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Díjazások: a MIDAS is elismerést kapott 
Bihar megye - Előbb díjakat adott, majd díjat vett át az elmúlt napokban Tőkés László. A 

kitüntetettek között van a MIDAS is, amelynek különféle európai kisebbségi nyelveken 

megjelenő kiadványok mellett a Bihari Napló is tagja.  

Ismét átadták a Báthory Díjat. Ezt a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) javaslatára az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) oktatási szakbizottsága adományozza évente 
legfennebb tizenöt személyiségnek vagy szervezetnek, akik/amelyek az adott évben, vagy a 
megelőző időszakban a legtöbbet tették a romániai, állami finanszírozású magyar felsőoktatás 
megteremtése érdekében. Az idei díjazottak között van a MIDAS, a kisebbségi nyelveken 
megjelenő napilapok egyesülete (amelynek a Bihari Napló is tagja ). A díjakat Tőkés László 
EMNT-elnök adta át, s a Midas részéről Günther Rautz vette át.További kitüntetettek: Demény 
Lajos, történész,Lázár Vilmos, üzletember,Szatmáry Kristóf, parlamenti képviselő, a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke,Vermes György, 
üzletember,Zsigmond Barna, jogász, a Magyar Kisebbség című periodika egyik alapítója, a 
Bolyai Egyetem Barátai Egyesülete magyarországi szervezetének elnöke.  

Amerikában 

A díjátadás után egyébként TőkésLászló református püspök, európai parlamenti 
képviselő az USA-ba utazott, annak apropóján, hogy az amerikai Kommunizmus 
Áldozatainak Emlékhelye Alapítvány az idén mások mellett őt tünteti ki a Truman-Reagan 
Szabadságéremmel.A határok feletti nemzetegyesítés kapcsán elmondta: megegyeztek a 
Fidesszel, hogy "idén egy egységes Kárpát-medencei képviselet létrehozatalára 
törekszünk".Mint kifejtette, ez azt jelenti, hogy az erdélyi 3, a magyarországi 22 és a felvidéki 2 
EP-képviselő nem külön képviselik közösségeiket, hanem "összefogunk, teljes mértékben 
európai szellemben". Jelezte, hogy az egységes képviselet nyomán "változtatnunk kell 
kisebbségi politikánkon". Egy kérdésre válaszolva az EP-mandátumokat szerzett Jobbik 
kapcsán úgy fogalmazott: "elvben közel állnak hozzánk, viszont ha vadakat mondanak, akkor 
rendkívül kínos helyzetbe hoznak bennünket". Hozzátette: "például ha ők azt akarják, hogy 
Székelyföld szakadjon el Romániától, és én megelégszem az autonómiával, akkor nagyon 
kontraproduktív lesz az ő részvételük". Azt mondta, hogy a 14 fideszes képviselő a 3 romániai 
és a 2 felvidéki magyar képviselővel a Néppártban egy tekintélyes küldöttséget alkot, "mi 19-en 
mindenképpen együvé tartozunk".  
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Günther Rautz átveszi a MIDAS-nak járó díjat
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