
Törvé nymódosí tás é s kulturális autonómia
Beszólgetós Báthorq lánossal, a NEKH elnöké vel

- lgazából nem ismerellen az a terület,  h0-

va most elnökké nt kerú lt, hiszeu elnökheLyet-

tes valt a Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hi-
vatalban az ezt me4el z  ciklusban is. Ho,
quan fogadtál? Önt a wlt munkatársai?

- A munkatársaknak kórülbelül fe-
le kicseIelöqött de retzben óleL is
ismerem, hiszen a ké t hivatal, a
NEKH é s a Határon Tú li Magyarok
HiVatala SZoroSan együttm ködött,
pé ldául a bilaterális vegyes bizottsá-
gi munka területé n,

lannak-e olqan tervei, hlqu ótalakí l
ia a Hivatú lt?

- Szemé lycseré ket nem tervezek,
ám b ví teni azt nagyon szeretné k,
hiszen számos oIyan tevé kenysé g
van, amire öná]ló munkatárs kelle-
ne, de n nc., Ki>ebbseg' refercn<i
szerkezet mú ködik d Hlvatalban rci
k zben vannak olyan funhcionólis lel-
leg  feladatok, mint pé ldáu1 az oktatds, amely minden
egyes kisebbsé g eSeté ben köZponti problé ma, Külön
munkatársnak kellene foglalkoznia a kisebbsé qi oktatási-ftul,
turólis inté zmé nuek átl:lddsa-óí vé tele problé mójával, hiszen ez a
kulturális aut1nómia aidpja. A jelenlegi kiSebbsé gi tórvé ny
egy ú gynevezett participációS rendszert alakí tott ki,
amelvben nem annyira a kisebbsé gi jogokat határozta
meg pontosan, hanem ]é trehozta azt a Szervezetet, ame-
lyik legitim módon, törvé nyesen ezeket a iogokat kiköve-
telheti. Azt az eljárást rögzí tette, amely során a kisebb-
Sé gek egyeztethetik az á]]ammal az igé nyeiket, Ugyanak,
kor el re keIl mozdulni az inté zmé nyi autonómia terüle-
té n, Hiszen autonómia általában azon a filozófián alap-
szik, hogy az é rdeheltek nindig jobb gazddi az inté zmé nqneh,

mint a bür|kralók- AZ inté Zmé nyek mostani gazdáinak Vi-
szont garanciát kell kapniuk arra, hogy aZ átadott inté Z-
mé nyben nem csökken, s t nöVekszik a tevé kenysé g
szí nvona]a, Az inté zmé nyeknek pedig arra kell garariciát
kapniuk, hogy az átadás után legalább ánnyi költsé gve-
té Si forráS ál] rende]kezé sükre. mint el tte, Ehhez több
iogszabályt is kell módosí tani,

- Máris llLJan pragramat vázalt föl Elnöh Úr, ami tóbb é vre

szól . . .

Nagyon é rdekes he|yzetet örökö]tern, mert beleüt-
köztem egy olyan problé mába - é ppen né hány inté z-
mé ny átadáSa kapcsán, megielö]hetné m pontosan a
hercegszántói horvát iskolának az országos önkormány-
zat ré szé r | törté nó átvé te]é nek a problé má!át -, amely,
ben mindenkj maximálisan jó]ndUlatú nak bizonyult,
nincs politikai jelleg  ellenállás a dologga1 szemben,
ennek ellené re jogszabályokba ütkózünk, amikor meg
akarjuk oldanl mdgáL a Í elddaTol

- Mit lehet ilqen helqzetben tenni?

- Egyet lehet tenni, hogy jogszabály változtatást kezde-
mé nyezünk, é s az ótneneti id,í re pedie átmeneti megoldóst lalá,
lunk. A iogszabá]y változás azonban Magyarországon a
2o0l, é Vben nem könny , mert EU-csatlakozási törué nqha-

zási dömpinq van, a parlament tú l van terhelve sorbaná]lás

van a fontosabbnál rontosabb törvé nyek dolgában, Az EU-
csatlakozással kapcso]atos mez gazdasági ké rdé sek he-
lyes kezelé se pé ]dául mindenki számára fontos, Mi pedig
relatí ve apró kis problé mákkal akarjuk a törvé nyhozást ter-
helni, amelyek viszont számunkra nagyon fontosak,

-Yan-e esé lt1 arra, hoqt1 a kisebbsé qi törvé nq, vagq az ahhoz

kapcsolódó jaqangag be tud jutni mé q tavasszal vagq ebben a cik-
lusban a korwdnq, illetve parlament eIé ?

- Egy ré sze igen, ltt iS aZ a helyzet, hogy a jóakarat
mindenkiben megvan, ]is azé n lekopogom, hogy Ma-
gyarországon ,.csak" gyakorlati problé mák vannak, é rtem
ezen azt, hogy nincsenek olyan tí pusú  politikai fé lelmek
a többsé gi társadalomban, mint pé ldául Szlovákiában
vagy Romániában, ahol mindig fé lnek a kisebbsé gekt l,
a kisebbsé gi kultú ra, a kisebbsé gi oktatáS,,tú ]Zott" e] re-
haladásától,

- A jogalhatás falqamata hosszú  folgarnat, külónösen a demoh,

ratikus jogállamban, anik7r l el ké szí Iett ioganqaq több ,,Ié pcs t"

is meqiár- Axt gondolom azanban, hogq a kisebbsé gi törvé na mó-

dlsftása tú l van már eqq-ké t ilqen ,,lé pcs n".

- lgen. Szerencsé re a parlament e cé lból alakult ad-hoc
bizottságában egyeté rté S Volt abban, hogy a törvé nymó-
dosí tás szüksé ges, A kisebbsé gi törvé nynek azt a ré szé t i]-
]et en, ame]y é ppensé ggel a kisebbsé gi önkormányzatok
feladatköré re, feladatkóré nek pontosí tására é s az iní é z-
mé ny átadáS,átvé telé re Vonatkozott, sokat Vitatkoztak
ugyan, de egyeté rté Sre jutottak, Amiben nem tudtak meg-
egyezni a kisebbsé gi vezet k é s a törvé nymódosí tást ter-
yez k, az a választó'ogi ré sznek a módosí tása, Iis mivel a
ké t módosí táS óSsZe Volt kötve, ezé rt tulaidonké ppen az
els  ré sz áldozatául esett a mé sodik ré sznek,

EZé rt jogtechnikaiiag a következ t látom, ketté  kell vó,
lasztani a hé t ké rdé st, nem szabad összekötni- Meg kell vál-
toztatni mjné l hamalabb aZt, amit me€ lehet változtatni,
De ezzel párhuzamosan a Választójogi ré szen is dolgozni
kell. AZt azonban el re lehet látni, hogy a választójogi
ré sz módosí tásában nem várható telieS egyeté rié s, Töb-
bek között azé rt ne m, mert a kisebbsé geken belül sincs ebben a
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ké rdé sben egqsé g. S t, ismereteim szerint mé g egy kisebb-
sé gi eliten belül sem egyeznek meg mindenben. Pé ldául
a roma önkolmányzat fenntartaná azt a váIasztási rend-
szert, amely az ú gynevezett szimpátia Szavazatokat is le-
het vé  tenné , a civil szervezetek viszont nagyon határo-
zottan e]lenzik ezt , s t azzal vádolják a magyar kormány-
Zatot, hogy szándé kosan é pí tette be ezt a lehet Sé get a
választási rendszerbe, manipulációs cé llal,

- Azt gondolom, hogy a Hivatalnak lehet kudemé ngez  surepe
abhan, hogy megpróbóIja közös nevezfte hlzni az é lintetteket bizl-
nqos fté rdé sekben. Van-e ilaen terve?

- Felté tlenüI meg kell próbálni é s ebb l a szempont-
ból maximálisan az é Idekegyezteté s pártián ál]ok.
Ugyanakkor az a konszenzus-elv, amelyet a kisebbsé gi
t Né ny 1992-93-as tervezé sekor követtünk, nem biztos,
hogy ma is követhet . U€yanis a konszenzus-elv meg-
akadályozhatja az el relé pé st, Mondok pé ldát. A kor-
mányzatnak é S a parlamentnek az az álláspontja, hogy
nem terieszt eI  |bJan töwé nuiavaslatlt, amelg nem bí 4a a kiseOb-
sé gek teljes egaeté rté sé t, nem é lvezi a konszenzust, EZ tulai-
donké ppen könny  felmenté st adhat a kormányzatnak
é s a parlamentnek a felel ssé gvállalás alól. Ké nyelme-
sen hátrad lhetnek a bürokraták, é s azt mondhatják,
hogy amí g a kisebbsé gek nem egyeznek meg, addig
nincs mit tenni, ld nké nt vállalni kell azt, hogy megfele-
l  el ké szí té s, megfelel  é rdekegyezteté s után akkor is
dönté st hozzunk fontos ké rdé sekben, hogyha az nem é l-
vezi minden egyes kisebbsé gi vezet  egyeté rté sé t.

- MeIq ké rdé sekre gondol, amikor erró1 beszé I?

- Pé ldául arra, hogy arányos legyen-e a választási
rendszer az országos önkormányzat eseté n, vagy pedig a
listás módszert  rizzük-e meg, A kisebbsé gi vezet k
megosztottak ebben a ké rdé sben is,

- ugaanez vonatkozik a parlamenti ké pviseletre is?

- Igen, mert pé ldául az a kompromisszumos megol-
dás, amely ielent s pozití v diszkrimináció alkalmazásá-
val a nagyobb lé tszámú  kisebbsé geknek lehet vé  tenné ,
hogy választott ké pvisel ik bejussanak a parlamentbe,
csökkentett, de eIé g komolyan vehet  szavazatszámmal,
mondjuk öt-tí zezer felettivel, a kiS lé tszámú  kisebbsé gek
köré ben nem é lvez tú l nagy né pszel sé get, mert  k attól
tartanak, é s ioqqal, hogy ezt a csökkentett Szavazatszámot
sem tudják elé rni. Másfel l igaza van a jogászoknak, akik
nem a kisebbsé gek elleni indulatból, hanem egyszer en
iogelmé leti megfontolásokból azt mondják, hogy né hdnu
suí z szavazattal a háta mögött eg,4 ké pvisel  nem ké plisel .

- Yannak országok, ahol már eddig is neg tudtók oldani a ki-
sebbsé gek parlamenti ké pviseleté t.

- Romániában ké tkamarás parlament van, é S ott a ki-
sebbsé geknek, különösen a nagy lé tszámú aknak, mint a
magyaroknak, nem kellett a pozití v diszkriminációs
módszerrel é lniük, AZé rt, mert sokan vannak, é s a válasz-
tásokon ió eredmé nlt é rtek el.

- Ezekben az orszigokban, itt Szlovókiára é s Rom,lnidra gon-
dolok, a magqarok kormánamti té nauól is.

- lgen, De az pé ldául egyen] re elké pzelhetetlen,
hogy Romániában Frunda Györgyöt megválasztaná a sze-
nátus államelnöknek. Magyarországon Mddl Ferenc meg-
választásánáI az é gvilágon senkinek nem iutott eszé be,
hogy a magyar nemzeti é rdekeket nem tudia ke|l ké p-
pen ké pviselni.

- P,zt g|nd\l\m, hogq a munfuisságával bizonaí t\tta azt, h\ga
alkalmas a maggar é rdekek ké pviseleté re, bárhol a vilógon...

- Felté tlenül. Ugyanakkor nem titkolta sohasem, hogy
né met, É s nemcsak né metül tud, hanem identitását is
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vállalja, Ha í gy né zzük, akkor a parlamentben vannak
nemzetisé gi ké pvisel k,

- Tehát akhor visszaté ne ered,eti hé rdé semhu, Ön ú qy lótja,
hogq a törvé nymódosftás egq ré sze módosulhat mé g ebben a perió-
dusban, másik ré sze pedig neqint t|ví bb t1lódifr a hövetkez  cik-
Iusra, A,aé rt ké rdezeh ró ilqen hangsú lyosan, mert é ppen a válasz-
tósoftkal haptsolatosan vlltah 1998-ban olqan anomáIidk, ame-
Igek a köné Iemé nq hgyelmé t igentsak ráining(tottdft a kisebbsógi
váIasztásokra ,

- É n szeretné m, ha változás lenne, tehát a kisebbsé ei
önkormányzati választási rendszer afelé  tolódna el, hogy
lehet sé g szerint a kisebbsé gi állampolgár válassza a ki-
sebbsé gi ké pvisel t, Ez különösen azé rt fontos, mert
hogyha a kisebbsé gi önkormán}zatok hatásköré t növeiiük,
akkor a megválasztásának körülmé nyeit is szigorí tani kelI.
Általában elmondható, hogy miné l nagyobb hatáskört kap
egy önkormányzat, annál szigorú bb választási szabályokat
kell megállapí tani, Ez a konzultációs, egyeté rté si iog,
amely nevezzük nevé n, gyenge jogosí tvány, eZ mé g össze-
fé rt egy laza választási rendszerrel, ami kibí ria a szimpátia
Szavazatokat. De ha té nyleg inté zmé nyek birtokláSáról Van
szó, é s nagyobb állami források autonóm kezelé sé r l, ak-
kor nem engedhetjük meg azt, hogy a ftisebbsé qhn nem tarto-
zó swmé lgek jelent s mé rté kben beleszóllanak az iiguükbe.

- Úgg é rum, hoqu az utóbbi idónen a kisebbsé gek ré szé ró1 egqre
inkóbb valóban az inté zmé na-átvé tel ké rdé se az, ami mindenki
szdmára fontos é s naqyobb hangsú lqt hap, gondolok itt az orszá-
gls hatdskijr  mú zeumohra, lfttatási inté zmé naehre, szí nh,í zakra,
Milaen straté Oiát dolgoz ki erre a Hivatal?

- Kezdemé nyezzük ebben a ké rdé sben a törvé nymó-
dosí táSt, amely pelsze nem lehet ké nyszerí t  erei  ab,
ban az é rtelemben, hogy akkor is a kisebbsé gi önkor-
mányzat nyakába rakjuk az inté zmé nyt, hogyha nem
akarja é s nem tudia fenntartani. De az ú tbóI a jogi é s fi-
nanszí rozási akadályokat eI keII hór(tani, Van azonban mé g
egy felté tel. Az autonómia kiterieszté se csak min sé gi
javulás eseté n ké pzelhet  el. Tudom, ez is a cé l, ezé rt
akariák sa'át ké zbe venni a kisebbsé gek a saját inté zmé -
nyeiket, De erre a ielenlegi fenntartónak is garanciát kell
kapnia, é s az inté zmé nyfenntartói iog számon ké rhet 
szolgáltatási kötelezettsé g vállalása is egyben.

van eqa kitikus tefiilet, a sajtó terl.jlete, Ké zenfekv  lenne,
hogy a kormány igyekezzen megszabadulni attól a keser 
feladattól, hogy a kisebbsé gi saitó fenntartására szánt,
mindig sz kös forrásokat hivatalnokoknak vagy akár kura-
tóriumoknak kelljen elosztani, Ez egyáltalán nem állami
privilé gium, AZt lehetne mondani, hogy kül nósen olyan
esetben, amikor egy kisebbsé gnek egymáStól több függet-
Ien, s t egymással konkuráló saitótelmé ke is van, adjuk
oda a pé nzt az önkormányzatnak, é s majd az eldönti, hogy
milyen sajtótermé kre van szüksé ge é s milyenre nincs_
Csakhogy a kisebbsé gi autonómia elve ebben az esetben
ellenkezik a Sajtó inté Zmé nyi autonómiájának, általóban a
saitósmbadsáqnah az elveivel, mert a sajtóját elnyomni mé g
a saiát kisebbsé gi önkormányzatának sincs joga,

- Yan pé Ida arra, hogq a lap nem az lrs^í gls önkormónazat
Iapja, pé Idául a Neue zeitung-Ot ega alapí tvána adia ki.

- Mi nem felté telezünk egyé bké nt é rdekellenté tet a
kisebbsé gi önkormányzat é s a független kisebbsé gi
Saitó köZött, de ez a bé ké s koegzisztencia ideális eset-
ben akkor tartható fenn. hogyha mind a ké t szervezet
független, de együttm ködik, mé gpedie közös é rdekek
alapián.

- Elnök Úr iqen izqalmas té mát vetett í eI é s azt gondolom, hogq
nem biztls, hogq err  a hisebbsé gekné l egqfornán gondolfrodnak_



- Igaz, hiszen vannak olyan kisebbsé gek, amelyek nem
is csak egy lapot adnak ki é s komoly támogatottsága van
egy-egy lapnak, amelyet nem biztos, hogy az országos
önkormányzat nem támogat, é s ameIynek a megsz né se
kulturális é rté kveszté s lenne, ami nem lehet kormányza-
ti Cé l,

- A románoh eseté ben lótok eqy olgan té nat, amit nem szabad-
na figgelmen kí vüI haryni, nevezetesen, hogy az ötven áles Foaia
Rlmaneasca mellett Easzer cak negjelenik az orszáqos önkor-
mdnqzat lapja. Azt nem é rtem, hoE1 az orszl.gos önkormdnqzat
mié rt nem tud eqy ilqen nagq mú Itú , valós alvasótdborral rendel-
kez  lapot felvóIlalni_ Ki í izeti ut meg?

- EZt é n sem é rtem, Ugyanakkor az volna a szé p világ,
hogyha a források korlátlanu] áIlnának rende]kezé sre, é s
mindenki annyi lapot indí tana, amennyit akar, A reali-
táshoz már közelebb áll egy kicsit, ha azt mondom, hogy
tqlón ötven é ! mú Iva lesz olyan helyzet, hogy adott esetben
egy helyi hatáskör  kisebbsé gi lap is meg tud é lni,
mondjuk hirdeté sekb l é s piaci viszonyok között, é s ak-
kor ez a problé ma automatikusan megoldódik, De való-
iában a gondot a források sz kössé ge ielenti, az viszont
nem kezelhet  helyzet, hogy egy kisebbsé gen belül min,
den elté r  é rdekeltsé g  köZössé g Számára ál]ami finan-
szí rozású  lap jelenjen meg, csak azé rt, hogy bé ke legyen.

- É s u ahkor mé g csafr az í rltt saitó, meft haÍ Ilftan a u|eií ziós
kolleqáktól, hogg a vidé ki körzeti stú diókban elé g komolq problé -
mók vannak. Elnöh Úr szembesült mdr ezekkel a goruL,okkal?

- Igen, hallottam a finanszí rozási problé mákról, Ami
- szeretné m hangsú lyozni - nem a kisebbsé gek ellen
irányul, hiszen általános takaré koskodási inté zkedé sek
vannak. A mi álláspontunk az, hogy ilyenkor a í  naí ró elv
alkalmaú sa nem í ó, mert aki viszonylag kevé s pé nzb l m _
ködik, é s annak egy ielent s ré szé t elveszik, az nem tud
egyáltalán m ködni, mí g a nagy költsé gveté s  produkci-
ók eIviselik a költsé gcsökkenté st,

- Melgek azok a feladatok, amelqek pioitást kapnak mind,en-
napi munkájdban?

- A sorrendisé g nem mindig igazodik ahhoz, hogy é n
mivel szeretné k legszí vesebben foglalkozni, Vannak fe]-
adatok, amelyek ,,nemszeretem feladatok", mé gis el kell
vé gezni azokat é s í engeteg id t vesznek ell ilyenek pé l-
dáui a Hivatal alapí tó okiratának, SZMSZ-é nek módosí -
táSa, különböZ  szabályzatok megalkotása, átálakí táSa,
Nem állí tom, hogy ez improduktí v tevé kenysé g, de ha
sok-sok munkával ezeket megoldjuk, akkor mé g mindig
csak az alapm ködé sünk van rendben, Termé szetesen 4
tdrvé nqmódosí tí s eló'[eé szí té se ielenti a pioritóst, ezzel ké ne
többet foglalkoznom, ha jutna rá elé g id m, Ezen kí vül
pedig a roma hözé pldvú  program vé qrehaitásónah hoordindlósa,
é s a hosszú  távú  straté gia kimunkálósa.

- Kikre é pí t ebben a munkdban?
- Els sorban a munkatársakra, de szeretné k küls 

szaké rt ket is alkalmazni, É s termé szetesen a kisebbsé gi
önkormányzatokkal é s a civil szervezetekkel partnersé g-
ben megtenni ezeket a lé pé Seket, Meg kell mondanom,
hogy nagyon sok ta]álkozó van a hivatalban, igen sok lá-
togató jön, ez tulajdonké ppen kedvemre való, de renge-
teg id t vesz e] ez is,

- Naqqon sok ú jsógban olvastam már Önnel í nteiú t, a sajtó
munkatórsai is a látogatók kajzé  tart1znak?

- Igen, í gy van, kezdetben volt is bennem né mi ellen-
kezé s a s r  nyilvános szereplé sseI szemben, de megad-
tam magamat, Fontos a pub]icitás, nemcsak a Hivatal

imázsa szempontiából, hanem abbóI a szempontból is,
hogy Magyarországról reális ké pet kell kialakí tani, Kerül-
ni kell a,,]akkozást" egyfel l, ugyanakkor nincsen helye
szé gyenl ssé gnek é s önostorozásnak sem, Pé ldául a ro-
ma ügy kezeié se szempontjából rosszabb a rólunk kiala-
kí tott ké p, mint a ValóSág,

Egy-egy menedé kjog-ké relemmel kapcsolatos szimpla
ú isághí r több rosszhí rünket kelti, mint amennyit egyé Ves
munkáva] elIensú lyozni tudunk, Intenzí V sajtómunkával
meg kell próbálni reálisabb ké pet kialakí tani a jelenlegi
helyzetr l, Hogy pé ldát mondjak, megjelent egy olyan
cikk magyarországi forrásra hivatkozva, amelyik azt állí t-
ja, hogy Magyarországon a speciális tanterv  iskolákban
diszkriminálják a romákat é s a roma gyerekek hetvenöt
százalé ka ilyen iskolákba iár, A valóság az, hogg tsupón hé t
szózalé ka jár ilqen iskolákba.

- Naqaln í Ontls, hogq err  beszé lünk, j magam is most halloft
el ször a hé t százalé króI.

- A küIföldi, a mé rté kadó nemzetközi közvé lemé ny, az
Európa Tanácsj szervek, EBESZ é s Európai Unió, f leg ci.
vil iogvé d  Szeruezetek vé iemé nyé re alapozva kemé nyen
elmarasztaliák Magyarországot a speciál js tanterv  iskolák
miatt, De ez az elmaraszta]ás ré szben egy korábbi állapot
miatt következett be, é s sehol nem jelenik meg, vagy leg-
alábbis a tömegkommunikáción nem iön át aZ a té ny,
hogy k  é ve módlsftOttlik mór ilyen kntikóh hatására az oktatósi
töNé nat, é s a módosí tásnak az a lé nyege, hogy ne legyen
diszkimináció ezekben az iskolákban, pé ldául az ú n, ,,kise-
gí t  iskolákba" í ratottak Státuszát egy é v után felül kell
vizsgálni abbóI a szempontból, hogy megszüntethet -e a
helyzet é s mehet-e a gyerek normál iskolába, Az els  é vi
felüIvizsgálat után ké té venké nt ú iból kötelez en felül kell
vizsgálni, é s mindent el kell követni azé rt, hogy normál is-
kolába át lehessen venni a gyereket, harmadsorban pedig
a szül  ké ré sé re bármikor felülViZSgáIható a helyzet, A kül-
földi nemzetközi források meglep dve halliák, hogy ilyen
biztosí té kok lé teznek.

- lgen szerí aigazó az a terület, amellael Önnek, mint a Hivatal
elnöfré nek foqlalkoznia kell.

- Kivá]ó munkatársaim vannak, akik lengeteget segí -
tenek, Egy ió Hivatalt Vettem át, iól ké pzett, rátermett mun-
katársakftal. Nem álI szándé komban öncé lú  átszervezé -
sekkel felforgatni a jelenlegi rendet, A falakat se fogom
áttapé táZtatni, csak azé rt, hogy ne az e] dömé t né Zzem
naphosszat, A szüksé ges szervezeti VáltoztatáSokat te-
szem meg, de ezeket a nagyközónsé g nem fog|a é szre-
venni, Alapvet en meghagyom a referensi rendszert, Az
el fordulhat, hogy egy-egy referensnek, vagy f osztály-
nak olyan problé mával kell majd foglalkoznia, amivel
eddig nem fogialkozott, A hivatal ]é tszáma ösSZeSen - a
titkárn kkel é s a gé pkocsivezet kke] eevütt - harmincké t
f , Viszont van háromszázfé le ügy, Következé ské ppen
nagyon nehé z korrekt é s egzakt munkaköri leí rásokat ké -
szí teni, É s adott esetben a munkatársaknak naponta
számolniuk kell azzal, hogy olyan feladatot kapnak, ami-
lyennel eddig mé g nem foglalkoztak,

- !é guetüI lenne mé g egq ké rdé sem: milqen í ní 5 vllt vissm-
jönni a Hivatalba?

- Szeretné m elmondani, hogy távozásomkor a munka-
társaimtól kaptam ajándé kba egy teásbögré t, mert tud-
ták, hogy nagyon szeretek teázni, É n most is abból
jszom a teát" 

Mayer É va
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