
A kisebbsé gi törvé ny módosí tásra szorul
lnterj ú  Dzindzisz I o r g o sszal

- EInök  r, az a té na, hogu Önt ismé t megválaszt1tták a Görög
Országos Önkormángmt elnöké vé , továbbd, hoqq nagg szám-
ban jut\ttak be ré gi ké pviselók az ú i testületbe, azt mutatia,
hogt1 a görög közössé g elegedett az öIkzrmánazat eddigi mun-
háiával- Mé qis, tervanek-e változtatásokat, milqen ú i elké pzelé -

sekkel kezdik meg a köverkezí  né gy é vet?

- Az elmú lt ciklusban kialakultak é s megszilárdul-
tak a görög kisebbsé gi önkormányzat keretei, struktú -
rái, A most lezajlott választások során ez a struktú ra
annyiban módosult, hogy tlj budapesti kerületi, illet-
ve vidé ki, görög önkormányzatok is alakultak. Ez
örömteli esemé ny, hiszen í gy több közössé get lehet
mozgósí tani, bekapcsolni a munkába,

Az rlj ciklusban talán több olyan dönté st is kel1 hoz-
nunk, amelyek é vekre, é vtizedekre el re meghatároz-
zák a magyarországi görög kisebbsé g é leté t: aZ egyik
Iegfontosabb ké rdé s az oktatás, A ielenlegi oktatási
forma bevált é s eredmé nyes, most erIe alapozva lé p-
hetünk tovább, Az egyik lehetsé ges terv egy tizenké t
é vfolyamos ké t tannyelv  iskola lé trehozása. Ezt a
ké rdé skört alaposan körül kell iárni, felel ssé gtel|es
dönté seket kell hozni, hiszen egy esetleges kudarc
Vé gzetes lenne oktatásügyünkre né zve.

A másik elké pzelé s egy tudományos inté zmé ny lé t-
rehozására vonatkozik. Ez az inté zet a magyarországi
görögökkel foglalkozna, nemcsak törté neti, hanem
szociológiai, kulturális antropológiai szempontokból
is, Feladata dönté sel ké szí t  é s tudományos tanul-
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mányok eJké szí té se, konferenciák szervezé se, kiad-
ványok ké szí té se lenne,

- Szám(tanak-e ebben a qörög állan segí tsé gé re?

- Mindenké ppen, Bár az önkormányzat inté zmé nye
lesz, de a folyamatos m ködteté shez máshonnan is
támogatásra van szüksé günk, Úgy hiszem, közös é rde-
künk ennek az inté zetnek a lé trehozása, El bb azon-
ban meg kell mutatnunk, hogy fontos é s hasznos
eredmé nyeket tud produkálni.

Kisebb lé pté k , de legalább olyan fontos, hogy a
már meglev  könyvtárt megismertessük é s beindí t-
suk, Több helyr l kaptunk é s kapunk a lé trehozásá-
hoz, feileszté sé hez nagylelk  adományokat, szeret-
né m, ha sikeres lenne, é s megkedvelné k a fiatalok, az
id sek egyaránt

Tervünk, hogy az önkormányzaton belü] lé trehozunk
egy team-et (nem felté tlenül bizottságot), amely a fia-
talokkal foglalkozik, bevonja  ket az önkormányzat te-
vé kenysé gé be, lehet sé get biztosí t számukí a ötleteik
megvalósí tásához,

- Ré qóta esedé hes a kisebbsé qi töné ny módosí tása- A felme-
rüIí  változások milqen módon é intik a göröq hisebbsé qet?

- Nagyon remé lem, hogy nem hátrányosan, bár egy
kissé  pesszimista vagyok. A magyar politika dönté s-
hozói most nagyon sietnek, hirtelen akarnak ered-
mé nyt felmutatni, Attól fé lek, hogy olyan ötletek me_
rülnek fel, amelyek esetieg meg foglák nehezí teni
né gy é v mú lva az önkormányzatok ismé telt lé treiötté t,
Az egyik legfontosabb ké rdé s a választási procedú ra
módosí tása a visszaé lé sek kiküszöbölé sé re. ltt olyan
elké pzelé sek merü]nek fel, amelyek többsé ge elfogad-
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hatatlan, fu egyik ilyen ötlet a regisztráció, tehát a Vá-
lasztók, illetve a ]elö]tek nemzetisé gük szerinti nyil-
vántartásba vé tele, Ez alkotmányossági aggályokat
vet fel, ugyanakkor nem ad igazán ió megoldást, mert
aki ,,kí vülállóké nt" egy kisebbsé g szí neiben akar indul-
ni, az í gy is egyszer en regisztráltatni fogia magát.

- A váItozások hoggan é intené h a ftnanszí roalst?
- A finanszí rozást annyiban é rinthetik, hogy ha

nem tudunk önkormányzatokat lé trehozni, illetve
nem annyit, mint most, akkor a rendelkezé sünkre ál-
ló támogatás csökkenhet, Számunkra a normatí v tá-

mogatási rendszer lenne a megfelel , tehát ha min,
den kisebbsé g számára egyenl  mé rté kben biztos!
tanák az alapfunkciók eIlátásához szüksé ges össze-
get, é s csak azon tú l differenciálnának a nemzetisé -
gek köZött.

A mi feladatunk az, hogy nagyon aktí van vegyünk
ré szt é s ké pvisellük é rdekeinket ezeken a tárgyaláso-
kon, közös álláspontot alakí tva ki a többi kisebbsé g-
gel. Saiát önkormányzatunkon belül a kulturális auto-
nómia fejIeszté Se, az országos politikában pedig é rde-
keink aktí v ké pviselete f  feladatunk.

Eredmé nyek é s tervek
Beszé lgeté s Anna Alevrdval

- A kisebbsé gi választásokat hövet en ú jabb né gg é vre Ónt vá-
Iasztottáh meg a F városi Cörög Önkormdnyzat elnöké neft_
Yisszatekintve, né gy é vwli m ködé s után milyen eredmé ngeket
könyvelhet el az önkormányzat, é s mi az, amit sní ndé kaik elle-
né re sem sikerüIt megval sí tani?

- Ez az id szak, az elmú lt né gy é v, tanulóid  volt. A
legnagyobb eredmé ny talán az, hogy egyáltalán m -
ködik ez az önkormányzat. Lé trejött egy hivatal, meg-
tanultuk az ügyek adminisztrálását. Ez azé rt ered-
mé ny, mert bár volt bizonyos tapasztalatunk a Ma-
gyarországi Görögök Kulturális Egyesületé ben, koráb,
ban nem Vé geztünk olyan munkát, nem voltak olyan
feladataink, amelyeket egy kisebbsé gi önkormányzat
törvé nyeknek megfeleI  m ködteté se megköveteL
Ennyi pé nzzel sem gazdálkodtunk soha. Viszont é p-
pen a törvé nyek miatt nem tudtunk foglalkozni egy
Ioppant fontos dologgal, amit egy egyesület csinál,
hat, ez pedig a szociáIis támo€atás, a segé lyezé s. Erre
sajnos semmifé Ie törvé nyes anyagi keret nem áll ren,
delkezé sünkre, A szociális segé lyezé s minden közös-
sé gben nagyon fontos, közöttünk is több száz id s
ember é l igen nehé z anyagi körülmé nyek között, mé g-
sem tudunk rajtuk közvetlenül, pé nzzel segí teni, bár
ezt az emberek elvárták volna.

A másik legfontosabb eredmé nynek azt tartom,
hogy az elmú lt né gy é vben megindult é s folyamato-
san m ködik - ú gy gondolom elé g jól - az anyanyelvi
oktatás, EZt az oktatást az els  é vben a F Városi Gö-
rög Önkormányzat finanszí rozta. Nagyon szí vesen se-
gí tünk a iöv ben is, ha nem is a taní táS í inanszí rozá-
sával, de különfé le, az oktatáshoz kapcsolódó progra-
mok, táborok, kirándulások támogatásával-

Szinté n fontosnak tartom kiadványunknak, az
,,Enimerotikó Deltí o" lé trejötté t. EZt lehet szeretni é S
nem szeretni, de Szerintem egy ilyen hí rú jságra min-
denké ppen szüksé g volt. Bár a F városi Görög Önkor-
mányzat ad|a ki, de országos szinten teriesztiük. Tudó-
sí t mindarról, ami a közössé günkben törté nik. A

,,Kafenio" mellett, amely egy más ielleg , kulturális
folyóirat, szüksé g van erle is,

- A kdzelmú It eggik legnaggobb kisebbsé gi kultunllis xemé -
nue a Cörög Kulturális Napok voltak. A F városi Cörög Ön-
koruáwtrzat ré szt vett ennek a megsuwezé sé ben?

- A Ku]tu.ális Napok során sikerült megvalósí ta-
nunk olyan rendezvé nyeket, amiket már é vek óta ter-
veztünk, Ilyen volt pé ldául a filmhé t, Bár termé szete-
sen voltak hiányosságok, de figyelembe kell venni,
hogy ez volt az els  ilyen próbálkozásunk, A vissz-
hangból í té lve mindenké ppen sikerr l beszé lhetünk.
Kiemelné m a ké pz m vé szeti kiállí tást iS, amely szé p
alkalom volt arra, hogy a magyarországi görög ké pz -
m vé szek közösen állí tsák ki aIkotásaikat,

- Mi lesz az ú j testület els  nagyobb smbású  inté zkedé se?

- Szeretné nk máI most szeptembert l elindí tani
egy ösztöndí irendszert, olyan gyerekek számára - á|-
talános iskolától a közé piskoláig -, akik a görög isko,
lába járnak, Idáig ez azon hiú sult meg, hogy nem tud,
tuk meghatározni aZ ösztöndí j ie]legé t: szociális hely-
zett l, vagy tanulmányi eredmé nl.t I tegyük-e függ vé
az odaí té lé st, Most az iskola tanárai segí tsé gé vel ki
fogiuk dolgozni ezt a rendszert,

Oda kell figyelnünk a közé pkorosztályra is,  k a ]eg-
né pesebb, legaktí vabb ré teg, de már  k is sok problé -
mával küszködnek: vannak közöttük munkané lküliek,
s t rokkantnyugdí jasok, é s egyedülállók is, Mivel az  
gyerekeik iárnak a görög iskolába, az ösztöndí irend-
szerrel az   gondjaikon is könnyí teni akarunk.

Termé szetesen nem hanyagolIuk el a nyugdí jas kor-
osztál}t sem, Szemé lyes ügyemnek tekintem a máI
eddig is rendszelesen szervezett programokat, a ki-
rándulásokat é s a nyugdí |asdé lutánokat. Megfogal-
mazódott az igé ny, hogy ezeket gyaklabban rendezzük
meg, azt teruezzük tehát, hogy ré szükre több alkalmat
teremtünk az összejöveteIre, esetleg klub-ielIeggel.
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