Fuzik lános

Szakmaiság é s regionalitás
Mivel az els önkormányzati ciklusban nem voltam az
OSzÖ tagia - bár a telekommunikációs é s kiadói bizottság küls s tagjaké nt tevé kenykedtem -, több volt
tisztvisel vel, valamint a helyi önkormányzatok ké pvisel ivel sokat beszé lgettem arról, mit is kellene máské nt csinálni, mit lehetne megváltoztatni?
Nagy segí tsé gemrevolt az oSzÖ elmrllt né gy é ves
tevé kenysé gé r lké szült beszámoló, amely nagyon é rté kes tapasztalatokat é s eredmé nyeket tartalmaz, é s
tlgyszinté n irányt mutatott mindaz, ami szerintem hiányzott a dokumentumból.
Amennyiben az OSzÖ munkáját, nagyon leegysze"
r sí tve három - a szervez -politikai, a gazdasági-vállalkozói, valamint a szellemi - területre osztjuk, akkor
els sorban az els kett ben é rzem szüksé gé t az er sÉ
té snek,

Szeí vezeti szempontból els sorban az önkormány-

zat szerkezeté nek egyszer sí té sé ttartom fontosnak,

valamint azt, hogy pontosan határozzuk meg a feladatokat, hatásköröket, illetve az egyes vezet k é s a választott testüIetek, tehát a Közgy lé s, az Elnöksé g é s
a szakmai bizottságok felel ssé gé t,
Né hány szerencsé tlen tapasztalat azt mutatia, hogy
a jöv ben nem fogunk tudni jogi é s gazdasági, befekteté si- é s adótanácsadó né lkül m ködni é s bizonyára
szüksé günk lesz bel- é s külpolitikai szaké rt ke is,
AZon tú lmen en, hogy VáIasztott testületeink mun,
káiának szakmai szí nvonalát szeletné m emelni, meger sí tené m összeté telük regionális elvé t is, í gy pé ldául az elnöksé gben az eddigi három ré gió helyett öt vehetne ré szt.
Ké pvisel ik, valamint a modern információs technikák segí tsé gé velki kell szé lesí tenünk az információk
áramlását é s a fontos dönté sek el ké szí té sé beminé l
több helyi önkormányzatot is be kell vonni, Tudjuk,
hogy a közeliöv ben oIyan jelent s nemzetisé gpolitikai feladatok várnak ránk, mint a nemzetisé gi- vagy a
választójogi törvé ny módosí tása. Nem elegend aktivistáink é s tanácsadóink szakmai tudása, a helyi ön,
kormányzatok, illetve az egé sz magyarországi szlovák
közvé lemé ny né zeteit is figyelembe kell vennünk,
Cé lunk, hogy miné l é lé nkebbé s közvetlenebb kap-

csolatokat ápoliunk. Belátható id n belül szeretné k
szemé lyesen felkeresni minden szlovák kisebbsé gi
önkormányzatot (tizenegy megyé ben é s Budapesten
|elenleg több mint hetven van), é s azon települé sek
polgármestereit is, ahol szlovák testületeink is tevé kenykednek. Nemcsak azt tartom szüksé gesnek, hogy
irányí tsuk é s segí tsük helyi önkormányzataink m ködé sé t,hanem azt is, hogy társadalmi tekinté lyüket nö"
veljük, er sí tsük a velük szemben megnyilvánuló helyi
rokonszenvet, hogy eredmé nyesebben vé delmezhesElhangzott
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Füzik |ános, az otszágos önkormányzat
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sé k a szlovák oktatást é s a szlovák kultú ta-ápolást
mé g a legkisebb pilisi vagy nógrádi falvakban isAz OSzÖ-nak ki kell dolgoznia egy programot azon
helyi testületeink anyagi támogatására, amelyek a települé sú kt l nem várhatnak el ilyen segí tsé geté s
gyakran földraizi, közlekedé si vagy gazdasági szempontból is hátrányos helyzetben vannak,
A legutóbbi helyhatósági választásokon f igyelemremé ltó eredmé nfi é rtünk eI, kisebbsé gi önkormányzataink száma ötven százalé kkal megn tt. Nem voltak
eddig szlovák önkormányzatok Nagucserkeszen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé ben sem, vagy Csömörön,
Tárnohon, Sóskú ton é s mé g sorolhatnám,
Figyelmet kell fordí tanunk a kisebbsé gi törvé ny már
emlí tett módosí tására is, amelynek é rtelmé ben majd
megyei kisebbsé gi önkormányzatok megalakulására is
számí tani lehet, Felté telké nt, legalább ké t-három helyi önkormányzat szerepelne, vagyis azokban a megyé kben, ahol erre remé nyünk lehet, azaz pl. Csongrádban, Heyesben de talán Szabolcsban is, fokozott figyelmet
kell fordí tanunk erre,
Amennyiben a megyei önkormányzatok lé trelötté r 1 mé gsem rendelkezne a törvé ny, támogatnunk kell
a szlovák helyi önkormányzataink regionális vagy megyei összefogására irányuló kezdemé nyezé seket,
Az OSzÖ egé sz tevé kenysé ge állandó é s folyamatos
együttm ködé st igé nyel az állami szervekkel, a kisebbsé gi hivataIlaI é s közalapí tványával, a miniszté riumokkal, a Parlament emberi jogi é s kisebbsé gi bi-

zottságával, valamint a kisebbsé gi jogok ombudsmanjával. Nyilván megé lé nkülnek a kapcsolatok a
többi országos kisebbsé gi önkormányzattaI is, Vezet ,
iket televí ziós mú ltamnak kószönhet en szinte egyt l
egyig szemé lyesen ismeIem.
A szlovák civi] szervezetekkel való kapcsolattartást
hasonlóan fontos ké rdé snek tartom, számos konkré t
feladat van, amelyek megoldásán együtt kellene dolgoznunk, é sszer munkamegosztás alapján, Az OSzö
már aláí rí egy együttm ködé si megállapodást a Magyarországi Szlovákok SzöVetsé gé vel, illetve a Magyarországi Szlovák Í rók é s M vé szek Egyesületé vel. Az
együttm ködé sre való igé ny felmerült a Magyarországi Szlovákok Kereszté ny Egyesülete ré szé r lis é s erre
is hasonló megoldást kí nálunk. Nyitottnak kell lennünk a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezeté vel
kapcsolatban is, annál is inkább, mert az oktatási
szakbizottságon belül ez a terület nem fejl dött különösebben.
A Budapesti Szlovák Önkormányzat legitim, választott testület, é s a jöv ben termé Szetes partnerünkké
kellene válnia,
É smost ejtsünk né hány szót azokról a szellemi területekr l, amelyeken az oSzÖ szakmai bizottságai
már eddig is sok munkát vé geztek, Az lktatisi bizottság
egy sor fontos té mát megtárgyalt, számos akciója
volt, mé gis azt kellett megállapí tania, hogy a magyarországi szlovák oktatás továbbla is kritikus helyzetben
Van, A bizottság több feiadatot határozott meg a iöV re né zve, pé ldául egy globális iskolai program elké szí té sé t,pedagógiai tanácsadó hálózat lé trehozását, a
,,SIov eniiná/' Szlovák Tanár) cí m pedagógiai folyóirat
ú jraindí tását, az oktatási törué ny módosí tását annak
é rdeké ben,hogy iskoláinkban emelkedjen a kötelez
óraszám stb. Nem vagyok pedagógus, ebben é s a további ké rdé sekben é rdemben az ú i oktatási bizottság
foglal majd állást, ennek azonban elké pzelé seim szerint több szekcióból kellene állnia, A szekciók munkájába miné l több í 'ilsí sszakembert kellene bevonni é s a
telies iskolarendszert le kellene fedniük, Az el z bizottságban nem Volt pé ldául óvodai szaké rt , ú gyhogy a bizottság né gy é vig nem foglalkozott ezzel a
problematikával. Számomra különlegesen tanulságos
a beszámoló következ mondata: ,A binttsáq taqiai az
(

iskolai problé mák megoldásához az OSzÖ vezet sé gé t rendsze"

resebb figgelmet é s hathatósabb tdmogatást vártak."

A hulturáIis bizoüsáqot szinté n több szekcióra Kvánom
yományok ápolása, a regionáIis
osztani, A kulturális ha€
kulturáIis központok kialakí tása, valamint a vaIlás területé n a legnagyobb lehet sé get a szlovák civil szer\lezetekkel va]ó egyUttm ködé sben látom, Szüksé gesnek
tartom többek között Budapesten é s környé ké n a
szlovák katolikus misszió tevé kenysé gé nekfelú i í tását,
de ki kell használni a Szlovák Evanqé Iikus Püspökí Hivatal
í gé rtsegí tsé gé thitoktatóink felké szí té sé benis.
.Meg kell óvnunk azokat az é rté keketis, amelyek az
iskolai szí niátszó mozgalomban é s a f városi m kedvel feln tt szí nházi csoportban keletkeztek, Az állandó társulattal m köd, szlovák szí hház egye| re távoli
tervnek t nik, de ú gy a kultú ra, mint aZ oktatáS terüle-

A

Szlovák Országos Önkormányzat
tagjai:

Fuzlk |ános, elnök, Szeged
Riba Etelka, alelnök, Ké tsoprony
Agárdi András, sagárd
Alberttné kozsuch llona, Bé ké scsaba
Df. Alt Gyula, Vác
Antal Györ€y, Tótkomlós
Dr. Antal Mihály, Tótkomlós
Bacsa Andrásné , Sámsonháza
Bainokné Ké pes Gyöngyl, Sámsonháza
Bán lmré né , Galgaguta
Bánszltl |ános, Nyí regyháza
Bárluí nyi Zoltán, Kesztölc
Blaskó György, Mátraszentimre
id. Budal lózseí , Erd kürt
crnecski lvánné , Tardos
Dí . C§lcsely llona, Bé ké scsaba
Danls |ózsef, Oroszlány
Fuhl lmre, Pilisszentkereszt
Gimesiné Szokol Emese, Püspökhatvan
Gulácstné Fabulya Htlda, Teré ny
Hankó András, Bé ké scsaba
Havelka Józseí , Pilisszentkereszt
Hesz Mihály, Ré tság
Hé vtzt Pál, Mogyorósbánya
Dr. Hlogytk Lí szló, Tatabánya
Huberné Kisgy ri Kataltn, Sárisáp
Hollerné Racskó Erzsé bet, Budapest
lzingné Pruzslna Roálta, Tatabánya Il.
kalmár zoltán, szekszárd
Kesiár Mátyás, Csabaszabadi
Klauszné Fuztk lldtkó, Budapest
Kucsefa Andrásné , Né zsa
Laczkó Pál, Alsóregmec
Laczkovszlid Pál, Fels peté ny
ladányi tikos, Bükkszentkeí eszt
Lehoczkl Anna, Pitvaí os
Mata Mthály, Vác
Medvegy Pálné , Szarvas
Molnár Andrásné , pilisszentkereszt
Nagy Márla, Piliscsé v
Nagy Tamás, Dunaegyháza
Noblk Erzsé bet, Szarvas
Novák lmre, Füzé r
Or|lczkl Károly, Ré páshuta
orllczld sándor, Bükkszentlászló
Plesovszliii Z§uz§anna, Mez beré ny
Pleva Mthályné , Szügy
Prtbi$í n Teré zla, Lucfalva
szabados Anna, kisk rös
Szabó János, Bakonycsemye
Szltí ka György, Galgagyörk
Sz nyl |ózsef, Pilisszántó
Dr. Tóth lstván, Szeged
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té n fel kell ké szülnünk inté zmé ngek áfuaebre. Termé szetesen csak indokolt, é s az á]lam által garantált pé nzügyi felté telek mellett. A ielenlegi politikai gondolkodásmód, é s a nemzetisé gi törué ny kulturális autonómiát hirdet szelleme ezt a trendet ké pviselik é s ezt
mi sem kerülhetiük meg.
A tömegtáié koztatás területé n a közeljöv ben azt
keII szem el tt tartanunk, hogy a többi országos ki-

sebbsé gi önkormányzat ké pvisel ivel együtt helyet
kapiunk az ú j té vé -é s rádiós kuratóriumokban. Lé pé seket kell tennünk rádiós szerkeszt ink munkakörülmé nyeinek ielent s iaví tása é rdeké ben,
Az MTV várt átalakí tása kapcsán arra kell ügyelnünk, hogy a regionáIis stú diók ne kerú lhessenek át a
nemzetisé gi adások a tervezett, ú n. regionális hál zatára,
ami ré vé nelveszí thetné nk jelenlegi, az egé sz országra
kiteried sugárzási lehet sé geinket.
Egy saiát kiadó megteremté se é rdeké ben folynak
már tárgyalások az Etllikulrt Kiadóval, bizonyos tulajdoni hányad megszerzé sé r l, Ezt tovább ke]l folytatni,

hiszen nemcsak könyveink kiadását könnyí thetné

meg, hanem ú 1 távlatokat nyithatna az OSzÖ gazdasági tevé kenysé ge el tt iS.
É lé nkí tenikell az oSzÖ é gisze alatt lé treiött Magyarországi Szlovák Ydllalkozók Eqqleté nek tevé kenysé gé t
is, A nemzetisé gi váIlalkozók aktivizálása (számuk
nem is kicsi) nemzetisé gi é s pé nzügyi szempontból is

hasznos lenne, többek között a bizonytalan alapí tványi támogatások é s az anyaországgal b vüI nemzetközi kapccsolatok miatt is.
A Szlovákia é s Magyarország viszonyában tapasztalható jelent s Iavulás ú j lehet sé geket teremt számunkra is: szüksé g van az átgondolt, megtervezett
együttm ködé Sre a politikai, a gazdasági é s a kulturális é letben egyaránt, Nem lehet egyoldalú a viszony,
hogy mi csak ké rünk, Szlovákia pedig csak ad, Ez
ugyanis nem m ködhetne tú l sokáig, A magyarországi
szlovákok meggy zódé sem szerint segí tsé getnyú it,
hatnak Szlovákiának az euroatlanti integrációban is,
Avar Hainalka fordí tása

A Rába-vidé knek gazdaságilag is
fel kell emelkednie
RopO§ Mártonnal, az Országos Szlové n Önkormányzat
elnöké vel, megválasztása után beszé lgettünk Felsí szijlnökön, az önkormányzat szé kházában.

-Yalószí n , sokan í eltetté k már Önnek a ké rdé st,hogu f városközpontú világunkban hogqan keriil egy országos szervezet
ebbe a körülbelnl 800 lelket számláIó í aluba, Fels szöIlökre?

- A magyarországi szlové nek dönt

többsé ge ebben

a kisté rsé gben, a hármashatár csücské ben elhelyezke-

d települé seken é l, Szentgotthárdon é s a környez
hé t közsé gben találhatiuk a szlové n kisebbsé g 80 százalé kál. Ezé rt az országos önkormányzat né gy é ve ú gy
döntött, hogy a központ nem lehet e területen kí vül,
Miv el a Maguarl rszági Szlové nek Sajvetsé ge szentgotthár di
Ropos Márton l95l-ben született Fels Szölnö,
kön. Szülei gazdálkodók voltak. Az általános iskolát szül faluiában, közé piskolai tanulmányait

pedig a gy ri Bencé s Gimnáziumban vé gezte,
ahol l970-ben é rettsé gizett,
Els munkahelyé n m vezet ké nt dolgozott,
majd az akkori tanácsi közigazgatásba került,
l988-ban az Alsószölnöki Közsé gi Közös Tanács vB. elnöké vé választották, ezt a funkciót a
rendszeruáltásig töltötte be,
közl 990-ben megválasztották Fels szölnök
sé g polgármesteré vé , ezt a funkciót immár a
harmadik ciklusban tölti be, f állásban.
El ször l995-ben választották az Országos
Szlové n Önkormányzat elnöké vé , maid l999ben ú iraválasztották.
N s, ké t gyermek apja,

2436

Ropos Márton, az országos önkormányrat

elnöke

szé khellyel m ködött, választásunk a Rába-vidé k leg,
nagyobb szlové n települé sé re,Fels szölnökre esettAz els né gy é v, sajnos többnyire rltkeresé ssel é s a
sa|át infrastruktú ra megtelemté sé Veltelt el, í gy keve-

sebb id nk iutott tartalmi ké rdé sekre.

-

Szenezeti szempontb l vannak-e váItozások az orszáqos
önhormánqzatban?

- tJidonság az, hogy helyi kisebbsé gi önkormányzataink alakultak a Rába-vidé ken kí vül is, pé ldául Budapest egyik kerületé ben, Szombathelyen é s Mosonmagyaróváron, í gy az országos önkormányzatba ezekr I a
települé sekr l is kerültek be elektorok, Ez bizonyos
szervezé si, szervezeti feladatokat is felvet, hiszen a ko,
rábbi országos testület tagiai mintegy 30 km.es körzetben é ltek, í gy nem volt nehé z ,,mozgatni" ket,
Kapcsolatunk az elnóksé g tagjaiva1 szinte mindennaposnak volt mondható,
-

Milyen tartalmi feladatok várnaft az országu önkormdny-

zatra?

- Ké t területet emelné k ki, ez szelintem alfáia é s
omegája kisebbsé günk megmaradásának. Az egyik az

lhtatás, a másik a gazdaság. Ismert, hogy ez a
mikroré gió a gazdaságilag elmaradott té rsé gekközé
tartozik, Bár Szentgotthárd ipari fejl dé se ré szben
megoldotta a munkané lkülisé g gondját, ugyanakkor a
napi ingázás nem igazán kedvez sem az anyanyelv,
sem a hagyományos közössé gek meg zé sé nek, meg,
maradásának. A dolog másik oldala pedig, hogy ett l
a mi települé seink nem feil dnek, helyben nincs
munkalehet sé g. Ezé ft az önkormányzat támogat
minden olyan kezdemé nyezé st, amely ezen változtat,
Gondolok itt pé ldául a gyümölCstermeszté sre vagy az
öko-tu Zmusra, mindkett höz nagyon jó felté telek
vannak a területen, A közelmú ltban indí tottunk be
egy projektet, közösen a szentgotthárdi Szlové n F ,
konzulátussal, melynek cé lja, hogy a települé seken
ú n- mintaggümöltsösöft
iöjjenek lé tre, Ehhez Szlové niából is várunk anyagi é s szakmai segí tsé get, de Pharepályázatot is benyú jtottunk, I1gy gondolom, hogy az
országos önkormányzatnak meg kell keresnie azokat a
gazdasági lehet sé geket, melyek el segí tik a vidé k
fejl dé sé t, ezáltal közvetve segí thetnek megállí tani a
szlové n lakosság elöregedé sé t, illetve elköltöZé sé t,

-

Másik alapvet terüIetfré nt az 7ktatást emlí tette.
lgen,
aZ oktatás szerintem kulcské rdé sea kisebbsé g megmaradásának, Gondolok itt elsósorban az
anyanyelv oktatására- Ezt a folyamatot nagyon korán

kell elkezdeni, szetencsé s esetben a családban.
Ha azonban a család ezt elmulasztia (erre sainos
egyle több pé lda van a mi kisebbsé günk köré ben is)
akkor szervezett oktatási keretek köZött kell pótolni
ezt_ Ezé rt nagyon fontos, hogy óvodáinkban miné I megfelel bb legyen az anyanyelvi foglalkozás, Ehhez nagy
segí tsé getkapunk szlové niai óvón kt l, szakemberekt l, akik már é vek óta rendszeresen |árnak inté zmé nyeinkbe é s segí tik óvón ink nyelvi é s szakmai munkáiát, A kezdemé nyezé s a Szlové n Szövetsé gé volt, de
a kivite]ezé sbe országos önkormányzatunk is bekap,
csolódott, EZt a munkát mindenké ppen folytatni kell.
Az általános iskoláknál a szakmai problé mákon tú l
(tankönyv é s szakemberhiány) a legnagyobb gond a fnanszí rozis. Kis lé tszámú nemzetisé gi isko]ákról van

A

Szlové n Orsalgos Önkormánqzat
tagjaí :

Ropos Márton, elnök, Fels szölnök
Krányecz Ferenc, alelnök, Budapest
Merkli Sándof, alelnök, Ké tvölgy
Ba|zek leí szló, AlsószöInök
Bedt |Ózsef, Apátistvánfalva
Brasits lászlóí , Mosonmagyarovár
Csásár Tibor, Orfalu
Cserkutl Tiborné , Szakonyfalu
Gyé csek Ferenc, Szombathely
Hanz§ek Ala|os, Fels szölnök
Hanzsek Fefenc, Budapest
Holecz Károly, Orfalu
if|. Kürnyek József, Apátistvánfalva
lÁÁr É va, Fels szölnök
láÁt Gábot, Alsószölnök
Merkll |ózsef , Apátistvánfalva
Mukicsné Koár Márla, Szombathely
Nemes László, Szakonyfalu
Pusztal zsoltné , szent€
otthárd-Rábatótfalu
Siposné Terplán É va, Budapest
szuklcs lstván, Alsószölnök
szó, melyek költsé gveté sé nek több mint felé t - a felemelt kisebbsé gi feikvóta ellené re is - az önkormányzatoknak kel] el teremteniük. Í gy ezen kistelepülé sek
költsé gveté sük jelent s ré szé taz iskola flnanszí rozására fordí tják. Ez feszültsé get gerieszt a közsé gekben,
Az országos önkormányzat feladata, hogy erre a problé mára - a szakági vezeté ssel együtt * megoldást ta-

láljon, A feladat szerintem azé rt sem remé nytelen,
mert a magyarországi nemzetisé gek közül nem csupán mi járunk ebben a cip ben, Ezt a problé mát
egyé bké ntjeleztük a Magyar-Szlové n Kisebbsé gi
Vegyesbizottság ülé sé nis, annak jegyz könyvé be is
bekerült.

- Eddiq Ön ké t alapvet területr beszé lt . Milqen tervei vannak az országos önkormángzatnaft hulturáIis é s vallási területen?

- A következ id szak legfontosabb feladata lesz a
szentgotthárdi Szloué n Rádió beindí tása. Erre az els
|avaslat kb. három é ve született meg. A Szlové n Szövetsé ggel együtt lé trehoztuk a Rádió Kht-t. elké szültek a stú dió helyisé gei, csupán a frekvenciapályázat
kií rására várunk, s ha már a rádiónál tartunk, szeretné nk, ha ebben a ciklusban iobb kapcsolatunk lenne a
mé diáva].
Egyé bké nt rigy gondolom, hogy az önálló rádió é s a
szentgotthárdi Szlové n KulturáIis é s Információs Központ
egy Ieend kulturáIis autonómia alapiát ielenthetik,

szukics Marlanna
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