
A német önkormányzatok napia

I995 Óta hagyományosan aZ úlév második szombat|án - idén ez 20O l - január l 3-a Vo]t - a magyarországi német ki-
sebbségi önkormányzatok képvise|ői az ország minden részéről összejónnek, hogy kulturáIis gálaműsorral együtt ün-
nepelienek, AZ országos önkormányzat elnöke ilyenkor köszöni meg az eimúlt éVben Végzett munkát, kitüntetéseket
ad át olyan személyiségeknek, akik a magyarországi németség kultúráiáért, aZ oktatáSért vagy éppen a közéIetben el_
évülhetetlen érdemeket szereztek. fu e]nök útravalót iS adott aZ új esztendőre, amely ezúttal többek köZött egy Biúó
István idéZet Volt, a nagy XX, századi gondolkodónak a Kriterion Könyvkiadónál l997-ben, Bukarestben megielent ,,A
keleteurópai kisállamok ryotnonkága" című könyvéből, Heinek Otíó, az otszágos önkormányzat elnöke arra kérte a kisebb_
ségi önkormányzatok képviselőit és rajtuk keresztül a magyarországi németséget, hogy a népszámláláskor merlék vál-
lalni identitásukat, megvallani nemzetiségi kötődésüket, hiszen az elmúlt évek demokratikus Magyarországában
megteremtődtek ennek feltételei és ma már senkinek sem kell félnie. ,,Demokratának lenni annqit tesz, mint nem íani: nem
félni a más véleményűektől, a más nyelvűektől, a más fajúaktól, , ,.a lekicsinyléstől és mindazon veszedelmektől, me-
lyek aziltal válnakvalódi veszedelmekké , hog:! félünk tőlúk." Heinek ottó ezután átadta a szót Mádl Ferenc köZtársasági
elnöknek, aki nagy tetszéssel fogadott, magyarul és németül tartott beszédében többek köZött ezeket mondta:

,,^z 1993. évi Kisebbségi Törvény úi peZSgéSt hozott a
magyarországi nemzetiségek életébe. Ennek is kö-
szönhető, hogy az utóbbi években folyamatosan nö-
vekedett a kisebbségek társadalmi és politikai szerep-
válla]ása, hogy megélik azt a lehetőséget, amit szá-
mukra az önkormányzatiság biZtosít, AZ eddigi tapasZ-
talatok azt mutatják, hogy az önkormányzati rendszer-
ben sok minden iól működik, de természetesen van,
ami továbbfeilesztésre szoíul. Csak egy példa: a hisebb-
ségek kulturális autlnómiájának kiteliesít^e érdekében
szükséges a kisebbségi önkormányzatok intézméryfenn-
tartó szerepóneh és felelősségének meqerősítése _

Szeretném, ha egyetértenének azzal a megállapítás-
sal, hogy a kultúra, az anyanyelvi oktatás területén el-
ért eredmények jelentősek, De a minőségi feilődéshez
kívánatos a felhaszná]andó tananyag fejlesztése, a
kéttannyelví oktatásban résztvevő pedaqóqusok képzósének fel-
qalrsítása is. Úgy ítélem meg, hogy a német nyelvű rrrl-

lid megléte önmagában is komoly eíedmény, Gondot
okoz azonban, hogy a működési feltételeik szűkösek,
műsorstruktúráiuk és sugárzási idejük akadályozza a
szélesebb körű ,,elérhetőséget", Növekszik a civil szer-
vezetek száma, a hagyományőrzés reneszánszát éli.
Változatlanul gondot jelent még, hogy késih a kise1bsé-
qeh parlamenti képviseleténeft meOnuugtató meqoldása.

Az, hogy valaki egyáltalán megvallja, vagy milyen
mértékben válialja nemzetiségi létét, aZ adott oíszág
szabadságfokától is függ, Minél teliesebb a szabad-
ság, annál természetesebb ez a vál]alás. Kedvező kö-
rülmények között az emberek maguk döntik el, hogy
kisebbségi létüket mennyire teszik életük részévé.
Nincs kü]ső kényszerítő körülmény, amely helyettük
ezt el akarná dönteni,

KöZtársasági e]nökként mindent megteszek azért,
hogy ez a váIasztás a legszabadabb legyen. Kérem, tegyék
ezt Önök is!"
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