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Tisztelt Önkormányzati Képviselők, Egyesületi Elnökök! Kedves Barátaim! 
  
Rövidesen kezdődik a magyarországi – kb. egy hónapig tartó – népszámlálás. Számunkra 
kitüntetett jelentőséggel bír ennek sikeres lezajlása, két okból is. Egyrészt képet kapunk a 
magyarországi lengyelség számszerű arányairól és arról, hogy hányan vannak olyanok, 
akiknek fontos a lengyel identitásuk vagy lengyel gyökereik felvállalása. Másrészt a választási 
törvény nemzetiségekre vonatkozó szakaszai a helyi nemzetiségi önkormányzati választások 
kiírását az adott helyen népszámlálási minimum adatok eléréséhez köti. Ez azt jelenti a 
gyakorlatban, hogy a 2024-től megválasztandó nemzetiségi önkormányzatok sorsa az e 
népszavazáson kinyilvánított lengyel identitások kellő számától függ. Megfelelő számú 
lengyel nemzetiségű lakos hiányában az adott területen (településen) nem lesz lehetőség 
lengyel nemzetiségi választások kiírására. 
Az önkormányzati tagoknak erkölcsi kötelességük, egyúttal pedig hivatalból feladatuk is 
tájékoztatni a területükön lakó lengyel származású vagy kötődésű embereket a 
népszámlálással kapcsolatos fontos tudnivalókról és felhívni a figyelmüket a lengyel identitás 
felvállalásának a fontosságára. 
Magyarországon kb. 200 olyan lengyel identitású, kötődésű ember van, aki szükségszerűen 
részt vesz a magyarországi lengyel közéletben annak révén, hogy tagja valamelyik lengyel 
nemzetiségi önkormányzatnak vagy civil szervezet vezetőségének. Közülük (közületek) a múlt 
héten, szeptember 23-án, pénteken a Lengyel Szószólói Iroda és az Országos Lengyel 
Önkormányzat által közösen szervezett tájékoztatón – amely a népszámlálással kapcsolatos 
legfontosabb gyakorlati összefüggésekről és tudnivalókról teljeskörűen tájékoztatott – szám 
szerint csupán kilencen jelentek meg (tehát az érintettek kb. 0,5 %-a). Ezt megdöbbentően 
kicsiny aránynak tartom. 
Abból kiindulva, hogy e találkozón valóban fontos információk hangzottak el a KSH 
legmagasabb szintjén dolgozó illetékes szakember (osztályvezető) szájából, közzéteszem a 
tájékoztatóról készített videófelvételt. Kérem, hogy mindenki tekintse meg ezt az anyagot. 
Esetleg sokak számára ismeretlen, át nem gondolt, nem tudatosított összefüggések is 
nyilvánvalóvá lesznek a felvétel meghallgatása alapján. 
A videót a hivatalos facebook oldalamon lehet elérni (Ewa Rónay – Lengyel nemzetiségi 
szószóló). 
A népszámlálás első két hetében az interneten lehet kitölteni a népszámlálási felmérő íveket. 
Az ezt követő időszakban kérdezőbiztosok fogják felkeresni azokat, akik ezt még nem tették 
meg. Javaslom, hogy minden lengyel önkormányzati tag, civil szervezeti aktivista mérje fel, 
hogy kik azok, akik önállóan esetleg nehezen boldogulnának a számítógépes kitöltéssel, 
esetleg nincsenek meg az ehhez szükséges technikai eszközeik. Célszerű lenne nekik 
segítséget felajánlani (és igény esetén adni is) a kitöltéshez. Ne bízzuk a kérdezőbiztos 
felkészültségére és türelmére, hogy majd valóban sikerül-e neki, jól sikerül-e neki kitölteni a 
nemzetiségi identitásra vonatkozó adatokat. 
Amennyiben valakiben maradtak még további tisztázandó ügyek, megválaszolatlan nyitott 
kérdések a népszavazással kapcsolatban, akkor javaslom, hogy a KSH területi, megyei szinten 
illetékes szakembereihez forduljanak segítségért. 
  
Szívélyes üdvözlettel:  
 
 
Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria 
 lengyel nemzetiségi szószóló 
link: https://www.facebook.com/search/top?q=ewa%20r%C3%B3nay%20-
%20lengyel%20nemzetis%C3%A9gi%20sz%C3%B3sz%C3%B3l%C3%B3 
 
  


