
A Magyarországi Horvátok Napia Szombathelyen
Első alka]ommal rendezték meg a magyarországi hor-
vátok nap|át a Vas megyei székhely Helyőrségi Klubjá-
ban, ugyanazon a heJyen, ahol egy évtizede megala-
kult a Magyarországi Horvátok SZöVetSége. A közön,
ség soraiban foglalt helyet többek közt Dávid, Ibolya
igazságügyi miniszter, Hend.e Csaba a minisztérium ál-
lamtitkára, Kövér László, a Fidesz-MPP elnöke, Kósóné
Kovács Magda, az Országgyű)és kisebbségi bizottságá-
nak elnöke, míg Horvátországot iS sZámos politikai
küldött képviselte A horvát és a magyar himnusz el,
hangzása után az Országos Horvát önkormányzat el-
nöke Karagits Mihály mondta el ünnepi beszédét,

.' Ma, amikor az egész ország a millenniumi múltra
emlékezik, a magyarországi horvátok ugyancsak ünne-
pelnek. Az önállóság és a függetlenség tizedik évét, va-
lamint egy éltizedes létünket a demokratikus Magyar,
országon, - Az eredmények felsoro]ása mellett Karagits
Mihály a hagyományok, a hit és az anyanyelv megőrzé-
sére buzdította az ország valamennyi horvátok által la-
kott íégióiból idesereglett meghíVottat, Itt nyert meg-
erősítést az is, hogy a hazai horvátság legnagyobb poli-
tikai és civil szervezetének döntése alapián minden év no-
uember másod.ik smmbatját a Horvátok Napjdnak tekintlk. Az
ünnepi be|elentés uíárr Osztroglnácz ]ózsef, a horvát szö-
vetség elnöke lépett a mikrofonhoz és a gradistyei (nyu-
gat-magyarországi) horvátság nevében emlékezett a

szövetség megalakulására, beszédében fe]idézve a tíz
éVes múlt nem épp zökkenőmentes SZóVetSégi
krónikáját. A közönség ezután vastapssal iuta]mazta
Dávid lbolya miniszter asszony horvát nyelven elmon-
dott üdvözletét, Szónoklatában a magyar-horvát köZös
történelmi mú]t fejezeteinek fe]elevenítését személyes
em]ékeivel is megtoldotta, A Bnla környékéről származó
minisztet aki anyai ágon maga is horvát, nosztalgiával
emlegette a bunyevác hajnali miséket, Zárószavaiban
kiielentette, a magyar kormány mindenkoí partner ab-
ban, hogy biztosítsa a hazai nemzetiségek anyanyelv-
ének, identitásának és hagyományainak ápolását, S
ahogy érkezett, horvát szavakkal a tarsolyában, horvátu1
elmondott 1ókívánságaival búcsúzott,

A szónoki emelvényen ezután horvátországi és ha-
Zai küldöttek iS köszöntötték az egybegyűlteket, majd
a hazai horvátság jeles személyiségei több éltizedes
fáradozásukért és munkálukért az önkormányzat és a
szöVetSég által a]apított kitüntetéseket Vehettek át, A
képzőművészet, az anyanyelvi oktatás, a kultúra, az ú1-
Ságírás területén végzett kiemelkedő tevékenységü-
kért tizenegyen részesültek elismerésben,

A résztvevők eztán megtekinthették az ,Ezerszázéves
horvdt-maggar kapcsolatok" című kiállítást, melyet dr.
Sűrlsócz Qyöígy muzeológus állított össze,

H. T.

I-apzárta
Előző számunkat máI jóváhagytuk a nyomdában, ami-
kor megérkezett a hír Donrsúv Toso, a Nemzeti és Etni-
kai Kisebbségi Hivatal elnókének leváltásáró], akivel
interlúnk 1elent meg november l5-i lapszámunkban.
Azt gondoltuk, decemberi számunkban módunk lesz
arra, hogy bemutassuk utódját a Hivata] élén. Azóta
csak különböző nevek jelentek meg a sajtóban, Vala,
mint, hogy tart aZ egyeztetés az országos önkormány-
zatok elnökeive], Most megint lapzártánk van és még
nincsen új elnöke a Hivatalnak, Született egy, aZ or-
Szágos önkormányzatok elnökei által megfogalmazott
,,ÁllásíOqlalás" , ezt tudjuk közreadni, Kér|ük olvasóink
türelmét, reméllük, hogy legközelebbi, februári szá,
munkban már be tud|uk mutatni a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatal ú1 elnökét,

ÁIlásfoqlalds

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek or-
szágos önkormányzatai megelégedéssel nyugtázták,
hogy az Igazságügyi Minisztérium kikérte véleményü-
ket a NEKH leendő elnökének személyével kapcsola,
tosan és bíznak benne, hogy javaslataikat figyelembe
veszik, A végJeges döntés előtt egy közös megbeszé,
lést kezdeményeznek a minisztérium vezetésével,
Fontosnak tartiák, hogy a kisebbségek iránt e]kötele-

zett, képviselőiket partnerként kezelő, problémáikkal
azonosulni tudó Vezető kerüljön a NEKH éléíe,

Szükségesnek tart;ák, hogy a hivatal Vezetője te-
gyen meg mindent a kisebbségek kulturá]is autonó-
miálának és országgyűlési képviseletének megterem-
tése érdekében és legyen kezdeményezője illetve to-
vábbvivője az ehhez szükséges iogszabály-módosítá-
soknak, Szorgalmazza a cigányság társadalmi integrá,
cióját szolgáló programok hatékony végrehajtását, tá-
mogassa az antidiszkriminációS ioealkotás továbbfei-
lesztését, E kérdéseket a kisebbségek országos önkor-
mányzataival együttműködve töreked jék megoldani,

Álláspontunk szerint a NEKH mint országos hatáS-
körű szerv csak akkor tud statútumában megfogalma-
zott kormányzati döntéselőkészítő és koordinatív sze-
repkörének megfelelni, ha a jelenleginél nagyobb
tényleges ónál]óságot kap, államigazgatási súlya
megnő és saját iogán újra visszakapcsolódik a köz-
igazgatási egyeztetés rendszerébe.

Meggyőződésünk, hogy a kisebbségi kérdés ma-
gyarországi kezelésének szintie és eredményessége
össznemzeti és összkormányzati felelősség, amely
nem válhat pártpolitikai, illetve tárcaérdekek áldoza-
tává.

Budapest, 2000- navember 29.
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