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MIDAS-díj Szeghalmi Örsnek 

Szeghalmi Örs, a Bihari Napló szerkesztője kapta idén a MIDAS európai 
újságíródíját. Az elismerést Litvánia fővárosában, Vilniusban adták át május 7-én, 
ünnepélyes keretek között. 

A vezető európai kisebbségi nyelvű napilapokat tömörítő nemzetközi szervezet, a MIDAS 
Szeghalmi Örsnek ítélte idén a nívódíját. A MIDAS nemzetközi újságíródíja a kisebbségi 
nyelven író sajtósoknak szól, akik nemzeti közösségük ügyeit mozdítják elő munkájuk révén. Az 
elismerést minden évben más ország munkatársa kapja, tavaly például a katalóniai Salvador 
Cardús i Rosnak ítélték, aki a legnagyobb spanyolországi kisebbség ügyeivel foglalkozott 
cikkeiben. 

Az idei díjkiosztó ünnepséget Litvánia fővárosában, Vilniusban tartották. Május 7-én 
Lengyelország ottani nagykövetsége volt az ünnepség helyszíne. 

Van miért küzdeni 

Szeghalmi Örs a MIDAS elnökétől, Toni Ebnertől vette át az elismerést. Az ezt megelőző 
laudatióban, amelyet Rais W. István  főszerkesztő mondott, elhangzott: a díjazott több mint 
15 éve van a pályán, s ez alatt az idő alatt több elismerést is kapott, számos siker részese is volt. 
Ezzel a díjjal e sikerek nemzetközivé váltak, mivel a MIDAS is elismerte tevékenységét. Sokezer 
írás kapcsolódik a nevéhez, főleg politikai témákban s a visszajelzések szerint sokan követik 
érdeklődéssel cikkeit. 

Az elhangzott laudatio, valamint a díjátadás ünnepélyes pillanatai után Szeghalmi Örs két 
nyelven (magyarul, majd angolul) elmondott beszédében kifejtette: a nemzetközi díjat az egyik 
legnagyobb európai nemzeti kisebbség, a magyar közösség reprezentánsaként is kapta, ezért - 
tisztelete jeléül - ugyanennek a közösségnek ajánlja jelképesen. „A körülbelül 1,4 milliós 
lélekszámú romániai magyarság valóban nagy és sokrétű közösséget alkot. Azt mondhatom 
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azonban, hogy bár sokan vagyunk, mégis számos gonddal szembesülünk és sok a kihívás e 
közösségen belülről, de azon kívülről is. Sok az olyan ügy, amiért még mindig következetesen ki 
kell állni. Sajtónk e helyzet tükre. Az elismerés, a támogatás természetesen mindig jól jön 
mindannyiunknak, s talán azt is mutatja, hogy vannak eredményeink, van visszacsatolás, és 
nem kizárt, hogy a jó úton haladunk” - mondta a díjazott. 

Mindent vagy semmit! 

  

Az ünnepélyes díjátadást követő díszvacsora alkalmával magyar ügyek is szóba kerültek, 
mégpedig az aktualitás szintjén. A MIDAS főtitkára, Günther Rautz, valamint az 
újságírószervezet igazgatótanácsi tagja, Bojan Brezigar kifejtette: örülnek annak, hogy a 
magyar nemzeti közösségek békés úton ismét közelednek az anyaországhoz, s ebben az új 
budapestihatalom segíti is őket némileg. a készülő kettős állampolgárságról azonban mindkét 
szakértő úgy vélekedett, hogy amennyiben az enm lesz teljeskörű, akkor fölösleges. Günther 
Rautz szerint „A szimbolikus döntések ideje egész Európában lejárt, ugyanúgy leginkább csak 
jelképes volt a magyarok esetében a magyarigazolvány, mint most a készülő kettős 
állampolgárság. Nem kellene semmilyen jogkört kihagyni ebből, az Orbán-kormánynak 
egyszerűen mindent meg kellene adnia ilyen téren a határontúli magyaroknak, mert különben 
nem adott semmit”. Bojan Brezigar azt hangsúlyozta: „Számomra érthetetlen, milyen alapon 
adna mondjuk a budapesti kormányzat bizonyos szimbolikus jogokat a más országokban élő 
magyaroknak. Ez védhetetlen így. Viszont szerintem abszolút teljeskörű állampolgárságot 
kellene adniuk, hiszen ez teljesen európai gesztus és védhető. Nem beszélve arról, hogy például 
Bukarest is hasonlót művel a Moldovai Köztársaság irányába.” Abban viszont mindkét 
kisebbségi sajtószakértő és a díjazott is egyetértett, hogy mindezek dacára várhatóan nem teljes 
jogkörű lesz ez a kettős állampolgárság. 

  

Vállveregetés Szlovákiából 

A MIDAS újságírószervezet figyelmet fordít arra is, hogy ne csak a különféle nemzeti 
kisebbségeket képviselő tagjaira összpontosítson, hanem időnként az egyes országok többségi 
lakosságára is. Ezért bevezették, hogy a nívódíj mellett egy másik elsimerést is kiosztanak. Ez 
utóbbit egy-egy olyan újságírónak adják, aki valamely európai országban a többségi nemzet 
tagja és az etnikumok közeledéséért tesz. 

Idén a szlovák Stefan Hrib kapta ezt a díjat, aki a Tyzden című hetilapnál dolgozik. Őt azért 
találták elsimerésre méltónak, mert cikkeiben sokszor foglalkozik a magyarság ügyeivel s elítéli 
a szlovák politikai körök hisztériakeltését. Díjának átvételekor Hrib többek között ezt mondta: 
„Ma Szlovákiában népszerűségre lehet szert tenni azzal, ha néhány politikus nem engedi be az 
országba a magyar államfőt. Ez és számos hasonló gesztus megtörtént s elítélendőnek, mi több, 
mindannyiunkat visszavetőnek tartom.” Hrib a magyarverés és további meghurcoltatás 
áldozatává lett Malina Hedvignek ajánlotta díját, mivel az újságíró lapja, a Tyzden néhány 
nappal előbb maga is arra szólította fel a szlovák vezetőket, hogy kérjenek bocsánatot a magyar 
áldozattól. 

Az ellenség még les ránk... 

A két újságírói díj közös átadóünnepségére üzenetet küldött Habsburg Ottó is. Ő a 
szóbanforgó szervezet egyik fő támogatója, de romló egészségi állapota miatt nem tudott 
személyesen résztvenni a díjátadón - üzenetét egyik unokája, Severin Meister  olvasta fel. 
Habsburg Ottó levelében többek között azt írta: „Mindig támogatom azokat, akik csatlakoznak 
ahhoz a harchoz, amelyet közös célunkért, az egységes Európáért vívunk. Sokan beszélnek 
Európa egyesítéséről, de csak kevesen értik meg a dolog valós természetét: az egységnek a 
sokszínűségben kell megvalósulnia. (…) A nemzeti kisebbségek lapjai kulcsfontosságú szerepet 
játszanak az adott kisebbség létében és jövőjének biztosításában.” 

Habsburg Ottó a Vilniusba meghívottakhoz figyelmeztetést is intézett üzenetében. Ez így 
hangzik: „Hallassák szavukat az egységes Európáért, mert szükséges békét és jólétet biztosítani 
a kontinens lakóinak. Az emberek itt, Litvániában viszont különösen tudhatják, hogy az idegen 
ellenségeink nincsenek messze. Közép- és Nyugat-Európa lakói hajlamosak ezt elfelejteni. 
Ugyanakkor mindannyian mondjunk nemet Európa centralizálására is, amikor az az etnikai és 
kulturális sokszínűségünket fenyegeti. Európának különféle emberek, kultúrák és nyelvek 
közösségének kell lennie, nem olvasztótégelynek. Ha sikerül elérnünk ezt a két célt, fényes lesz 
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a jövőnk még ezekben a zavaros időkben is. Mindenképpen megéri és sikerrel kecsegtet, ha 
harcolunk ezért. Isten áldja mindannyiukat!” 
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