen tudtak szót váltani környezeiükben senkivel
a világ dolgairól Magyarországon tóbb mint egy é V-

század után Beloianniszban é pült ú jta egy görög
templom Achilleas Dií {iir magyarországi götög é pí -
té sz tervezé sé ben é s kjvite ]ezé sé be n, A falu fennállá-
sának 50 é vfordu]óia tiSZteieté re rendezett ünnepsé g,
sorozaton a közössé g vendé ge volt  szentsé ge Bartí ro,

l0 ,lcosz, Konstantinápolyi Patriarcha is, (A llarátráq

1994/1, szómában mutatta be a települé st.)
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