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Ú; lapok köszönté se

Szctftesz sé günkbe ft  ú i lap jutntt el, a hé tlgelv ,
Builapesten megielen  Bolgát ftulturálk fórum é s a
Ví s megyei Közggí í Ié s Kisebbsógl é s Külí igvt
Bizottsé gónak hí tleveb, az Eggütté lé s. Minilké t iil sza.
kt lapot köszöntiük é s egg-egy í rást ailuní z í ziizre az ed-
illg megielent számohból.

Felelí ssé ggel a vasí  kisebbsé geké rt

lnteriú  Horváth Vilmossal, a megyei közgy lé s
Kisebbsé gi é s Külügyi Blzottságának elnöké vel

Sokan tudiák Önr l, hogy horuát nemzetisé g , Nagy
felt né st keltett, amikor országgy lé si ké pvisel ké nt
el ször szóla]t fel anyanyelvé n a Parlamentben, l998
novemberé t l a Vas megyei Közgy lé s tagia é s a Ki,
sebbsé gi é s Külügyi Bizottság elnöke,

- Hlquan vé Iekedik a hazai ftisebbsé qpolitikáról, annak leq-

í o ntosabb ké r d é sei ró1?

- Úgy vé lem, hogy Magyarországnak e té ren nincs
szé gyenkeznivalój a. 1993-ban az akkori Országgy lé s
megalkotta é s elfogadta a Kisebbsé gi Törvé nyt, amely
egé sz Európában egyedülálló, A törvé ny az aktí v ki-
sebbsé gvé delem elvé n alapul, é s igazán tág kereteket
biztosí t a kulturális autonómia megvalósí tására, az
identitás meg rzé sé re. Ugyanakkor, most máí  hé t é v
táv]atából, a napi gyakorlatból látható é s é rzé kelhet ,
hogy e törvé nynek vannak gyengé i is, Ezé rt fontosnak
tartom a felülvizsgálatát, valamint a kisebbsé gi ön,
kormányzatok m ködé sé hez az anyagi hátté r megte-
remté sé t, Sokan hibának róják fel, hogy a töí vé ny
nem rendezi a parlamenti ké pviseletet, Magam nem
látom ennek szüksé gessé gé t, s tapasztalataim szerint
a vasi falvakban é l  horvátokat, né meteket, szlové ne-
ket é s cigányokat sem ez foglalkoztatja 1eginkább, En-
né l sokkal fontosabb, hogy a törvé ny adta keretek tar-
taiommal telhessenek meg, s ismé tlem, hogy ez els -
sorban financiális ké rdé s-

- A Közgyí í lé s ú j, a kordbbitóI elté ó feladathör  bizottságot
hOZOtt lé trc Mif takar cZ?

- Bizottságunk, amelynek pontoS neve Kisebbsé gi
é s Külügyi Kapcsolatok Bizottsága, feladatköré be tar-
tozik a kisebbsé gi ügyeken tú l a megye nemzetközi
kapcsolatainak, különfé le szervezetekben váilalt fel-
adatainak, bilaterális szerz dé seinek figyelemmel kí -
sé ré se é s támogatása, Talán kevesen tudják, hogy Vas
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megye szé leskör  kapcsolatrendszerrel rende]kezik.
Európai Uniós csatlakozásunk el tt - megí té lé sem
szerint - a megyé k (mint ré giók) szerepe je]ent ssé
válhat, A külföidi partnetek szemé ben a megyé k ké p-
visel i, gazdasági é leté nek szerepJ i, tudományos
szimpóziumok, kulturá|is találkozók ré sztvev i Ieleni-
tik meg Magyarországot, Bizottságunk feladata lenne
- a megyeháza nemzetközi irodáiával együtt - e sokré -
t  tevé kenysé g koordinálása.  szinté n megvallva len-
ne mit bepótolnunk, Jelenleg sokszor ad,hoc jelleg -
nek látom a külügyi tevé kenysé get, s egyben hiányo-
lom - önmagunktól is! -a kezdemé nyez ké szsé get.

- A bizottsóq szemé lai összeté tele í s vdltozott, hisz a vasi hi-
sebbsé gek hé pvisel  is ré szt vesznek munkáiában. Mit vár a h(
seb bs é qek delegálti aitól?

- Valamennyi politikai páfi termé szetesnek tartot-
ta, hogy a bizottság né gy helyé re ne aZ   delegáltiuk,
hanem a megyé ben é l  kisebbsé gek egy-egy válasz-
tott ké pvisel je kerüljön, Nyugodtan mondhatom,
mindannyian tisztessé gesen teszik a dolgukat, Az is
nyiJvánvaló, hogy mé ly ismereteik, felhalmozott tudá-
suk é s tapasztalatuk a napi munkánkban, é s a közgy -
lé si dönté sek el ké szí té sé ben is iól kamatoztatható.

- A biz\ttsáq saré ng pé nzí igyi cé la|nppal is rendelkezik. Mt-
luen közEtá! , illetve é ves üimogahisi cé Iohat foqalmaztah meg?
Miben segí tik a helyi é s tebpüIé si hisebbsé gi önfrOtmánJmtohat?

- A közgy lé s által mindenkor megállapí tott Kis.-bb-
sé gi A]ap, amelv az idé n l,' millió forint, lehet vé  tette
számunkra, hogy támogatni tudjuk a kisebbsé gi önkor-
mányzatok rendezvé nyeit. Szigoni szempontrendszer
alap|án, az arra é rdemes programokat bizottsá€i dönté s
nyomán segí tjük, É vr l-é vre több ké relem é rkezik hoz-
zánk, ami az aktivizálódás kedvez  jeJe, Lehet sé geink-
hez mé rten konzultációkat, fórumokat szervezünk, ame-
lyekkel szinté n segí teni próbáljuk a kisebbsé gi szerveze-
tek munká|át, A jöv ben é rdemes lenne az anyagiak
függvé nyé ben a komolyabb, több cik]uson átí vel , több
önkormányzatot é rint  prolekteket támogatni,
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Radevszki Teodor szerz  estje

Sokan ismerik Radzvszhi Teodor, bolgár származású
filmrendez t, aki az utóbbi id ben í róké nt is hí Inevet
szerzett magának. ,,Szigetlakók" cí m  könyve l999-ben
jelent meg ké t nyelven - bolgárul é s magyarul - az
ú gynevezett ikerkönyvek sorozatban, a Masszi Kiadó-



nál, Budapesten, A könyv illusztrációit Ruszen Roszru

bolgár ké pz m vé sz ké szí tette,

Miközben Radevszki fi]mrendez ké nt bejárta a vilá,
got, igen sok é lmé nlt szezett, sok benyomás é rte,
ameIyek tollvé gre kí nálkoztak, é lesebbé  tetté k m vé -
szi é rzé kenysé gé t é s í gy hozzálárultak elbeszé lé sei
megszületé sé hez. Elcsodálkoztam, amikor megtud-
tam, hogy munkáit el ször magyarul í rta meg é s csak
ezt követ en bolgárul, Csodálatra mé ltó, hogy Radev-
szki Teodor milyen mesterien bánik az irodaimi ma-
gyar nyelv eszközeivel is, Elbeszé lé sei különleges
hangulatot árasztanak - kicsit mesé s, kicsit mitologi-
kus, szomorú  é s nagyon emberi hangulat ez, amelyb l
kit nik a Szeretet, a kedvessé g iránti vonzódás, Örö-
münkre szolgái, hogy a ,,Bolgarszhi Pí szatel" cí m  lap
2000, decemberi számában közöite a szerz  egy elbe-
szé lé sé t, s í gy a bolgár olvasól is megismerkedhettek
az í róyal_

A Boigár Kulturális Fórum, amelynek aZ í ró 
's 

tagia,
a Barátság szerkeszt sé ge é s a Litea kön],./esbolt 200l,
január 30-án tartott köZöS könyvbemutatót Gabi
Hadzsik1szt|v a szí né szn  közrem  ködé sé vel, Az i roda l-
mi esten az í ró-filmrendez  é leté r l, a filmekr ], az
iroda]omróI beszé lt, melyet a Hadzsikosztova által
felolvasott m vek,,il lusztráltak",

Papadopulosz Petkova Adí iana

Testvé rvárosunk lesz kassa
Kassa-Óváros ( Ko§ice-Stáré  Mesto) polgármestere, Süli
]ános a közelmú ltban ké tnapos baráti ]átogatásra hí v-
ta meg Tarids lstvánt, Óbuda-Bé kásmegger polgáí meste-
ré t, N4í ri Csaba alpolgárrnestert é s Krizsán Ferencet, a
Szlovák Kisebbsé gi Önkormányzat elnöké t, A taláIko-
zó cé Ila: a ké t városré sz (kerület) kapcsolatainak, ba-
ráti együttm ködé sé nek, testvé rvárosi megállapodá-
sának el ké szí té se volt,

A városházán Süli János polgármester fogadta a ma-
gyar vendé geket, majd bemutatta munkatársait, a Város-
házát, é s megkezd dtek a hivatalos megbeszé lé sek. En-
nek els  ré szé ben mindké t polgármester ré szletes tájé -
koztatást adott aZ áItala Vezetett kerület helyzeté r l, é le-
té r l, gondjairól, eredmé nyeir l, feladatalró1 é s cé l jairól,

Kassa-Óváros polgáí mestere a városré szr l egye-
bek között elmondta, Kassa 22 kerületé b l az egyik
Kassa-Óváros, melynek területe 4,l3 km', állandó la-
kosainak száma köze] 23 ezer- A kerületi önkormány-
zatban 32 ké pvisel  dolgozik (ó szakmai bizottság m -
ködik), AZ Óváros Kassa törté nelmi Centruma, ame-
lyet I984-ben Vé dett területté  nyilVání tottak. Telüle-
té n áll az 1 345- l 508-ban é pült, ma]d 1877-ben áté pí -
tett szent Erzsé bet katedrális, Ebben a városré szben
Van többek köZött aZ ló58-ben alapí tott KaSSai Egye-
tem, az Acadé mia CassovieniS is, Kassa kulturá]is, ok-
tatási, egé szsé gügyi, egyházi é s poIitikai inté zmé nyei-
nek többsé ge is az Óvárosban található,

Tarlós ]stván a lll, kerületr l adott szé leskör  tájé koz-
tató után szólt arró], hocy Óbuda-Bé kásmegyer Önkor-
mányzata a szabadság, a demokrácia, a törvé nyessé g é s
a jogállamiság szel]emé ben arra törekszik, hogy az
egyesül  Európa é pí té sé hez a te]epülé sek közötti part-

nerkapcsolatokkal is hozzájárul jon, EZé rt javasolta, hogy
Kassa,Óváros é s Óbuda-eé kásmegyer elmú lt é vek so-
rán kialakí tott kapcsolatainak további kiszé ]esí té se, a
ké t szomszé dos né p baráti viszonyainak elmé lyí té se,
közös cé ljaik megvalósí tása é rdeké ben a ké t városré sz a
jöv ben kössön testvé rvárosi megá]]apodást,

kassa,óváros vezet j üdvözölté k ezt, é s mindenben
támogatiák, hogy a közeljöv ben a ké t önkormányzat
között lé trejöhessen ez a szerz dé s, Óbuda-Bé kásme-
gyer vezet i ké szí tik el a megállapodás-tervezetet, é s
azt megküldik Kassa-Óváros el ljáróinak, hogy mind-
ké t fé l ké pvisel -testü]eté nek vé lemé nyezé se, jóváha-
gyása után,200l, tavaszán Budapesten sor kerülhes-
sen az együttm ködé si dokumentum ünnepé lyes alá-
í rására. A ké t városré sz vezet i a hivatalos megbeszé -
lé sek után megtekintettek né hány mú zeumot, a SZent
Erzsé bet Dómot, ll, Rákóczi Ferenc kriptáját,

A kassai látogatás másnapján Budapest lIL kerüIe-
té nek vezet it é s Kassa Óváros poJgármesteré t fogad-
taVarqa Cyöí gy, hazánk kassai f kkonzulja é s Szerencsé s

]ózsef konzul is, A f konzu] többek között e]mondotta,
nagyon örül a kezdemé nyezé snek é s minden támoga-
tást megad ahhoz, hogy a ké t VárosIé sZ köZötti test-
vé rvárosi megállapodás miel bb lé ttejöjjön, Ez nem
csupán a ké t kerület, hanem Budapest é s Kassa, vala-
mint a ké t ország, Magyarország é s Szlovákia közötti
gyümölcsöz  együttm ködé st is segí ti,

cí m  lapból
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