A Baú tság itlei els sgimában közöltüh a Magyarországí Né meteft Országos Önftormángzata tag|alnah né vnrát
é s Helnek Ottó elaök cifthé t a hazai né metsé gel tt áll feladatohról. |A né meteh orsaí gos önftotmángzata mór
ianuáí l7-é n megalahult.| Most az alelnöhöft proqramiát ftiiüliüh.

,,Haté kony közvetí t k lehetünk
az EU,,integrációban"
Dr. Kndb Erzsé bet, a külkapcsolatoké rt felel s alelnök

-

Miluen konkré t elké pzelósei vannak

ú j feladatáról?

- Bátor kijelenté s lenne, ha azt
mondanám, hogy egé szen kikristályosodott elké pzelé seimvannak.

Mindenesetre programom vázlata a
fejemben van, melynek vezé relve,
hogy nem az egyé ni, hanem a rsapatmunhára é pí tek.Lé trehoztunk egy

bizottságot, amely a külkapcsolatokkal foglalkozik, é s ennek a lestületnek kell kidolgoznia, hogy hogyan lehetne a külföldi kapcsolato,
kat továbbé pí teni, illetve a meglé ,
v ket a professzionális együttm ködé s irányába elmé lyí teni- Úgy kell
m ködniük ezeknek a kapcsoiatoknak, hogy inté zmé nyeinkben mindennapjainkban, mé g azt

is

meg-

kockáztatom, hogy a né met kisebbsé gi diplomáciában haté konyak lehessenek, Termé szetesen elsólbbsé get é lveznek a Né metországhoz f z d kapcsolatok, minden szinten,
Itt aZ egaesületefrre, az alapí tlányokra, a

sziNetsé gi tart|mána1kra é s termé szetesen a né met kormányra gondolok.

É sé ppen napjainkban, amikol

a

né met kisebbsé gnek ki keil használnia hí d szerepé t az egysé gesül Európába vezet ú ton, kell ú j feladatokat megfogalmaznunk, Úgy gondolom, hogy a külkapcsolatoké rt fe1el s bizottságnak ezen a területen,
é s ilyen környezetben kell haté konynak lennie.
- Mely országohftal kí vánják a ftapcsllat1kat mé q er sí teni?

-A

né met nyelv országok el,

s bbsé get é |veznek, í By Ausztria is,
azonban ú gy vé lem, hogy Európá-

ban

a

ré qióknaft

fontos szerep jut

maid. A hisebbsé qi ré giók é s remé lem,
hogy ezzel együtt né met kisebbsé günk is, ebben az ú j környezetben
í elé rté kel dnek. De

ha a kapcsolatokról

van szó, akkor els sorban a né met
nyelv országokra é s a né met nyel,
v ré giókra gondolok - mint pé ldá,
ul DóI-Tirol vagy svájc né met nyelv

ré sze; de a Né metországban é l kisebbsé gek, pé ldául a smrbok is fon-

tosak, Termé szetesen különös figyelmet é rdemeln ek a smmszé dsági
kapcolatoh is, Tudiuk, hogy a ünátban é s Erdé Igben ielent s né met
nyelv kisebbsé g é l, Úgy gondolom,
hogy né met kisebbsé günk itt az európai egyesülé st el segí t közvetÉ
t ké nt lehet haté kony.

-

Elsí sorban melu területeket kell í eileszteni a külkapcsolatok ré vé n?
.- A legfontosabb terilet az lktatás é s a ké pzé sminden szinten.

,,A ké tnyelv oktatás er sí té se"
Dr. Franft Gábor, az

oktató,sé rt felel s alelnök

- Tlrdom, hogy nagyon fontos
feladatot kaptam, mert az oktatáS
aZ a terület, ahol a közeliöv ben
látványos eredmé nyekkel kell szolgálni, A törvé nyi keret már megvan, most mindezt tartalommal kell
megtöltenünk, Csak í gy ié phetünk
tovább. Vannak viszont problé mák:
egylé szt ú ira meg kel1 vizsgálnunk
az oktatás

irányelveit,

Yan olgan terüIet, amelure a követ-
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rokat teljesí teni tudlák. A min sé gi
ké pzé st kell mé e feileszteni, El -

ször közvé Jemé nykutatást Vé gzünk
a diákok é s a tanárok köré ben arról, hogy mi a vé lemé nyüka ké pzé _
si programról,

-

P,z áIta6nos- é s a közí piskohikban
már megtetté h az ek6lé pé seket a nemwtisé qi é s a ké tnyelv oktatris negvaksthkára

hogy

elfogadhatóak-e az iskolák számára, másré szt hamarosan egy biZottság gyors é s alapos elemzé st vé gez
a tankönyvekr l. Ezek az els fé lé v
legfontosabb feladatai,

-

tett ötven-ötven százalé kos hatá-

Hiánaoznak visnnt az isftoldkból az egyes
tantárqwkat né metül oktató tanárok.
kez né gq óvben kiilönös

figgelmet ford,í t?

A hé lna?lv 0hlalds eró\llé sire az iskolákban_

Segí teni kell az iskolák-

nak, hogy az irányelvekben lefekte-

- A szakoktatásnak több ú tia van.
Az els , amelyben é n nem hiszek,
hogy magyar f iskolák né hány hallgatóval elkezdik a né met nyelv

szakoktatást. Vé lemé nyem szerint
más utat kell keresni, talán Arrsztriá-

val é s Né metorszliqgal kell együttm ködnünk egy posztgraduális ké pzé s
kereté ben, Azoknak, akiknek ma-

gyarból van záróvizsgáluk,

a

né met

szahsuhintset

kell

megtaní tanunk.

Ebben e€
yütt tudnánk m ködni a
Magyarországi Né met Iskolaegylerek S,/öVetsegeve' lBUScH), Egy
osztrák f iskolát szeretné nk bevonni a ké pzé sbeazon iskolák számára,

amelyek elkötelezné k

magukat,

hogy bizonyos tantárgyakat né metül taní tanak, Ezen kí vül a né pisme,
ret oktatására wlunfrafüuteket kell ké szí tenünk, amelyek a tanórákon segltsé cet nyú ithalnak a diákoknak,

,,Profibbnak kell lennünk"
Dr. Józan-]illing MiháIq, sncidlí s ügqeké rt felel s alelnök
- Mi

Ieté nek

-

rek a Magyarországi Né wetek Országos

lesz a ielent sé ge az ön szahterü-

a hövetke

önftormángzatát?

né qy é vben?

Ez az é letünk nagyon fontos
területe, sok az id s ember, akik
kis falvakban, egyedül é lnek, A mi
embereink is szociális problé mákkal küzdenek, bár szorgalmukról ismertek. Kié pí tettünk
id seknek egy napköziotthonos hólózatlt, már csak a fenntartásához
kellené nek szakemberek, Né metországgal ellenté tben nálunk a
beteggondozás mé g kezdeti stádiumban van, tehát az Országos
Önkormányzat segí tsé gé velolyan
szakembereket kell ké peznünk,
akik szakszer en tudnak bánni
öregIeinkkel, Né metország Ma,
gyarországot az Országos Né met
Önkormányzaton keresztül többszöI támogatta orvosi eszközök-

-

Úgy gondolom, igen. Ezt meg-

er sí tik a Tolna megyei Közgy lé s

megfelel

kel, ezt akarjuk a jöv ben szerveZettebben irányí tani,
* Milqen konkré t proí ehtekre qlndll?

-

Nem megyekben hanem

re4i-

óÉ ú angondolkodom, Egy projektet

Dé l-Magyarországon, egy továbbit

Pest környé ké n vagy

Nyugat-

Magyarországon lehetne megvalósí tan i.

-

Komolqan veszih a maquar partne-

bizottságában

szak-

tanácsadóké nt ey jtött gyakorlati
tapasztalataim, Közvetí té sünkkel a
szombathelyi megyei kórház 400
ezer márka é rté k ,modern ultrahangos ké szülé ket kapott é pp páI
hete, Ebb l az alkalomból nem
csupán a megye vezel politikusaival, hanem a kormány ké pvisel ivel is találkozunk.
Ezután a budakeszi Koráftui Inté zet lesz soron, ahová szinté n tudtunk pé nzt szerezni.
Amit mé g ki kell dolgoznunk, az
a szociális terület. A szé tszórt lé tesí t,
mé nyeket egy rendszerbe kell bekapcsolnunk.

,,Proiektek magyarorsági né met vállalkozóknak"
Ritter |mre, gazdaságí ügqeké rt felel s alelnök

-

nak azt a lehet sé get, hogy ré szt vegyenek program jainkban, illetve

Önt a Maguarlszigi Né metek or-

sz1gos Önkorm,lngutónak ga7jasáqi
iigaekar í elel s alelnöké vé választották
meg. Mit talt küli}nösen fontosnak ean a

mindent tudjanak azokól. Els sorban projekteket kell terveznünk a
magyarországi né met vállalkozók-

területen?

lé pé sa magyarországi
né met önkormányzatok pé nzügyigazdálkodási tervé nek kidolgozása
kell hogy legyen, Ezt abban látom,
hogy jó kapcsolatokat kell kié pí tenünk
a né met kamarákhoz, a né met |)állalklzók cé geihez, a miniszté iumokhoz é s

nak, de ezeket mások számára is el-

- Az els

minden más hivatalos inté zmé nyhez, Úgy vé lem, hogy a né met kisebbsé g jelent s szerepet iátszhat
Magyarországnak az Európai Unióba vezet integráció|ában. Úi gazdasági lehet sé gek nyí ltak számunka, amelyek korábban nem lé -

é rhet vé kell tennünk. Minden vállalkozó be fogia látni, hogy az Or-

teztek,

é s amelyeket most ki

kell

használnunk.

- Mennuiben vonhatóft be az Országos Ónhormányzat munkájába a maq

qaro

rszági né met v áIlaIft ozó k?

Beszé ltem már né hányukkal, Ez
csak ú gy m ködhet, ha megadiuk a
magyarországi né met válIalkozók-

-

szágos Önkormányzat által kí nált
gazdasági lehet sé geket, saját é rdeké ben, k kell használnia. Munkám során tapasztaltam, hogy ma,
gyarországi né metké ntóriási az elónyöm, ha osztrákokkal, né metekkel

kell kapcsolatokat lé tesí teni.Egy-

keL beszé lgeté sután olyan bizalmi
1é gkör iön lé tre a partnerek között,
amié rt egyé bkent legalább egy é vig

kemé nyen kellene dolgozni,
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