Orbán: Itt az ideje a magyar-szerb gazdasági együttműködés megerősítésének
2016. november 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó. Magyar
Hírlap, Magyar Idők
Az elmúlt években a magyar-szerb gazdasági együttműködés politikai feltételeit
megteremtették, most itt az ideje gyakorlatiasnak lenni, hogy mindkét országot szolgáló
beruházások jöjjenek létre - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a szerbiai Nišben, a
magyar-szerb kormányülés alkalmával tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor kiemelte: az
elemzéseink azt mutatják, hogy Szerbia nagy fellendülés előtt áll, és ugyan nehezen hiszi az
ember, hogy jobb idők következnek, mert "az optimizmus nem természetes tulajdonsága" a
közép-európai embereknek, de a számok világosan beszélnek, és Szerbia fellendülése
küszöbön áll, így sokkal nagyobb gazdasági lehetőségek kínálkoznak itt a befektetőknek, mint
bármikor korábban.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

A magyar-magyar párbeszédre törekszenek
2016. november 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártjának vezetése azzal a céllal hívott össze társadalmi fórumot MagyarMagyar Párbeszéd elnevezéssel, hogy megvitassák a felvidéki magyarságot érintő kérdések
közül az oktatásügy helyzetét, s a jövőben ne csak a politikai pártok közötti vitára
korlátozódjék az, hanem induljon el egy össztársadalmi együttgondolkodás. Miután a
résztvevők a nyilatkozat szövegét illetően egyezségre jutottak, megtörtént a dokumentum
aláírása. Valamennyi szervezet aláírta, az MKP és a Most-Híd részéről a parlamenti és megyei
képviselők, tisztségviselők nevében a két pártelnök látta el kézjegyével a dokumentumot. A
nyilatkozat értelmében a résztvevők szorgalmazzák a nemzetiségi iskolák hálózata
fogalmának bevezetését. A nemzetiségi iskolahálózatot külön kell kezelni a finanszírozási
eljárásban, és többletforrásokkal kell biztosítani további működését a kompenzációs
támogatás megőrzése mellett. A minimális osztályonkénti tanulói létszámot a nemzetiségi
középiskolákban is meg kell szüntetni. A szlovák mint idegen nyelv oktatásának a gyermek
megfelelő életkorában való bevezetésére kell törekedni.

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet oktatási és kulturális szakbizottsága
2016. november 21. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, korkep.sk
A külhoni magyarság aktuális oktatási kérdései, közte a Makovecz Program szerepelt a
Magyar Állandó Értekezlet oktatási és kulturális szakbizottsága hétfői budapesti ülésén. Az
ülésen Palkovics László az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős
államtitkára rövid tájékoztatást adott a külhoni magyarság aktuális oktatási kérdéseiről.
Kiemelte, hogy a Kárpát-medence magyarságát egységes nemzetként kell kezelni, ezért is
fontos, hogy minden külhoni magyar számára elérhető legyen a magyar anyanyelvű oktatás.
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Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta:
november 30-án tartja hatodik ülését a Magyar Diaszpóra Tanács, december elsején pedig
tizenötödik alkalommal ülésezik a Magyar Állandó Értekezlet. A külhoni magyar közösségek
támogatásáról szólva az kiemelte: a nemzetpolitikai államtitkárság által a területen nyújtott
támogatások két fő csoportra oszthatók: oktatási és kulturális programok és támogatásokra,
valamint gazdaságfejlesztési programokra.

Apáczai-ügy: rajzkörrel pótolják a megszűnő osztályt
2016. november 21. – Krónika, maszol.ro
Délutáni foglalkozással pótolja a kolozsvári Apáczai Csere János-gimnázium a megszűnő
képzőművészeti osztályt, ugyanis mindenképpen lehetőséget akarnak biztosítani az érdeklődő
gyermekeknek tehetségük fejlesztésére – nyilatkozta a Krónikának Vörös Alpár, a tanintézet
igazgatója. Mint rámutatott: egyértelmű, hogy a szükséges engedély hiányában intézményes
formában nem működhet tovább az osztály, viszont megoldást keresnek, hogy ne kelljen
teljesen felfüggeszteni a képzőművészeti képzést, amely évtizedekig hiánypótló jelleggel
zajlott. Vörös Alpár azt is leszögezte: alaptalan az a meglátás, miszerint az osztályra már nem
volt igény, hiszen jó eredményeket értek el, főleg, ha figyelembe vesszük a hasonló profilú
román tannyelvű osztályok tevékenységét, amelyek lényegesen több potenciális diákot
szólítanak meg.

Király Andrást is kifaggatta a DNA a vásárhelyi iskolaügyben
2016. november 21. – Krónika
Kihallgatta hétfőn az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Király András oktatási
államtitkárt a marosvásárhelyi katolikus gimnázium létrehozása kapcsán indított bűnvádi
eljárás keretében. Az Aradi Nap portál tájékoztatása szerint az RMDSZ szakpolitikusát a
vádhatóság marosvásárhelyi kirendeltségére idézték be. Király András a kihallgatást követően
az aradi internetes lapnak elmondta, az oktatási intézmény működésének engedélyeztetése
nem a minisztérium, hanem a megyei tanfelügyelőség kompetenciája. „Áttekintettük a
kérdéseket, majd eljöttem" – tette hozzá az államtitkár.

Tízpontos programot mutatott be a csíki RMDSZ
2016. november 21. – transindex.ro, szekelyhon.ro
Az oktatásban, az egészségügyben, szociális téren, a vállalkozói szférában és a
hagyományőrzésben sürget változásokat, továbbá új alkotmányt szorgalmaz az RMDSZ Csík
Területi Szervezete – fejtette ki hétfőn, csíkszeredai sajtótájékoztatóján Tánczos Barna
szenátorjelölt és Korodi Attila parlamenti képviselőjelölt. Az RMDSZ csíki
képviselőjelöltjeinek és szenátorjelöltjének választási programja a fő irányvonalakat rögzíti. A
tíz pont kiegészíti a Szövetség országos programját, és az eddigi lakossági fórumok, szakmai
konzultációk szellemében fogalmazták meg céljaikat. Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila
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képviselő a december 11-i parlamenti választáson újabb mandátumért indul, programjukat
pedig hétfő délelőtt Csíkszeredában részletesen ismertették.

Magába olvasztotta a Külhoni Románok Pártját a PRU
2016. november 21. – maszol.ro, transindex.ro
Magába olvasztotta az Egységes Románia Párt (PRU) a Külhoni Románok Pártját (PRP) közölték az AGERPRES hírügynökséggel a PRU képviselői. Közleményük szerint a Külhoni
Románok Pártja hozzávetőleg 10 ezer tagot számlál, akik tíz hazai és 15 határon túli
szervezetbe tömörültek. Emanuel Sorin Cioacă, a PRP elnöke úgy nyilatkozott, pártjuk abból
a célból alakult meg, hogy szócsöve legyen azoknak a külföldön élő román állampolgároknak,
akik szeretnének hazatérni az országba, de erre nincs sok lehetőségük. „Az Egységes Románia
Párttal közösen vissza fogjuk nyerni saját erőnkbe vetett hitünket, és ugynazon közös célért
fognk dolgozni: Románia megreformálásáért” - jelentette ki Emanuel Sorin Cioacă.

MIÉRT szórványkonferencia Vajdahunyadon
2016. november 21. – Nyugati Jelen, transindex.ro
A szórványközösségekben működő ifjúsági szervezeteknek sajátos kihívásokkal kell
szembenézniük, együttműködéssel azonban jobb eredményeket tudnak elérni, hangsúlyozta
Széll Lőrincz, az RMDSZ Hunyad megyei képviselőjelöltje a MIÉRT szórványkonferenciáján,
amelyet hétvégén tartottak Vajdahunyadon. A Hunyad megyei listavezető jelölt maga is
ifjúsági és diákszervezetben kezdte közéleti pályafutását, tapasztalataira támaszkodva hívta
fel a figyelmet, konkrét területeken érdemes az együttműködési szándékot megfogalmazni,
hogy valóban a fiatalok boldogulását segítsék.

Még két alkalom van a Szülőföldön magyarul programban a pénzutalásra
2016. november 21. – szekelyhon.ro, Krónika
Pénteken utalják a pénzt a Szülőföldön magyarul program keretében azon családoknak, akik
idén először kérvényezték a támogatást – számolt be Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a
pályáztatást végző Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) munkatársa.
Elmondta, még mindig vannak a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköztámogatást idén először igénylők, akik eddig vagy nem vették át az erre a célra szánt OTP-s
bankkártyát, vagy még nem aktiválták azt. Számukra a támogatás átutalása e hét péntekén
lesz, amennyiben addig aktiválják a bankkártyájukat. Akiknek akkora sem sikerül ez, azoknak
december 28-án utalják a pénzt. Hozzátette, az előző évek tapasztalataira hagyatkozva,
mindig vannak olyan családok, ahol elkésnek a kártya aktiválásával, ezért hosszabbítják meg
a határidőket a kifizetésre vonatkozóan. A program jövő évi elindításával kapcsolatosan
egyelőre még nincsen információ – közölte a programkoordinátor.

Szabó Ödön: december 11-én iskoláink, gyermekeink jövője mellett kell
kiállnunk
2016. november 21. – maszol.ro
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Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy tollvonással húzzák át több száz magyar gyermek jövőjét.
A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum és a kolozsvári Apáczai Csere János
Elméleti Líceum művészeti osztályának esete után jogosan érezzük azt, hogy veszélyben
vannak magyar intézményeink, ezzel együtt pedig gyerekeink jövője forog kockán – jelentette
ki Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőjelöltje hétfőn a Bihar megyei Diószegen.

Az ügyvéd szerint hibás fordításokra alapozták a vádat Borbolyék perében
2016. november 21. – szekelyhon.ro
Újabb több órás tárgyalást tartottak hétfőn a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen
indult büntetőperben, a Hargita Megyei Törvényszéken. A tárgyalást vezető bíró folytatta a
Hargita megyei tanács elnökének kihallgatását, aki ártatlannak vallotta magát.

Országprojekt egy élhető Romániáért

Felvidék

2016. november 21. – Krónika
Korodi Attila parlamenti képviselő szerint az erdélyi magyar közösség szempontjából
veszélyforrást is jelenthet, hogy a Klaus Johannis államfő által kezdeményezett országprojekt
kidolgozása részben a nagy román egyesülés közelgő százéves évfordulójával is
összefüggésben áll. A dokumentum megszövegezésével megbízott elnöki bizottság RMDSZ-es
tagja a Krónikának elmondta, a testület az ország arculatát meghatározó minőségi mutatókat
szeretne felmutatni.

Mindenki egy asztalnál
2016. november 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az MKP és a Híd elnöke is a párbeszéd elindulásának fontosságát hangsúlyozták
nyitóbeszédeikben. Menyhárt József, az MKP elnöke beszédében kiemelte, a párbeszéd
küldetése, hogy felhívja a figyelmet a szlovákiai magyarság fogyására, ám nem a „bús magyar
sors” és a politikai megosztottság felett keseregve, árulózva szeretne megoldást találni. „A mai
nap nem egy újabb konferencia a sorban. Nem lehet az árokmélyítés és a gyűlölködés napja
sem. Aki ezért jött, az álljon fel, és menjen haza” – mondta. „A mai nap a szakmai
újratervezés napja, és csak rajtunk múlik, hogyan sikerül” – tette hozzá. Bugár Béla szerint a
közös céljuk a szlovákiai magyarság megmaradása és fejlődése, ám az ehhez vezető utak
különböznek. „Amennyiben hajlandók vagyunk ezt tudomásul venni és elfogadni, akkor
képesek leszünk a közös gondolkozás elindítására” – jelentette ki. Reméli, hogy a szakmai
párbeszéd után elindul majd a politikai párbeszéd is a két párt között. A hétfői tanácskozás
reményei szerint fontos támaszpontot fog nyújtani a szlovákiai magyarság oktatásügyének
megmentéséhez és fejlesztéséhez.

Jó hangulatú magyar–magyar, civilekkel a pályán
2016. november 21. – Új Szó
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A pártok szakpolitikusai és a civil szféra képviselői is pozitívan nyilatkoztak a magyar–
magyar párbeszéd eredményeiről. A találkozón elmondásuk szerint meghatározták azokat a
fontos pontokat, melyekre épülnie kell a magyar oktatásnak Szlovákiában. A pártelnökök úgy
nyilatkoztak, az egyeztetés-sorozatnak lesz folytatása. „Azzal nem érünk el semmit, ha csak
összejövünk és megegyezünk valamiben, dolgozni kell, nagyon keményen. Koncepciókat kell
kidolgoznunk. Ki kell találnunk, hogyan tovább” – mondta Bugár Béla. Menyhárt József
szerint ha megkezdődött a párbeszéd, annak folytatása kell, hogy legyen. „Pont azért nem
zártuk le a dokumentumot, hogy beledolgozzuk a javaslatokat. Az egész akkor lesz élő, ha
figyelembe vesszük nem csupán a politikum, hanem a civil szféra véleményét is” – tette
hozzá.

Plusz kétmillió a magyar kultúrára
2016. november 21. – Új Szó
Vita alakult ki a támogatás elosztásáról a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény
előkészítésében. A törvénytervezet 8 millió eurós támogatás elosztásáról rendelkezik. Ezt egy
előre meghatározott kulcs szerint osztanák el a kisebbségek között. A jogszabály 13 szlovákiai
kisebbség támogatásáról rendelkezik, a legnagyobb részt, 53%-ot a magyar kisebbség kapná.
Szekeres Klaudia, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának jogásza szerint
megfelelőbb lenne egy korábbi javaslat, amely 59,6 százalékot juttatott volna a magyarok
kulturális tevékenységére. „A magyar kisebbség aránya a támogatásban részesülő
kisebbségeket figyelembe véve több mint 70 százalék” – magyarázta álláspontját Szekeres. Az
53 százalékos arányt alacsonynak tartja Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke is. Az elosztás
aránya körüli vitát Rigó Konrád (Híd), a kulturális tárca államtitkára is megerősítette. Azt
elismerte, hogy a magyar kisebbség nem teljesen a számarányának megfelelő összeget kapja,
de úgy véli, bizonyos mértékben kompenzálni kell a kisebb létszámú kisebbségeket.

Fórum-videósorozat – Egy kétnyelvűségi felmérés és annak eredményei
2016. november 21. – bumm.sk, hirek.sk
Új résszel jelentkezik a Fórum Kisebbségkutató Intézet Mindennapok Tudománya című
videósorozata. A sorozat második részének témája egy kétnyelvűségi felmérés, valamint
annak eredményei, amelyeket Tokár Géza ismertet.

A jövőjükről tanácskoztak a visegrádi fiatalok
2016. november 21. – hirek.sk
Kassán rendezték meg a III. Visegrádi Nemzetközi Ifjúsági Konferenciát. A tanácskozás
ötletgazdája, a Fidelitas a Via Nova Ifjúsági Csoportra mint társszervezőre bízta a helyszín
megválasztását, ők pedig a konferenciát Kassára vitték. A négynapos tanácskozás helyszíne,
valamint a konferencia kezdő, november 17-i dátuma szimbolikus jelentőséggel bírt. Gubík
László, a Via Nova Ifjúsági Csoport elnöke elmondta: azért döntöttek emellett, mert ha
valami nagyon szorosan összeköti a V4-es országokat és azok népeit, lakosságát, az épp a ’89es események és az akkori rendszernek a megdöntése.
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2016. november 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó
Infrastrukturális projektekről, a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a befektetési
lehetőségekről, kisebbségi ügyekről és migrációs kérdésekről tárgyalt a magyar és a szerb
kormány hétfői dél-szerbiai együttes ülésén, amelyet követően Aleksandar Vučić szerb
miniszterelnök kijelentette: a jó politikai kapcsolatok a gazdaságot is erősítik. A szerb
miniszterelnök aláhúzta, hogy soha nem volt még olyan jó a kapcsolat a két kormány között,
mint az utóbbi időszakban. Aleksandar Vučić történelminek nevezte a magyar kormány délszerbiai látogatását. Aleksandar Vučić köszönetet mondott Pásztor Istvánnak, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnökének - aki szintén részt vett a közös kormányülésen -, mert az utóbbi
időszakban hídként kötötte össze a két népet és a két kormányt.

Vajdaság

Vučić: A jó magyar-szerb politikai kapcsolatok a gazdaság területén is
megmutatkoznak

Pásztor: A vajdasági magyarság is profitálhat a virágzó szerb-magyar
kapcsolatokból
2016. november 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A vajdasági magyarság is profitálhat a gyümölcsöző magyar-szerb kapcsolatokból, és
nemcsak a kisebbségi jogok, hanem az infrastrukturális vagy a gazdasági fejlesztések
szempontjából is - jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke
hétfőn a dél-szerbiai Nišben a magyar-szerb közös kormányülést követően a magyar sajtónak.
A VMSZ elnökének megfogalmazása szerint a harmadik közös magyar-szerb kormányzati
csúcs is azt erősítette meg, hogy a jó politikai kapcsolatok kezdenek kézzelfogható és reális
tartalommal megtelni.

Dr. Somogyi Sándor: „Nincs táborom, csak nemzetem”
2016. november 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki dr. Somogyi Sándor
agrármérnököt, a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Georgikon Kara Gazdasági és
Társadalomtudományi Tanszékének professzor emeritusát, a Prosperitati Alapítvány
igazgatóbizottságának tagját. A magas rangú magyar állami elismerést Áder János
köztársasági elnök nevében dr. Babity János főkonzul adta át hétfőn Magyarország Szabadkai
Főkonzulátusán. A kitüntetést a közgazdaság-tudományok, főként az agrárökonómia
területén végzett több évtizedes tudományos kutatói, oktatói munkája, valamint a széleskörű
szakmai közéleti és páratlanul gazdag publikációs tevékenysége elismeréséül kapta a több
mint félezer tudományos és szakmai publikációt jegyző nyugalmazott egyetemi tanár.
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2016. november 21. – Kárpátalja
A magyarországi M3-as autópályát és a kárpátaljai Kijev–Csap autóutat egy határátkelővel
kötik össze hamarosan – olvashatjuk a trubyna.org.ua hírportálon.
Volodimir Omeljan, Ukrajna infrastrukturális minisztere kárpátaljai látogatásának fő
eredménye az lett, hogy döntés született egy új határátkelő megnyitásáról a Beregszászi
járásban, mégpedig Déda közelében. A Déda–Beregdaróc határátkelő segítségével összekötik
az M3-as autópályát és a Kijev–Csap autóutat.

Kárpátalja

Új határátkelő nyílik a Beregszászi járásban

A kijevi kormány törvényben korlátozhatja a magyarság nyelvhasználati jogait
2016. november 21. – Dunda György – Magyar Idők
Ukrán parlamenti képviselők egy csoportja azt szeretné, ha az ország alkotmánybírósága
megsemmisítené a hatályos, kisebbségbarát nyelvtörvényt, ami biztosítja a nemzetiségi
nyelvek, így a magyar szabad használatát. Az ukrán taláros testület csütörtökön látott hozzá a
2012 júliusában elfogadott nyelvtörvény alkotmányos vizsgálatához.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. november 22-i számában olvasható)

Történelem testközelből – élménypedagógia a Rákóczi-főiskolán

Muravidék

2016. november 21. – karpatalja.ma
Élő történelemórán vehettek részt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Történelem- és Társadalomtudomány Tanszékének hallgatói és a Felsőfokú Szakképzési
Intézet végzős diákjai november 21-én. A fegyver- és viselettörténeti bemutatóval tarkított
élménypedagógiai előadást a magyar hadtörténet egyik kiváló kárpátaljai szakértője, Kész
Barnabás tartotta.

Projektek vannak, pénz viszont nincs
2016. november 21. - Muravidéki Magyar Rádió
Ma Ljutomerben együttes ülést tartott a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa és a Regionális
Fejlesztési Tanács. Az ülés fő napirendi pontját a régió fejlesztésére vonatkozó megállapodás
képezte. Mint kiderült, a régió készen áll a projektek megvalósítására, viszont a kormány az
anyagiakat nem tudja biztosítani.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. november 21. – Kossuth Rádió

Megkezdődött a magyar-magyar párbeszéd a felvidéki oktatásügy helyzetéről
Dunaszerdahelyen
Megkezdődött a magyar-magyar párbeszéd a felvidéki oktatásügy helyzetéről
Dunaszerdahelyen. A Magyar Közösség Pártja által kezdeményezett megbeszélésen a
kormányzó Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt képviselői mellett a civil szervezetek,
megyei képviselők és a magyar intézmények vezetői vettek részt.

Nemzeti jelképek versus nemzetbiztonság – konferencia Kolozsváron
Nemzeti jelképek versus nemzetbiztonság. Ez volt a címe annak a pénteki román-magyar
konferenciának, amelyet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Reconstructio Egyesület
szervezett Kolozsváron.

Románia elnökéhez fordult Jakubinyi
marosvásárhelyi gimnázium ügyében

György

és

Kelemen

Hunor

a

A marosvásáhelyi római katolikus gimnázium ügye egyelőre nem mozdul el a holdpontról. Az
egyházmegye érseke, Jakubinyi György és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség elnöke közösen fordult az ország elnökéhez és kormányfőjéhez.

Balog Zoltán Újvidéken: a magyar kormány egységes Kárpát-medencei magyar
felsőoktatási térben gondolkodik
Péntek esti adásunkban beszámoltunk arról, hogy Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere Újvidéken felavatta az Apáczai Kollégium új épületszárnyát. Ezt követően Pásztor
Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének társaságában előadást tartott a 430
férőhelyes Európa Kollégiumban. A miniszter arról beszélt, hogy a magyar kormány egységes
Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térben gondolkodik.

A sztálini kényszermunkára elhurcolt kárpátaljai magyar férfiakra emlékeztek
Kárpátalján
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A sztálini megtorlásokra, a kényszermunkára elhurcolt kárpátaljai magyar férfiakra
emlékeztek a hétvégén Kárpátalján. Az egykori szolyvai gyűjtőtábor helyén kialakított
emlékparkban 1990-óta rója le kegyeletét a vidék magyarsága. A megyében szinte nincs olyan
magyar család, amelynek valamely hozzátartozóját 1944 őszén ne vitték volna el a szovjetek
málenykij robotra. A szolyvai emlékparkban eddig csak a Kárpátaljáról elhurcoltak nevét
örökítették meg a márványtáblán. A hétvégi megemlékezésen három szatmári község
Tiszabecs, Milota, Uszka - lakossága is emléket állított, de nem feledkeznek el arról a magyar
tisztről sem, aki megakadályozta, hogy a három falut a Szovjetunióhoz csatolják.

A Kolozsvárról elhurcolt 5000 magyar civil férfi emlékére avattak emlékművet
Azok közül, akiket Kolozsvárról vittek a szovjet munkatáborokba 1944 októberében, 1500-an
nem tértek vissza soha. Az akkor elhurcolt 5000 magyar civil férfi emlékére avattak
emlékművet a kolozsvári Házsongárdi temetőben. Gergely Zoltán szobrászművész alkotását a
Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága és a Romániai Evangélikus-Lutheránus
egyház állította.
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