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A vezető európai kisebbségi 
nyelvű napilapokat tömörí-
tő nemzetközi szervezet, a 
MIDAS lapunk munkatársá-

nak, Szeghalmi Örsnek 
ítélte idén a nívódí-
ját. A MIDAS nem-
zetközi újságíródíja 
a kisebbségi nyel-
ven író sajtósoknak 
szól, akik nemzeti 
közösségük ügye-
it mozdítják elő 

munkájuk révén. Az elisme-
rést minden évben más or-
szág munkatársa kapja, tavaly 

például a katalóniai 
Salvador Cardús i 
Rosnak ítélték, aki 
a legnagyobb spa-
nyolországi kisebb-

ség ügye-
ivel fog-
lalkozott 
cikkeiben. 

A z  i d e i 
dí jkiosztó 
ünnepséget 
L i t v á n i a 
fővárosá -
ban, Vil-
n i u s b a n 
tartották. 
Május 7-én 
Lengyel -
o r s z á g 
o t t a n i 
nagykö-
vetsége 
volt az 
ü n n e p -

ség hely-
színe.

Van miért 
küzdeni

S z e g -
halmi Örs 
a MIDAS 
e l n ö k é -
től, Toni 
Ebner tő l 
vet te  át 

az  e l ismerést . 
Az ezt megelőző 
laudatióban elhang-

zott:  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 elis-
merte tevékenységét. Sok ezer 

írás kapcsolódik a nevé-
hez, főleg politi-
kai témákban, s 
a visszajelzések 

szerint nagyon sokan követik 
érdeklődéssel cikkeit. Az elhang-
zott laudatio, valamint a díját-
adás ünnepélyes pillanatai után 
Szeghalmi Örs két nyelven (ma-
gyarul, majd angolul) elmondott 
beszédében  kifejtette: a nemzet-
közi díjat az egyik legnagyobb 
európai nemzeti kisebbség, a 
magyar közösség reprezentánsa-
ként is kapta, ezért – tisztelete 
jeléül – ugyanennek a közösség-
nek ajánlja jelképesen. „A körül-
belül 1,4 milliós lélekszámú ro-
mániai magyarság valóban nagy 
és sokrétű közösséget alkot. Azt 
mondhatom 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 követ-
kezetesen ki kell állni. Sajtónk 
e helyzet tükre. Az elismerés, a 
támogatás természetesen min-
dig jól jön mindannyiunknak, s 
talán azt is mutatja, hogy van-
nak eredményeink, van vissza-
csatolás, és nem kizárt, hogy a 
jó úton haladunk” – mondta a 
díjazott. 

KépeKbenKitüntették lapunk munkatársát 
Szeghalmi Örs, lapunk szerkesztője kapta idén a MIDAS európai újságíró-szövetség díját. Az 
elismerést Litvánia fővárosában, Vilniusban adták át május 7-én, ünnepélyes keretek között.

Vállveregetés Szlovákiából 
A szlovák Stefan Hrib elhatárolódik a magyar-
ellenességtől, és a magyarokat szimpatizálja.

A MIDAS újságíró-szervezet 
figyelmet fordít arra is, hogy 
ne csak a különféle nemzeti 
kisebbségeket képviselő tag-
jaira összpontosítson, hanem 
időnként az egyes országok 
többségi lakosságára is. Ezért 
bevezették, hogy a nívódíj mel-
lett egy másik elismerést is 
kiosztanak. Ez utóbbit egy-egy 
olyan újságírónak adják, aki 
valamely európai országban a 
többségnemzet tagja, és az et-
nikumok közeledéséért tesz. 

Elítéli
Idén a szlovák Stefan Hrib 

kapta ezt a díjat, aki a Tyzden 
című hetilapnál dolgozik. Őt 
azért találták elismerésre mél-
tónak, mert cikkeiben sokszor 

foglalkozik a magyarság ügyei-
vel, s elítéli a szlovák politikai 
körök hisztériakeltését. Díjá-
nak átvételekor Hrib többek 
között ezt mondta: „Ma Szlo-
vákiában 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 vissza-
vetőnek tartom”. Hrib a ma-
gyarverés és további meghur-
coltatás áldozatává lett Malina 
Hedvignek ajánlotta díját, mi-
vel az újságíró lapja, a Tyzden 
néhány nappal előbb maga is 
arra szólította fel a szlovák ve-
zetőket, hogy kérjenek bocsá-
natot a magyar áldozattól.

Párhuzamok. Vilniusban a kül-
döttek a város nevezetesebb pontjait is 
megtekintették. A vendéglátó politikusok 
hangsúlyozták: Litvánia még most, húsz 
évvel a rendszerváltozás után is nyögi a 
kommunizmus terheit, gazdaságilag is, de 
főleg mentalitásban. Romániai magyarok-
ként erre azt tudtuk mondani: sajnos, na-
gyon ismerős a helyzet, hiszen nemcsak a 
mi országunkban, de még a közösségün-
kön belül is van hasonlóra példa.

Fej fej mellett. Karina Zabielska, 
az olaszországi székhelyű kisebbségkuta-
tó intézet, az EURAC kutatója a MIDAS-
konferencián. Szerinte a romániai ma-
gyarságnak is számos ügyet rendeznie 
kell, és sok elérnivalója van még, de úgy 
véli, még mindig jobb a helyzetünk, mint a 
lengyeleknek Litvániában. Ezzel szemben 
mi nem tapasztaltunk különösebb eltérést 
a két közösség helyzete között.

Elnyomás. A litvániai nemzeti 
kisebbségek képviselői arra is panasz-
kodtak a meghívottaknak, hogy a jog-
szabályok értelmében a kisebbségekhez 
tartozók (főleg a lengyelek) történelmi 
személyiségeinek neveit is csak litváno-
sított változatban lehet feltüntetni az 
elmékműveken. Erre mutat jellemző pél-
dát egyik képviselőjük az egyetem falán 
elhelyezett emléktáblákon.

A szlovák Stefan Hrib (balra) a díjátadás utáni pillanatokban

A MIDAS újságírói nívódíj, 
valamint a többségi sajtós-
nak járó másik elismerés 
közös átadóünnepségére üze-
netet küldött Habsburg Ottó 
is. Ő a szóban forgó szer-
vezet egyik fő támogatója, 
de romló egészségi állapota 
miatt nem tudott személye-
sen részt venni a díjátadón 
– üzenetét egyik unokája, 
Severin Meister olvasta fel. 
Habsburg Ottó május 3-án, 
lakóhelyén, Pöckingben kel-
tezett levelében többek között 
azt írta: „Mindig támogatom 
azokat, akik csatlakoznak 
ahhoz a harchoz, amelyet 
közös célunkért, az egységes 
Európáért vívunk. Sokan be-
szélnek Európa egyesítéséről, 
de csak kevesen értik meg a 
dolog valós természetét: az 
egységnek a sokszínűségben 
kell megvalósulnia. (…) A 
nemzeti kisebbségek lapjai 
kulcsfontosságú szerepet ját-
szanak az adott kisebbség 
létében és jövőjének biztosí-
tásában”.

Fenyegetés
Habsburg Ottó a Vilnius-

ba meghívottakhoz figyel-
meztetést is intézett üzene-
tében. Ez így hangzik: „Hal-
lassák szavukat az egységes 
Európáért, mert szükséges 
békét és jólétet biztosítani 

a kontinens lakóinak. Az 
emberek itt, Litvániában vi-
szont különösen tudhatják, 
hogy az idegen ellensége-
ink nincsenek messze. Kö-
zép- és Nyugat-Európa lakói 
hajlamosak ezt elfelejteni. 
Ugyanakkor mindannyian 
mondjunk nemet Európa 
centralizálására is, amikor 
az az etnikai és kulturális 
sokszínűségünket fenyegeti. 
Európának különféle embe-
rek, kultúrák és nyelvek kö-
zösségének kell lennie, nem 
olvasztótégelynek. Ha sike-
rül elérnünk ezt a két célt, 
fényes lesz a jövőnk még 
ezekben a zavaros időkben 
is. Mindenképpen megéri, 
és sikerrel kecsegtet, ha 
harcolunk ezért. Isten áldja 
mindannyiukat!”

Az ellenség még les ránk 
Habsburg Ottó jelezte: fontos az egységes 
Európa, de az ellenség még mindig éber…

Severin Meister tolmácsolja 
Habsburg Ottó üzenetét

A MIDAS újságíró-szövetség 
munkatársunknak ítélt díja

Az ünnepélyes díjátadást követő dísz-
vacsora 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 ma-
gyar nemzeti közösségek békés úton 
ismétközelednek az anyaországhoz, s 
ebben az új budapestihatalom segíti is 
őket némileg. a készülő kettős állam-
polgárságról azonban mindkét szakér-
tő 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 magyariga-
zolvány, mint most a készülő kettős 
állampolgárság. Nem kellene semmi-

lyen 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 érthetet-
len, milyen alapon adna mondjuk a 
budapesti kormányzat bizonyos szim-
bolikus jogokat a más országokban élő 
magyaroknak. Ez védhetetlen így. Vi-
szont szerintem abszolút teljeskörű ál-
lampolgárságot kellene adniuk, hiszen 
ez teljesen európai gesztus és védhető. 
Nem beszélve arról, hogy például Bu-
karest 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.  

Mindent vagy seMMit!

Szeghalmi Örs  
a vilniusi  
díjátadó 
ünnepségen 
mond  
beszédet


