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25 ÉVEN ÁT CSAK KÖRBE ÉS KÖRBE 

A mindenkori szlovákiai kormányok következetesen nemet mondanak a magyar fiatalokra az óvodástól 

egészen a munkavállalóig. Szervezetten zajlik a szülőföldön nem boldogulás programja, és naponta 

keseríti meg az életünket, a kényszerűségből szlovák óvodába járó kisgyerekeinktől a hasztalan 

munkakereső fiataljainkon át a Nyugatra ment unokáikat évente kétszer látó nagyszülőkig. Ez ellen 

csak tudatos munkával és szervezettséggel tehetünk. 

Régióink elszegényedőben vannak, egyikben-másikban a kilátástalanság végképp kezdi átvenni a 

reménykedés helyét. Fiataljaink nehezen találnak munkát, sokuk külföldön képzeli el jövőjét. A minden 

fejlesztést és beruházást megszerző pozsonyi térségen és Vág-völgyön kívüli országrészekben 

gyakorlatilag nem lehet olyat kiemelni, ami jól működne. 

Nemzetiségi és nyelvi, sőt alapvető emberi jogainkat rendszeresen szemrebbenés nélkül szegik meg, 

miközben párhuzamosan hallgatjuk a „standard fölötti” jogainkról szóló és a minket a Duna mögé küldő 

szállóigéket. 

A Via Nova tisztában van a helyzettel, hiszen mi is fiatalok vagyunk, mi is a saját bőrünkön érezzük a 

gazdasági hiányosságokat és az élet minden területén megjelenő nemzetiségi diszkriminációt. Olyan 

országban akarunk élni, amelynek egyenrangú lakosai vagyunk minden tekintetben. Amely ország 

megbecsüli az itt élő őshonos népeket, és nem ellenséget lát bennünk, hanem állampolgárokat, az 

összes többi állampolgárral azonos jogokkal és kötelességekkel. Itthon kell élnünk a lehetőségeinkkel, 

és megvalósítanunk álmainkat. Ezért dolgozunk, és ezért fogunk dolgozni a továbbiakban is. 

Célunk, hogy a felsorolt problémákon közös erővel változtassunk, és tegyünk érte, hogy kilátásaink a 

jövőre nézve olyan képet fessenek, amely az utánunk következő nemzedékeket is az itthon maradásra, 

tudásuk gyarapítására és az itthoni értékteremtésre ösztönzi. 

Életképes és gyarapodó közösségünk előfeltétele, hogy a régióink jelentősége közjogi, gazdasági, 

politikai és kulturális tekintetben is megnőjön. Egységes véleményünk, hogy csak akkor lehetünk 

biztosak a jövőnkben, ha saját magunk dönthetjük el, mire van szükségünk. Megmaradásunk, 

gyarapodásunk kulcsa a teljes körű önrendelkezés, amihez stabil gazdasági alapok szükségeltetnek. 

Hisszük, hogy fiataljaink képesek az alapok letételére, csak közös akaratra van szükség!  
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A felvidéki magyarok szülőföldön boldogulása régóta közszájon forog üres szlogenként, ám a 

mindenkori szlovák kormány nem akarja, a magyar, vagy magát magyarnak mondó politikai képviselet 

pedig eddig nem tudta tartalommal megtölteni. A félmilliós felvidéki magyarságot az országos átlagnál 

is erősebben érintik a Szlovákiára jellemző gondok, ezen felül pedig további sajátos kihívásokkal is 

szembe kell néznie. 

Gazdaság  és a fiatalok itthon tartása  

Az ország túlnyomó részét sújtó gazdaságszerkezeti gondok és elszegényedés mellett további nehezítő 

körülmény, hogy a központi hatalom a lehető legszűkmarkúbban juttat pályázati forrásokat a 

magyarlakta térségekbe. Az ország 1993-as megalakulása óta mesterségesen keltett forráshiány 

célzottan diszkriminálja a magyarok által tömegével lakott részeket – ezzel az ott élő szlovákokat is 

megkárosítva, és tovább súlyosbítja az általános nehézségeket. A meglévő munkahelyek jelentős része 

eltűnt, kevés új létesülhetett, a rendszerváltáskor még reményteli állapotú dél-szlovákiai járások pedig 

szinte egytől egyig az ország leggyorsabban leszakadó járásai közé süllyedtek. A fiatalok a 

munkanélküliség elől menekülve, vagy a nyugat-európai bérek csábításának engedve a nagyvárosokba 

vagy külföldre vándorolnak, ami miatt a magyarlakta vidék elveszíti a legjobb ifjú szakembereit, 

legtermékenyebb munkaerő- és társadalomszervező forrásait – vagyis azokat, akikre a jövőt lehet 

építeni. 

Népesedés és közösségépítés  

Szlovákia demográfiai helyzete az európai átlaghoz mérten viszonylag stabil, a lakosság nem növekszik, 

de annak ellenére nem is fogy, hogy nincs jelentős bevándorlás. Ugyanez nem mondható el az itt élő 

magyarokról. Népesedési mutatóink súlyos válságról árulkodnak, gyors fogyásunkat a szlovákokénál 

eleve gyengébb népszaporulat mellett a tömeges asszimiláció és elvándorlás is súlyosbítja, s mindezek 

következményeként jelentkezik a társadalmunk elöregedése. A munkaképes, aktív lakosság fogyása 

életszínvonalbeli, gazdasági, jogérvényesítési szempontból egyaránt komoly hátrányba hozza a 

felvidéki magyarokat, és rontja a jövőképünket. A társadalom széthullása azonban nemcsak gazdasági 

téren tapasztalható, hanem a közösségi életből mindinkább kimaradó, tanácstalanná és céltalanná 

váló fiatalokon is. 

Oktatásügy 

A magyar oktatásügy Csehszlovákia keretei között sem volt rózsás helyzetben, Szlovákia létrejötte óta 

azonban újabb és újabb szervezett támadásokat kénytelen elviselni. Már a Mečiar-kormányok részéről 

tapintható volt a felvidéki magyar oktatás iránti mély ellenszenv, amely ellen azonban akkor még 

jelentős társadalmi összefogást tudtunk felmutatni. A Fico-kormányok ennek a hagyománynak 

egyenesági folytatói, ám amennyit gyengült mára a felvidéki magyar önvédelmi képesség, annyival 

leplezetlenebbül folyhat a magyar iskolák ellehetetlenítése. A jobboldali kormányok idején hasonló 

nyílt támadásokra nem került sor, ám a magyar iskolák szlovákokkal egyenértékű finanszírozása akkor 

sem valósult meg, tehát a minket érő diszkrimináció 23 éve folyamatos, legfeljebb a hevessége változó. 



 

  

  

 

5
 

Egészségügy  

Az egészségügy helyzete országosan katasztrófaközelinek mondható – ennek a kórházak állapota és az 

egészségügyi dolgozók hangulata a legszembetűnőbb jelzője. Az egészségügyi intézmények és 

szolgáltatások páciensbarát működtetése és a fenntartás körüli kérdések rendezése mellett számos 

egyéb intézkedésre van szükség, amelyek javítanák a közegészségi szintet és az emberek közérzetét. 

Erre kapcsolódóan kiemelt jelentősége van a fiatalok körében végzett oktatásnak, tájékoztatásnak és 

megelőzésnek, továbbá a szakképzés célzott fejlesztésének. 

Sport 

A sport azt a ritka kivételt jelenti, ahol az elmúlt években egyértelmű fejlődés történt a felvidéki magyar 

közegben. A magyarlakta vidékek régiós sportműhelyei mellett új sikertörténet a felvidéki magyar 

amatőr foci országos megszerveződése a Felvidéki Labdarúgó-válogatott és a Felvidéki Labdarúgó-

bajnokság képében. Tennivaló viszont ebben és az iskolai testnevelésben is van. 

Nemzetiségi és nyelvi jogok 

Szlovákiai nem biztosítja az Európában általánosan érvényesülő nemzetiségi, nyelvi és alapvető emberi 

jogokat az itt élő magyarok számára. A nemzetiségi, nyelvi, kulturális közösségek önrendelkezése ma 

már széles körű gyakorlat – alig találni olyan országot az Európai Unióban, ahol nem alkalmazzák, és 

ezeken a helyeken is rendszerint az ilyen népcsoport hiánya az ok. Ezzel szemben Szlovákia máig 

nemzetállamként határozza meg önmagát, holott a területén három jelentős lélekszámú nem szlovák 

nemzetiségű népcsoport él (magyarok, romák, ruszinok, csehek, lengyelek). Az ország lakosságának 

csaknem negyede nem szlovák nemzetiségű, az erősen központosított államigazgatás mégsem 

hajlandó tudomást venni ezekről az emberekről, és az európai normáknak szembemenve, 

közigazgatási, jogi, gazdasági, oktatási és kulturális téren is rájuk erőszakolja a saját szabályait és saját 

nyelvét. 

Korrupció  

A gazdasági szférát – elsősorban a közműveket és az Európai uniós források felhasználását –, valamint 

az egészségügyet behálózó korrupció és klientelizmus, a pénzforrások szinte minden szakterületen 

tapasztalható hűtlen kezelése megmérgezi az ország egész működését. A korrupció és a klientelizmus 

már rendszerszintű károkat okoz, hiszen bevett gyakorlat országos és önkormányzati szinten is. A 

rengeteg közpénz magánzsebekbe folyatása miatt a lehetségesnél jóval kevesebb népjóléti 

intézkedésre van keret, az emiatt jelentkező forráshiányt pedig az emberektől elvont pénzzel foltozzák 

be. Az élet minden területén megjelenő korrupció az általános közhangulatot is rontja. Csökkenti a 

vállalkozói kedvet, ezzel visszafogja a gazdaság élénkülését és elvándorlásra ösztönöz, ha a fiatalok azt 

tapasztalják, hogy a szabályokat betartva, becsületes munkával sokkal nehezebb az érvényesülés, mint 

kerülőutakon. 
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Képesség és lehetőség van, de állami akarat nincs 

A 20. században beindult urbanizáció miatt a városok szívóereje ma is rendkívül erős, csak az 

urbanizációs trendek változtak az évtizedek során. A tanulás és munka végett nagyvárosokba özönlő 

fiatalok többsége ott is marad, azonban a hiányuk egyre égetőbb az eredeti lakhelyükön. Ma már – ezt 

célzó intézkedések híján – a kisvárosok sem nyújtanak kellő alternatívát, nem beszélve a még 

behatároltabb lehetőségeket kínáló falvakról. Az innen a nagyvárosokba és főleg Pozsonyba költöző, 

húszas és harmincas éveiket taposó, tevékeny fiatalokat egy bizonyos szintig képes pótolni a vidék, 

azonban ha az elvándorlás (akár a nagyvárosokba, akár külföldre) túllépi ezt a határt, akkor a 

munkaerejük, vállalkozó kedvük, kezdeményezőkészségük hiányzik onnan, ahonnan távoznak. 

A gazdaság aránytalan fejlődése globális kihívás, így legfeljebb enyhíteni lehet célzott intézkedésekkel, 

Szlovákia magyarlakta vidékén azonban éppen ennek az ellenkezője történik. Miközben a vidéken élő, 

életerős fiatalokat egyébként is csábítja a nagyváros, sokan még azok közül sem találnak munkát, akik 

otthon maradnak. A gazdasági szerkezet rendszerváltás utáni széthullása állandó válságot idézett elő. 

Dél-Szlovákia nagyrészt földművelésre és állattenyésztésre épülő gazdasága összeomlott, de korszerű 

mezőgazdaság és ipar alig települt a helyébe. A tulajdonszerkezet is a helyi lakosság számára 

kedvezőtlenül alakult át, hiszen az azelőtt állami tulajdonban, még korábban pedig helyi birtokosok 

kezén levő földek és termelőegységek nagyrészt külföldi kézre kerültek. Az őshonos magyar lakosság 

lehetőségei nagymértékben beszűkültek, ennek kezelésére pedig semmiféle állami intézkedés nem 

történt. A magyarlakta vidéket sorvasztó jelentős elvándorlás és munkanélküliség tehát egyaránt 

tünet, a valódi baj szerkezeti és finanszírozási jellegű. Röviden: nem a képesség és a lehetőség, hanem 

az akarat hiányzik a magyarlakta vidék felemeléséhez. 

Európai munkanélküliségi csúcs 

Szlovákiában az egyébként is magas hivatalos munkanélküliségi arányból (kb. 13%) a fiatalok 

munkanélküliségi aránya az egyik legmagasabb az EU tagállamok közt – csaknem 35%, ami nagyjából 

75500 személyt jelent. Ami különösen nyugtalanító, hogy ez az arány az utolsó tíz évben alig változott. 

A fiatalok felének a munkanélküliségi időtartama meghaladja a 12 hónapot és csaknem egyharmaduk 

két évig munkanélküli. 

FIATALOK MUNKANÉLKÜLISÉGI ARÁNYA 

VÉGZETTSÉG SZERINT: 

Alapiskola 18 % 

Középiskola érettségi nélküli 25 % 

Középiskola érettségivel 35 % 

Egyetem, főiskola 7,5 % 
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Az Európai Unió tagállamai közt nagyon eltérőek a gazdasági körülmények, valamint az ebből származó 

életszínvonalbeli és jóléti mutatók. Ezeket az eltéréseket nem lehet megoldani a nominális bérek 

jelentős emelésével, ami többnyire meghatározó szempont a fiatalok a gazdasági jellegű 

kivándorlásánál. Társadalmilag égető jelenség a tanulmányaikat befejező fiatalok magas 

munkanélküliségi aránya is Dél-Szlovákiában. 

Vállalkozásösztönző közeg kell 

A fiataloknak támogatásra, tapasztalatszerzésre, valamint ösztönző üzleti és társadalmi környezetre 

van szükségük ahhoz, hogy kiaknázhassák képességeiket. Tájékoztatni kell őket a fontos tudnivalókról, 

és segíteni az ismereteik bővítésében. A Via Nova Kezdj okosan! projektje ezt a célt szolgálja azáltal, 

hogy sikeres vállalkozók és szakemberek tudását teszi ingyen hozzáférhetővé a pályakezdő 

vállalkozóknak. 

Kiemelten kezeljük a hazai magánvállalkozásokat, hiszen ezek nemcsak a tulajdonost és családját 

segítik a megélhetésében, de bebiztosítják vidékünk gazdasági fejlődését, értékeink megőrzését, 

tőkénk itthon tartását és forgatását, valamint a legfontosabbat, a termelés és gazdálkodás hazai 

kezekben tartását. Régióink igazi kitörési pontjainak tartjuk a mezőgazdaságot, a ráépülő feldolgozó- 

és élelmiszeripart, illetve az idegenforgalmat, így nagy hangsúlyt kell fektetnünk ezen ágazatok és a 

bennük rejlő lehetőségek megismertetésére a fiatalok körében. A multinacionális mezőgazdasági és 

élelmiszertermelő vállalatokkal méretben nem lehet felvenni a versenyt, azonban a trend évek óta a 

megbízható minőségű, természetes módszerekkel előállított élelmiszerek iránti kereslet növekedését 

mutatja. A kis volumenű, minőségi háztáji termelés erre a lehetőségre kapcsolódhat rá, ezért fontosnak 

tartjuk, hogy a fiataljaink éljenek vele, és megjelenjenek a kistermelői piacokon. Javasolni fogjuk, hogy 

a háztáji gazdaságok terményei és az ezekből készített termékek havi 800 euró értékig mentesüljenek 

a jövedelemadó kötelezettsége alól. 

A magyarlakta vidékek gazdagok az olyan értékekben, amelyeknek egyidejűleg jelentős öntudat-

erősítő szerepük és idegenforgalmi vonzerejük van. Közös értékeinket nemcsak megóvni 

kötelességünk, hanem megismertetni is szükséges minél szélesebb körben. A falusi turizmusban rejlő 

lehetőségek nagy távlatokat nyithatnak a kreatív, vállalkozó kedvű fiatalok előtt, ezért ezek külön 

figyelmet érdemelnek a Via Nova Karrierközpontok (lásd: II. Népesedés és közösségépítés fejezet) 

képzési programjain belül. 

A magyarországi Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) mintájára, velük partnerségben 

támogatjuk, s egyben kezdeményezzük a fiatal felvidéki vállalkozók szövetségének megszervezését, 

segítve ezzel a vállalkozói élet megkönnyítését, az egymástól való tanulást és inspirálódást, a 

kapcsolatok építését. 

Az alkalmas ösztönzők és kedvezmények hiányán túl a szlovák állam nem kínál a fiatal vállalkozók 

számára kedvezően elérhető pénzforrást sem. A Via Nova fontosnak tartja ezek elérhetőségének 

kialakítását és növelését, amire a mikrohitelek, a kockázati tőke bevonása, valamint az európai uniós 

pályázatok lehetnek alkalmasak. Az EU több programot indított a fiatal, pályakezdő vállalkozók 

támogatására, legyenek azok informatikai, mezőgazdasági, vidékfejlesztési, kereskedelmi esetleg ipari 

vagy más irányultságú vállalkozások. A programok értelmezése azonban gyakran bonyolult, illetve a 

kezdő vállalkozó nem rendelkezik kellő információval a lehetőségek kapcsán, így a források sokszor 

kihasználatlanul maradnak. Ezen szervezett tájékoztatással lehet változtatni, amelyre a 

karrierközpontok lesznek alkalmasak. 
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A Via Nova indítványai: 

 Rugalmassá kell tenni a diákok tanulás melletti alkalmazotti jogi státuszát. 

 A jelenleg is létező duális szakképzési rendszer minőségi alapokon történő módosítására van 

szükség. A rendszer lényege a jövőbeli munkáltató (magáncég) és a szakiskola kölcsönös 

együttműködése az oktatási folyamat társfinanszírozásában, továbbá az elméleti és gyakorlati  

tananyag korszerűségének fenntartásában. A tanulmányok befejezése után a munkáltatónak 

biztosítania kell a fiatalok alkalmazását. 

 Az állam egy évig átvállalja a munkáltató által a fiatal alkalmazottak bére után fizetendő 

egészség- és társadalombiztosítás terheit! 

 A fiatal vállalkozóknak (35 éves korig) az első teljes gazdasági évükben nem kell adólicencet és 

jövedelemadót fizetniük, a következő két évben pedig jelentős adókedvezményben 

részesülnek. Ez fizikai személyekre (SZČO) és jogi személyekre (s.r.o.) egyaránt vonatkozik. 

 A munkaadó hazai vállalkozásoknak előnyt kell élvezniük a nemzetközi cégekkel szemben 

adókedvezmények formájában! A közbeszerzéseknél pénzügyi érdeket kell kapcsolni a hazai 

vállalkozók megbízásához. 

 Átlátható és könnyen értelmezhető pályázati rendszerre van szükség a fiatal és törekvő 

pályakezdők segítése érdekében. A túlzott bürokrácia csökkenti a fiatalok vállalkozó kedvét, 

ezért indokolt a lehető legátfogóbb egyszerűsítése. 

 Országszerte felállított információs pontokra van szükség, amelyek tájékoztatják a pályakezdő 

vállalkozókat a szükséges intézkedésekről és fontos tudnivalókról. 

 A termőföldek értékesítésénél a hazai fiatal gazdákat kell előnyben részesíteni a külföldi 

felvásárlókkal szemben! 

A képességeink és a lehetőségeink adottak a szülőföldünk felemeléséhez. Az akarat azonban 23 éve 

hiányzik hozzá, ezért olyan kézbe kell adni az irányítást, ahol az akarat is megvan. 

  



 

  

  

 

9
 

 

Szlovák érvényesülés, beolvadás, elvándorlás 

A felvidéki magyarság népesedési ereje a rendszerváltás óta eltelt idő alatt mind jobban elmaradt a 

szlovákokétól. A szándékosan szegényes anyagi körülmények közé kényszerített Dél-Szlovákiában a 

tornyozódó problémák miatt a gyermekvállalási kedv elmarad az országos átlagtól, a halandóság 

viszont meghaladja azt. A magyar oktatás fokozatos ellehetetlenítése, a magyarellenes közhangulat és 

suttogó propaganda, valamint a szlovák többségű városok irányába folytatódó elvándorlás döbbenetes 

mértékben felgyorsította a többségi nemzetbe való beolvadást. A vegyesházasságok, a szlovák iskolába 

íratott gyerekek, valamint a direkt asszimiláció miatt már a szocializmus évtizedeiben is rengeteg 

magyar válhatott szlovákká, azonban ezt a problémát a rendszerváltásig elfedte a tízévente néhány 

ezres népszaporulatunk. Ez már akkor is elmaradt a szlovákság népesedési rátájától, azonban a 

problémával nem foglalkoztak. 

Az elmúlt évtizedben a felgyorsuló beolvadás hatásait tetézte, hogy vélhetően jelentős 

emberveszteséget könyvelhetünk el az Európai Unió gazdagabb országaiba történő elvándorlás miatt 

is, noha erről csak hozzávetőleges becslések léteznek. Társadalmunk elöregszik, miközben a minden 

szempontból legtermékenyebb rétegéből veszíti el a legtöbb embert. 

Célunk, hogy településeinken minél több tisztességes, dolgos, többgyermekes magyar család éljen 

létbiztonságban, hiszen ők jelentik társadalmunk tartópilléreit. 

Több lakás, több gyermek 

Támogatni kell a fiatalokat a családalapításban, lakáshoz jutásban és a munkavállalásban! Olyan 

támogatási rendszert kell bevezetni, amely családalapításra és gyermekvállalásra ösztönzi a fiatalokat 

a szülőföldjükön. A bérből kiszámított anyasági támogatást 80 százalékra kell növelni, hogy az 

édesanyák méltón és minél nagyobb anyagi biztonságban nevelhessék a kisgyermekeiket. A 

családfenntartó fél számára ezzel egyidőben adókedvezményeket kell biztosítani, a szülési 

szabadságról visszatérő édesanya régi-új munkahelyén pedig további adókedvezmények biztosításával 

kell növelni a létbiztonságot, a vállalt gyermekek számának figyelembevételével. Az államnak a fiatal 

munkavállalók esetében át kell vállalnia egy évre a munkáltató által a bérből fizetendő 

társadalombiztosítás terheit, ezzel ösztönözve a vállalkozókat a pályakezdő fiatalok alkalmazására.  

A felvidéki fiatalok kivándorlásának a munkanélküliség mellett másik jelentős kiváltó oka az önálló 

lakhatás kilátástalansága. Olyan otthonteremtési programra van szükség, amely hosszútávon megoldja 

a szülői házat elhagyó fiatalok lakhatási problémáit. Ehhez az első lépés az államilag támogatott 

startlakás program erőteljesebb beindítása. 

Karrierközpontokkal a fiataljaink jövőjéért 

A felvidéki fiatalok gyermekkoruktól való segítése érdekében született meg a Via Nova 

Karrierközpontok hálózatának gondolata, ami az aktív életpályát végigkövető, folyamatos odafigyelést 

és segítséget nyújtó hálózat létrehozását szorgalmazza Felvidéken. A karrierközpontok hármas 

feladatot látnak majd el: 
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A karrierépítés kezdőlépésének az anyanyelvű oktatásban való részvétel tekinthető. Az óvodai és 

iskolai beíratásokhoz kapcsolódó, különböző szervezetek által véghezvitt, szerteágazó programok 

eredményességét nagyban növelhetné az összehangolásuk, ez viszont komolyabb szervezést igényel – 

ennek megfelelő szakmai és gyakorlati feltételeket biztosíthatnak a karrierközpontok. A Beiratkozási 

Körút tapasztalatai szerint a személyes meggyőzés, azaz a lakossági fórumok és a családi látogatások 

jelentik a leghatékonyabb módszert. Ezek során szakemberek ismertetik meg a szülőkkel a magyar 

oktatás előnyeit és lehetőségeit. 

A karrierközpontok második szakterületét a pályaválasztási tanácsadás és pályakövetés képezi majd. 

Még a súlyos munkanélküliséggel küzdő régiókban is számos álláslehetőség kínálkozik, hiány van 

megfelelő szakemberekből, azonban ez az információ sokszor nem jut el a továbbtanulás irányát 

fontolgató fiatalokig. Avégett, hogy a legjobb döntést hozzák meg, a Via Nova Karrierközpontok 

naprakész tájékoztatást nyújtanak majd a középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel 

kapcsolatban. A pályakövető rendszernek köszönhetően, a tanulók a döntést követően is bátran 

fordulhatnak majd a központhoz az ösztöndíjakkal, pályázatokkal, gyakorlati lehetőségekkel, 

továbbképzésekkel kapcsolatban. 

A harmadik fázisban az álláskeresőket segítik majd a karrierközpontok. Ez gyakorlati tanácsadást jelent, 

továbbá egy naprakész adatbázis létrehozását, amely segítségével a munkakeresők és a 

munkalehetőségek könnyebben egymásra találhatnak. Ebbéli minőségükben a karrierközpontok arra 

is alkalmasak lesznek, hogy tartsák a kapcsolatot a külföldön dolgozó magyarokkal, és hazatérési 

szándék esetén tevékenyen segítsék őket a hazai lehetőségek megismerésében. 

Közösség vezet el a közös jövőhöz 

Hisszük, hogy minden fiatal tehetséges valamiben. A Ki a vagány a vidéken? projektünkre alapozva  azt 

valljuk, hogy fontos egy egységes tehetséggondozó program megalkotása, amely által a felvidéki 

tehetségek lakhelytől és családi háttértől függetlenül kibontakoztathatják adottságaikat és 

kamatoztathatják a tudásukat. Legalább ilyen fontos ebben és a Via Nova nevéhez fűződő többi 

közösségszervező rendezvényben, hogy társasági élményt, elfoglaltságot, illetve fontos ügyek melletti 

közös kiállás lehetőségét adják meg azoknak a fiataloknak, akik részt vesznek bennük. A kapitalista 

államberendezkedés csak gazdasági kérdésekkel foglalkozik, azonban a fiatalok zökkenőmentes 

beilleszkedése a társadalomba a későbbi előmenetelük minden szegmensét befolyásolja, így ezt is 

hasonló súllyal kell kezelni. 
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A magyar gyerekeket a szlovák közoktatás felé terelik 

Oktatásügyünk régóta folyamatos támadások össztüzében működik, nincs olyan szintje, amelyet ne 

érintenének felszámolások, fenyegetések és pénzügyi diszkrimináció. A magyar oktatás 

ellehetetlenítésével sok magyar gyereket terelnek a szlovák közoktatás felé, ami minél korábbi 

szakaszban történik meg, annál inkább az asszimiláció melegágya. 

Mára számos, jelentős arányban vagy akár többségében magyarlakta községben felszámolták a magyar 

óvodát, így az ottani magyar szülők egyetlen lehetséges választása a szlovák intézmény, ha nem akarják 

egészen kis gyereküket másik településre járatni. A kisiskolák sok településünkön az utolsó működő 

kulturális intézményként működnek. Megengedhetetlen, hogy a szakminisztérium a támogatásuk 

helyett folyamatos létbizonytalanságban tartja őket, és költségvetési megtakarításokra hivatkozva, 

lehetetlenül magas alsó osztálylétszámokat szab meg nekik. Ugyanez igaz nagyobb iskoláinkra is: az 

oktatási minisztérium megkövetel egy bizonyos szintű szaktantermi és tornatermi felszereltséget, ám 

ahelyett, hogy segítséget nyújtana a hiányosságok pótlására, zsarolásra használja fel a saját szabályait. 

A középiskolák esetében szintén nem érvényesül az az elv, hogy a felsőbb szinten meghozott 

döntéseknek az alsóbb szintek igényeit kell szolgálnia. Egyetlen teljesen magyar tannyelvű 

felsőoktatási intézményünk, a komáromi Selye János Egyetem jogállása gyakorlatilag a fennállása óta 

veszélyben forog. A taglalt támadások állandóan időszerűvé teszik a felvidéki magyar oktatásügy 

érdekvédelmi célkitűzéseit, amelyek terepe egyrészt a tárgyalóasztal a települési önkormányzati 

szinttől a megyei szakbizottságokon át egészen a parlamentig, ezek kudarca esetén pedig a közösségi 

tiltakozás, amelyre többször volt példa az utóbbi időben. 

Önállóan gondolkodó fiatalságra van szükség 
A felvidéki magyar oktatásügy fejlesztése közösségünk fennmaradásának és fejlődésének egyik 

legfontosabb záloga. Az óvodától az egyetemig terjedő anyanyelvi oktatási intézményhálózatunk 

védelme és bővítése elsődleges fontosságú, programunk minden célja kötődik ehhez az alapelvhez. 

Közösségünk érvényesülése önállóan gondolkodó, társadalmunkban és a világban önállóan eligazodni 

képes fiatalok felnevelésével kezdődik. Az önállóság azonban nemcsak rájuk, hanem magára az 

oktatásügyünkre is vonatkozik: oktatásügyi kérdésekről is önállóan kell gondolkodnunk és döntéseket 

hoznunk. Pont ezért aktívan támogatjuk a felvidéki magyar oktatásügyi érdekvédelmi szervezetek és 

iskolák hatékonyabb együttműködését, hogy a mi problémáinkra ne mások keressenek 

„megoldásokat”. 

A mezőgazdaság a felvidéki régiók egyik fő kitörési lehetőségét nyújtja, így erre az ágazatra hosszú 

távon kell támaszkodnunk. A felvirágoztatásához képzett hazai szakemberekre van szükség. A 

szakközépiskolák és a vállalkozások együttműködése által megvalósuló duális szakképzés 

feltámasztása középszinten biztosítaná a kellő létszámú szakembergárda létrejöttét, ez azonban nem 

elég. A Selye János Egyetem intézményi keretein belül, esetleg külön intézményként, magyarországi 

partneregyetemek szakmai részvételével, önálló, magyar nyelvű mezőgazdasági egyetemi karnak kell 

alakulnia. 
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Az életre felkészítő oktatásnak ma már nélkülözhetetlen része a digitális készségek minőségi oktatása. 

Ezek hiánya, vagyis a digitális „írástudatlanság” egyértelmű versenyhátrányt jelent a fiatalok számára 

a munkaerőpiacon. Ezért kiemelten fontosként kezeljük, hogy a digitális tehetséggondozás hangsúlyos 

szerepet kapjon az oktatásban. Javasoljuk az online- és médiatudatosság, az adatvédelem oktatását, a 

téma beemelését a tanrendbe. Mindezzel kapcsolatban komoly pályázati forrásokra van szükség, 

illetve arra, hogy az elavult iskolai informatikai rendszerek és hálózatok fejlesztésére az állam nagyobb 

hangsúlyt fektessen. 

Az oktatásügyi programok megvalósítása legalább annyira gyakorlati munka, mint amennyire elméleti. 

A Via Nova oktatásügyi stratégiája két fő csoportra oszlik: egyrészt az országos szintű 

oktatáspolitikában való érdekképviseletre, másrészt a terepen való szervezeti aktivitásra. 

Érdekképviselet, érdekérvényesítés 

El kell érnünk a magyar iskolák számára hátrányos kerettanterv felülbírálását. Jelenleg semmibe veszik 

közösségünk érdekeit, és hátrányosan megkülönböztetik a magyar anyanyelvű gyermekeket, holott 

ilyen fajsúlyú szakmai kérdésekben az érintettekre kell bízni a döntést. A kerettanterv minimális 

önállóságot hagy csak a magyar iskolák számára, aminek folytán a jövőben még annyira sem tudják 

majd kompenzálni az anyanyelvoktatásra és a történelemre jutó alacsony óraszámot, mint eddig. 

Az oktatási minisztérium évről évre újabb „reformokkal” áll elő, miközben olyan súlyos problémák 

várnak megoldásra, mint a tankönyvek kérdése. Számos esetben előfordult az elmúlt évek során, hogy 

az iskolák késve jutottak tankönyvekhez, de ilyen téren a legsúlyosabb a történelemtanárok helyzete. 

A minisztérium ugyanis csak a szlovák diákok számára készült, így a magyar történelemmel alig 

foglalkozó és ahhoz idegen szemlélettel közelítő történelemtankönyvek tükörfordítását engedélyezi a 

magyar alapiskolákban. A történelem óraszámának kierőszakolt csökkentése, valamint az alkalmas 

segédeszközök használatának tiltása azt célozza, hogy a tanítók ne tudják átadni a magyar gyerekeknek 

népünk múltját. 

A tiltakozás várhatóan folyamatosan napirenden lesz, azonban a problémát csak döntéshozó tisztségek 

birtokában, illetve azokra hatékonyan gyakorolt nyomással lehetne megnyugtatóan kezelni. A 

választások után létrejövő új kormánynak vissza kell térnie az oktatásügyi decentralizáció útjára, ennek 

részeként a fentebb említett kerettanterv módosításán túl vissza kell állítania az iskolatanácsok 

jogállását és mind több kompetenciát kell leosztania a fenntartó önkormányzatok, tágabb értelemben 

pedig a helyi közösségek felé. 

Munka a terepen 

A Via Nova legrégebben futó hagyománya a Beiratkozási Körút, amelynek a tevékenysége a 

karrierközpontokba integrálva és szakmai partnerek bevonásával szélesedhet ki. A szülőkkel való 

kapcsolattartásnak már az óvodai beiratkozástól kezdve rendkívüli jelentősége van, ennek a témának 

a kezelése kulcsszerepet fog játszani a jövőben. 

A vasárnapi iskolák kezdeményezése a nyelvhatáron és a szórványban élő magyar családokat célozza 

meg, akik lakhelyükből adódóan nem érik el a magyar nyelvű közoktatást, de nem szeretnék, hogy 

gyermekeik eltávolodjanak a magyar közösségtől és kultúrától. A tapasztalatok szerint valós igény 

mutatkozik a hétvégi alkalmakra, ahol a gyerekek megismerkedhetnek magyarságunk hagyományaival 

és történelmével. A kezdeményezés így jogosan remél anyagi és erkölcsi támogatást a politikumtól. 
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A diákszervezetek politikamentességét megőrizve elengedhetetlen azok közéleti szerepvállalása. A Via 

Nova szorosan együttműködik az alapiskolai és középiskolai diákönkormányzatokkal, illetve egyetemi 

hallgatói önkormányzatokkal, és a jövőben is támogatólag viszonyul a felőlük érkező szakmai vagy 

társadalmi-közéleti kezdeményezésekhez. 
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Egészségre nevelés, intézményes törődés a diákokkal, fiatalokkal 

A lakosság testi és lelki egészségének megőrzésére törekvés rengeteg összetevőből álló dolog. A rossz 

állapotok felszámolásánál egyszerűbb, olcsóbb módszer a megelőzés. Ennek alapvető eszköze lenne a 

diákok általános egészségtudatosságra nevelése már az alapiskolai és a nem szakirányú középiskolai 

keretek között, a szükséges óraszám, valamint közösségi rendezvények rászánásával. Az oktató-diák, 

szakember-diák és diák-diák kapcsolatok által elmélyülhet az egészségközpontú hozzáállás, 

példaértékű magatartás. A diákok e téren szerzett ismereteinek rendszeres mérésére pedig 

lehetőséget nyújtana a MONITOR9 rendszerbe való kapcsolás. 

A központosított felvételi rendszer segítségével, a jelentkezők egészségügyi ismeretei és 

sporttevékenységük is meghatározó szereppel bírna a középiskolák, főiskolák és egyetemek felvételi 

eljárásánál. A teljes képzésen átívelő felmérések eredményeit központosított rendszernek kell tárolnia, 

amely a középiskolai és a felsőoktatási intézmények felvételi adatbázisával összekapcsoltan működik. 

Az iskolaorvos-rendszer és pszichológiai tanácsadás kiépítése, annak ingyenes és hatékony 

működtetése a diákok közvetlen érdekeit szolgálná. Valamennyi oktatási intézményben biztosítani 

javasolt a folyamatos egészségügyi felügyeletet, legalább heti egyszeri alkalommal, így megelőzve a 

betegségeket, illetve a fertőzések elterjedését. A pszichológiai tanácsadás biztosítása az oktatási 

intézmények valamennyi oktatója, diákja és munkatársa részére szintén hozzájárulna a legkülönfélébb 

veszélyek és konfliktusok megelőzéséhez. Szükség esetén az intézmény orvosi és pszichológiai 

felügyelete intézkedhessen a további ellátás biztosításáról a megfelelő egészségügyi intézményben. 

Az egészségtudatos nevelésbe ma, az egészségkárosító vegyszerek széleskörű alkalmazásával, 

tömegesen gyártott ipari élelmiszerek korában beletartozik a tudatos étkezés tanítása és a 

tanintézményekben elérhető étkeztetés színvonalának emelése. Magyarországi példa igazolja, hogy 

lehetséges az átfogó menzareform, és az árak a jó minőségű alapanyagok és egészségesebb ételek 

esetén sem szöknek a magasba. Ha a megszokotthoz ragaszkodó közvélemény eleinte elégedetlen is 

az újítással, a táplálkozástudomány fejlődése által mára bőven eljárt az idő a még most is általánosan 

elfogadott szemlélet felett. 

Megelőzés 

Az iskolai nevelés keretei közt szintén komoly hangsúlyt kell fektetni a szenvedélybetegségekkel és 

függőségekkel kapcsolatos problémák oktatására és a megelőzésre. A gyerekekre, diákokra számos 

helyről veszély leselkedik: egyre újabb, társadalmi és kulturális eredetű pszichés problémák ütik fel a 

fejüket a köreikben, ráadásul párhuzamosan az óriási pénzeket mozgató kábítószerpiac csábítása is 

állandó. Ezzel szemben nem elég az ad hoc jellegű, hevenyészett, néhány alkalomból álló 

drogmegelőzési foglalkozás. Fontos, hogy a pedagógusok ismeretei is naprakészek legyenek ez ügyben, 

mind a megelőzés oktatását, mind az esetleges baj felismerését illetően. Mindennek a bebiztosítása 

komoly szervezést és infrastruktúrát feltételez, amely ma még nem áll rendelkezésre a szükséges 

mértékben. Napjainkban is szóban forog ugyan a megelőzés, ám nem kellően hiteles – erre minden 

korcsoportnál, társadalmi, vallási- és nemzetiségi csoportnál ügyelni kell. Ha figyelembe vesszük, hogy 

a jövő nemzedékek testi, lelki és szellemi egészségéről van szó, akkor nem lehet ezt a problémakört 

sem lebecsülni, sem kizárólag a pénzügyi kiadások felől szemlélni. 
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A sportolást és a sportteljesítmény elismerését integrálni kell a középiskolai és a felsőoktatási 

intézmények rendszerébe, a megfelelő tanulmányi eredmények és professzionális sportlehetőségek 

egyeztetésével. Az eredményes sportolóvá váláshoz a sporteredmények mellett értelmi, 

képzettségbeli és nyelvismereti elvárásokat is érdemes támasztani. 

Az egészségügyi nevelés céljainak elérésében hatékony kiegészítő lehet az elsősorban a középiskolák 

többségében hanyagul kezelt, önmagában is fontos értéket képviselő zenei és egyéb művészeti 

nevelés. A magas szintű művészeti nevelés által adott ismeretek elősegítik a gyerekek kreatív 

gondolkodását és lelki kiegyensúlyozottságát, amire Kelet-Ázsia oktatási rendszere a kedvező példa. 

Egészségügyi szakképzés 

Egészségügyi szakembereket (ápoló, szülésznő, nővér, védőnő, mentőápoló, stb.) képző, magyar 

oktatási nyelvű intézmények létesítésére, a képzés bővítésére van szükség. Általános érdek, hogy a 

képzés során a szlovák, latin és angol nyelvű szakismeret mellett magyar nyelvű szakmai ismerettel is 

gazdagodjanak a diákok, a tudást anyanyelvükön sajátíthassák el, a szakmai ismereteket az ország 

szaknyelvén tanulják. Felvidék jelentős, magyar páciensek által sűrűn igénybe vett betegellátó 

intézményeiben így nem okozna gondot a magyar nyelvű kommunikáció sem. Ez a magyar nyelv 

szélesebb körű használatának elősegítése mellett kedvezően járulna hozzá a sikeres beteg-

együttműködéshez is. 

A magyar nyelvű, egyetemi szintű egészségügyi szakemberképzés létrehozása is indokolt Felvidéken. 

Ez leginkább a Selye János Egyetem intézményi keretein belül valósulhatna meg; kiindulásként 

magyarországi szakegyetemekkel kötött együttműködési szerződések útján lendülhetne fel a képzés. 

A vonatkozó tudományos és kutatói élet felpezsdítésében szintén részt vehetnének magyarországi 

társintézmények, kutatók, neves tudósok. A külföldi egyetemen végzett, illetve a hazai egyetem 

elvégzése után külföldi munkaviszonyt létesített egészségügyi dolgozók hazacsábítása is elsődleges 

fontosságú, hogy gátat vessünk az elvándorlásnak – erre ösztöndíjak, kutatói programok, pályázati 

lehetőségek nyújthatnak alkalmas eszközt. 

Mindezt természetesen az ágazat minden szegmensére kiterjedő, minden érintett bevonásával elért, 

széles körű kompromisszumokon nyugvó intézkedéscsomagnak kell megelőznie, amely nyomán 

megszűnik az állandó válság és a robbanásközeli állapot az egészségügyben. A második Fico-kormány 

éppen a ciklusa legvégén szembesült azzal, hogy nem képes kezelni ezt a helyzetet. 

A gyógyturizmus fellendítése 

Tájaink kiváló adottságokkal rendelkeznek a gyógyturizmus tekintetében. A sokfelé fellelhető 

hévízforrások és rájuk épített fürdők, valamint a barlangok, a hegyvidéki üdülőövezetek egyaránt olyan 

adottságok, amelyeket szervesen be kell kapcsolni az egészségügyi ellátásba, valamint az iskolákkal 

való együttműködésébe. A diákokat meg kell ismertetni a természetben rejlő lehetőségekkel, és ezek 

védelmének fontosságával. Ezt a célt szolgálná az iskolák bekapcsolása az egészségturizmus 

rendszerébe. Nem elhanyagolható az egészségturizmuson belül a betegturizmus fellendítése, annak 

megfelelő infrastrukturális, jogszabályi és személyi rendszerének kiépítése. Használjuk ki természeti 

ajándékainkat egészségünk sikeres megőrzésére, rehabilitációra vagy felüdülésre! 
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Fellépés a túlzott gyógyszerfogyasztás ellen 

Törvényi erővel kell korlátozni, valamint magasabb adókkal sújtani a sajtóban megjelenő, vény nélkül 

kapható gyógyszerek hirdetéseit, ezek ugyanis nem a közegészség javítását szolgálják, hanem 

egészségtelenül és indokolatlanul nagymérvű gyógyszerfogyasztásra sarkallják az embereket. A 

közismerten egészségkárosító termékeket (dohányáru, szeszes italok, energiaitalok, bizonyos 

élelmiszerek és élvezeti cikkek) szintén magasabb adókulcsba kell sorolni. Az így befolyt állami 

többletjövedelem az egészségügyi szektort illetné, amelyet kórháztámogatásra, megelőzésre, az 

egészségügyi dolgozók fizetésére, vagy más hasonló hasznos célra használhatnának fel. 

További intézkedési indítványok: 

 Rendezni kell az egészségbiztosítási rendszer és a piaci alapú magánbiztosítók viszonyát. 

 Ésszerűsíteni kell az egészségügy finanszírozását és a kórházi ágyszámokat. 

 A kórházak és a magánpraxisok viszonyát rendezni kell, elhelyezkedésüket össze kell hangolni 

a betegbarát egészségügy és a könnyebb elérhetőség érdekében. 

 Megyei szintű, központosított betegjogi rendszert kell felállítani, online bejelentési felülettel., 

jogsergélyszolgálattal. 

 A nem dohányzók védelmében, büntetés terhe mellett be kell tiltani a dohányzást a 

vendéglátóegységekben, közintézményekben, nyilvános köztereken. 

 Mentőmotor szervezetet kell felállítani elsősorban az autópályák mellett, a tavasztól őszig 

terjedő időszakban történt balesetek haláleseteinek csökkentésére. 

 Egészségközpontú pályázatok meghirdetésével kell segíteni a családokat és az 

intézményeket. A családok költséges kezeléssel járó betegség vagy baleset esetén 

pályázhatnának pénzügyi segítségre. Az intézmények egészségturisztikai célokra, 

egészségtáborok szervezésére, tisztálkodószerek beszerzésére és az iskolaorvos által 

kezdeményezett tervek megvalósításához pályázhatnának forrásokra. 

 Időszaki rendszerességű pályaalkalmassági vizsgálatok (pszichotesztek, IQ-tesztek) 

bevezetését javasoljuk az alapiskolától felnőttkorig. Ezek megkönnyítik a megfelelő 

munkahely és munkakör megtalálását, ezáltal a munkáltató és a munkavállaló érdekét is 

szolgálják. 
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A sport a modern társadalom egyik legnagyobb ereje és legfontosabb tényezője, amely több 

szempontból is rendkívüli hasznot hordoz magában. A közegészségügyi állapot általános javítása 

mellett, közösségépítő ereje felülmúlhatatlan, célokat ad a fiataloknak, gátolja a társadalmi 

lemorzsolódásukat, valamint erősíti a nemzeti és a regionális öntudatot. A Via Nova ezért kiemelt 

jelentőségűként tekint a felvidéki sportéletre és az iskolai testnevelésre. 

Iskolai testnevelés 

Az iskolai testnevelés fő hiányossága, hogy nem kapja meg a szükséges hangsúlyt. A probléma a 

városokban kevésbé jellemző, mint a falvakban, de ott is előfordul. Előrelépést jelentene, ha a 

kötelezően előírt, sokmozgásos testnevelésórákat mindenütt megtartanák, kellő körültekintéssel 

viszonyulva az elvárásokhoz. 

A gyerekek sokkal kevesebbet mozognak, mint a korábbi évtizedekben, így ösztönözni kell őket erre. A 

mozgás és sport iránti igényüket növeli, ha az érdeklődésüket felkelteni képes edző vagy tanító 

szakszerűen foglalkozik velük. A tantestületekbe be kell jutniuk az edzőknek, akik továbbképzést és 

bemutató órákat tarthatnak a pedagógusoknak. Ez régiónként egy képzett „repülő” edző 

alkalmazásával is végrehajtható, akinek az a feladata, hogy kellő sport- és testnevelési ismeretekkel és 

tájékoztatással lássa el az alapiskolás tanítókat és napközis tanítókat. Ezenfelül támogatást nyújthatna 

az iskolásoknak sportkörök szervezésében.  

Szabadidős sport 

A sportfoglalkozásokat már az óvodától lehetővé kell tenni a gyerekek számára. Ehhez szakképzett, az 

alapiskolák esetében leginkább pályakezdő vagy nyugdíj közeli edzőkre van szükség, akik képesek 

játékos formában foglalkozni a gyerekekkel. 

A kisebb alapiskolákban a napközi rendszeréhez kapcsolódva a legcélszerűbb sportfoglalkozásokat 

tartani, míg a nagyobb alapiskolákban ezek önmagukban is megállják a helyüket. Az óvodásokkal 

foglalkozóhoz hasonló edző alkalmazása azonban itt is célszerű. 

A városokban és a falvakban működő sportklubok, illetve sportszakosztályok szoros együttműködése 

kívánatos az iskolákkal. Az edzők jelenléte a rendszerben biztosítja a szakmaiságot, a tehetségesebb 

gyerekek pedig az edzői tanácsok mentén könnyebben választhatják ki a számukra legkedvesebb, 

legalkalmasabb sportága(ka)t. Ez a rendszer emellett a tehetséggondozás malmára is hajtja a vizet, 

hiszen a szakavatott edzői szem hamarabb és biztosabban veszi észre a kiugró tehetséget, aki így 

hamarabb részesül célirányos foglalkozásban. Az iskolák, illetve az iskolákkal partnerséget fenntartó 

sportszakosztályok gyerekek számára szervezett tornákkal is felpezsdíthetik az ifjúsági szabadidős 

sportéletet. 

Sportklubok 

A legtehetségesebb gyerekek az iskolai sportéletből a versenysportig juthatnak, ami már klubszinten 

működik. Ennek a rendszere a helyi sportinfrastruktúra függvényében adott, így a legfőbb feladat az 

iskolai tehetséggondozás és a sportklubok közti út megkönnyítése. A diákokat foglalkoztató 

sportklubok körül a szülők, valamint a közösséget összekovácsoló rendezvények által erős kötelékek 
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alakíthatók ki. Ennek részét képezhetik az olyan, nagyobb lélegzetvételű rendezvények is, mint a 

speciális sporttáborok. 

Amatőr labdarúgás 

Az évek óta tartó szervezőmunkának köszönhetően egyre szerteágazóbban fellendül a felvidéki magyar 

amatőr futball. A Felvidéki Labdarúgó-válogatott és a Felvidéki Labdarúgó-bajnokság ennek a 

zászlóshajói: összefogják a régiókban kibontakozó, közösségépítő és öntudaterősítő 

futballkezdeményezéseket, és egyúttal erősítik a felvidéki magyar öntudatot is. A válogatott bekerült 

a nem hivatalos válogatottak vérkeringésébe, nemzetközi színtéren is megjelenik, és képviseli 

Felvidéket. A kezdeményezés további kiterjesztéséhez megvan a szervezői szándék és a játékosok, 

valamint a közösség érdeklődése is. 
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A magyar nyelvhasználatot befolyásoló tényezők 

Az egykor meglehetősen éles nyelvhatár fokozatosan elmosódik és délre tolódik, a nyelvhatár mentén 

fekvő, valamikor magyar többségű városok mára szlovák többségűvé váltak. Az egész egykor színtiszta 

magyar nyelvterületre jellemző, hogy a szlovák lakosság aránya növekszik, különösen a városokban, 

ezzel a szlovák nyelvhasználat is arányaiban növekvő mértéket mutat. A népszámlálások során 

magukat magyar anyanyelvűnek vallók száma rendszerint jelentősen meghaladja a magyar 

nemzetiséget is vállalók számát, azonban mindkét kategóriában évtizedről évtizedre folyamatos 

csökkenés tapasztalható. 

Noha a szlovákiai magyarok többsége még ma is magyar többségű településen él (bár arányuk a 

nemzetiségi kisebbségen belül folyamatosan csökkenést mutat az elmúlt évtizedekben), Dél-Szlovákia 

magyarlakta területét a gyakorlatban megvalósuló nyelvhasználat szempontjából éppen e jellemző 

alapján érdemes két kategóriára osztani. Az egyiket a magyar többségű területek jelentik, ahol a 

magyar nyelv a mindennapi kapcsolatokban még ma is domináns szerepet tölt be. A másik kategóriába 

azok a települések tartoznak, ahol a magyar anyanyelvűek már statisztikailag is kisebbségben vannak, 

és a magyar nyelvhasználat jellemzően az otthonokba szorult vissza. A még teljes körűnek nevezhető 

2001-es népszámlálás adatai szerint Szlovákiában 532 település volt, ahol a magyar lakosság aránya 

elérte a 10 %-ot és ebből 410 településen a magyarok abszolút többséget is alkottak. A magyar 

nemzetiségűek megközelítően 80 %-a magyar többségű településen élt és csak 7 %-uk élt olyan 

településen, ahol a magyarok aránya nem érte el a 10 %-ot. A magyar nemzetiségű lakosság csaknem 

teljes egészében a magyar határ menti, változó szélességű, 600 km hosszú sávban él, amely körülbelül 

10 ezer km2-t tesz ki.  Ezek a mutatók folyamatos romlást mutatnak, de a viszonylag koncentrált 

elhelyezkedés még mindig kedvező alap lehet a hosszabbtávú megmaradáshoz, és megalapozhatja a 

nyelvi jogokkal kapcsolatos igényeket, illetve biztosítja megvalósításuk társadalmi feltételeit. 

A magyar nyelv jogilag alacsonyabb státusza az államnyelvi státuszt élvező szlovák nyelvvel szemben 

azt eredményezi, hogy a magyar nyelv a nyilvános érintkezés területén, sőt a magánjellegű 

kommunikációban is fokozatosan háttérbe szorul, mivel a magyar nyelvi környezetbe kerülő 

szlovákok jellemzően egyre kevésbé sajátítják el a magyar nyelvet, és még annak ismerete esetén 

sem használják. A magyarság kisebbségi helyzete, a magyar népesség alacsonyabb iskolázottsága, a 

magyar nyelv alacsonyabb jogi státusza, a közösségi és egyéni szinten jelentkező „nyelvi hiány”, a 

szlovák társadalomban tudatosan kialakított negatív magyarságkép és a magyar nyelvvel szembeni 

elutasítás és ellenszenv együttesen a magyar nyelv presztízsének csökkenését eredményezték. 

Még a törvény adta lehetőségeinkkel sem élünk 

2010-től kezdődően több felmérés is készült, amelyek a törvény által papíron biztosított hivatalos 

magyar nyelvhasználatot vizsgálták. A felmérések megállapították, hogy a hivatalos érintkezésben a 

magyar nyelvhasználat még annyira sem érvényesül, amennyire a törvény ezt engedi. A törvény 

kötelezővé teszi az önkormányzati és állami hivatalok számára a hivatalos kisebbségi nyelvhasználat 

biztosítását. Ennek értelmében az ügyfelekkel szóban és írásban is kommunikálniuk kell az adott 

nyelven. A nyelvi jogok terjedelme nem függ a nemzetiségi lakosság részarányától az adott településen, 
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ami a törvény hatálya alá eső települések esetében 10 % és majdnem 100 % közötti tartományban 

mozog. 

 A magyar hivatalos nyelvhasználat szinte kizárólag szóban valósul meg, írásban történő 

használata még a magyar többségű településeken is elenyésző.  

 

 A magyar nyelvű szóbeli érintkezés jellemzően még a magyar többségű településeken is csak 

akkor valósul meg, ha a hivatalnok is magyar anyanyelvű, vagy hajlandó magyarul beszélni, az 

ügyfelek jellemzően azonnal szlovákra váltanak, ha a hivatalnok szlovákul szól vissza. 

 

 A magyar anyanyelvű ügyfelek általában nincsenek tisztában azzal, hogy joguk lenne a magyar 

nyelvhasználathoz, ha pedig tisztában is vannak vele, a hivatal „bosszújától” tartva vagy 

egyszerű konformizmusból nem ragaszkodnak hozzá. 

 

 A hivatalok nem biztosítják a hatályos törvény által előírt terjedelemben a magyar nyelvű 

ügyintézést, a magyar többségű településen az írásbeli ügyintézés feltételeit (pl. kétnyelvű 

űrlapokat), a szlovák többségű magyarlakta településeken pedig a szóbeli ügyintézés feltételeit 

sem. 

 

 Az állami hivatalok esetében egyértelműen tetten érhető a központi közigazgatási szervek 

(minisztériumok) tudatos szabotálási szándéka. 

 

 A kisebbségi nyelv hivatalos érintkezésben történő használata előtt tényleges akadályt jelent 

a nyelvi hiány, egyrészt az ügyfelek részéről, másrészt maguk a hivatalnokok részéről is, 

különösen az írásbeli érintkezésben. Még a magyar anyanyelvű hivatalnokok sem képesek 

elvárható színvonalon magyar nyelvű hivatalos dokumentumot megfogalmazni. 

A magyar nyelvhasználat ügye nemzeti közösségünk egyik alapkérdése. A „nyelvében él a nemzet” 

megállapítás hatványozottan helytálló egy kisebbségi közösségre. A nyelvhasználatnak az élet minden 

területén meg kell valósulnia ahhoz, hogy az adott nyelv megőrizze presztízsét és teljes értékűségét.  A 

nyelvváltást és az azt minden esetben követő nemzetiségváltást jellemzően megelőzi az anyanyelv 

visszaszorulása a magánélet területeire, szó szerinti konyhanyelvvé válása.  Már anyanyelvünk 

leértékelése, használhatóságának beszűkülése, számos negatív következménnyel jár, amelyek első 

látásra nem is tűnnek fel: például gyakran – tudat alatt – az iskolaválasztás során is befolyásolja a 

szülőket.  

A jövőhöz a jogi egyenlőség elérésén át vezet az út 

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy anyanyelvünk használatát támogassuk, a magyar nyelvet a lehető 

legszélesebb körben használjuk, a jogszabályok által biztosított lehetőségeket maximálisan 

kihasználjuk. Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben a törvények a hivatali nyelvhasználat területén 

kötelezően előírják valamely esetben a magyar nyelv használatát, akkor ennek érvényt is szerezzünk. 

A hatályos törvényi keret kitöltése a jogszabályi hiányosságok felfedésének is előfeltétele, valamint a 

további jogbővítés alapját jelenti.  

A szlovákiai magyarság hosszú távú megmaradása csak nyelvi egyenjogúság mellett képzelhető el. 

Ezért célunk, hogy a magyarlakta régiókban a magyar nyelv a szlovákkal egyenlő jogi státuszt 

élvezzen, ennek érdekében jogszabályi módosítások kezdeményezését tartjuk szükségesnek. 
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A Csatlakozz a jövőhöz! programot a Via Nova a felvidéki magyar fiataloknak ajánlja. A szakmai anyag 

nemcsak egy értékrendet tükröz, de problémafelvetéseivel és megoldási javaslataival igyekszik átölelni 

egy teljes életszakaszt is az óvodától az egyetemig, a bölcsőtől a munkahelyig, a születéstől a 

családalapításig. 

Választási programunk hat pillére ennek megfelelően a szülőföldön boldogulás hat alapvető és 

nélkülözhetetlen velejáróját öleli át a családok támogatásától kezdve az óvodai és iskolai 

beiratkozáson, intézményeink és nyelvünk megtartásán, valamint a pályakezdők karrierépítésén át, 

egészen a régióink fejlődésének alapjául szolgáló létbiztonság növeléséig, valamint az ehhez szükséges 

testi és lelki egészség megőrzéséig. 

A programban több utalás elhangzik közösségépítő rendezvényeinkre: a Beiratkozási Körútra, a Ki a 

vagány a vidéken? tehetségkutatóra, a Kezdj okosan! vállalkozói konferenciákra, a  pályakezdőket 

segítő információs pontokra, az épülő karrierközpontokra, az amatőr sport zamatát visszaadó Felvidéki 

Labdarúgó-bajnokságra és nem utolsósorban az anyanyelvünk hivatali érintkezésben és virtuális 

térben történő használatának széleskörű elterjedését célzó mozgalmi tevékenységünkre. 

Hiszünk a közösségek megtartó, nevelő és életet kiteljesítő erejében. A hatalom visszaéléseivel 

szemben az arctalan tömeg és az elszigetelődött egyén egyaránt védtelen. A közös célokkal rendelkező, 

önszerveződő közösség a felvidéki magyar jövő zálogának egyetlen megtestesítője, hiszen csak egy 

öntudatos közösség képes kivívni a természetes régiók önigazgatását és a magyarok teljes körű 

egyenjogúságát. 

Mi, vianovások ezért valljuk, hogy szülőföldünk számunkra több egy térképnél, hogy közösségi 

ügyeinkben sosem lehet helye a lemondásnak, hogy oktatási-nevelési intézményeink mája 

közösségünk holnapja, hogy céljaink megvalósításához ép testre és ép lélekre egyaránt szükségünk 

van, hogy a sport nemesít, és hogy közösségi önazonosságunk legfontosabb eleme az anyanyelvünk.  

Köszönöm szerkesztőtársaimnak a munkát, a képviselőjelölteknek kívánom, hogy a tettek útján 

vezesse őket a közös akarat, a tisztelt választópolgárnak pedig jó szívvel ajánlom, hogy csatlakozzon a 

jövőhöz! 

Gubík László 

a Via Nova elnöke 
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