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Az,,Ezeregyszáz é ves honát.magyar kapcsolatok" cí m , Mohácsról é rkezett kiállí tás
a tanácskozás ldeié n az Alapí tvány auláiában volt megtekinthet .



El sn
Millenniumi rendezvé nyké nt indult, fticsit több é s kicsit kevesebb lett belóle, mágis id -
szer  é s fontos volt a ,,Hazai kisebbsé geh az ezred,fonl,ulón" cí m  konferentia.

Kevesebb, hiswn a Millennium kapcsáu a maqyarorszáqi nemutisé qek egqüttólóse a
hözjjs hazában magyarokhal vaqq más nemzetisógehkel - átfogó, nagy té ma. Surentsé -
re az el ad h többsziir visszanqú ltah el adásaihban a mú ltba é s í qa é intetté k e té makdrt
is.Több vllt, mert kitekikté st adltt az ú j í llezred küszdbé n arróI, hoqqan látják helqzetüket

a hazai nemutisé gek, milqen tú lé lé si esé lgeik vannak a határok né ]küIi Európában az
Európai Unióhoz való csatlakozás után nqelvük, kultú ráí uk, identitásuk meg né sé re.

|Jgqanakkor fontos tanátskozás is lolt, lnett az elmú lt álehben felgqüIemlett né háwJ ké r-
dé s, amellqel a ,1agl) pllitiha;' sod,rában nem igazáu foglalkozott senki, hiszen amikor a
Kisebbsé gi t rvé nq vagy a választásokkal kapcsolatos joganqag módosí tósa sem került
mé g napirendre, ugqan kik foglalkoznának azzal, hoqq mié rt elengedhetetlen a nemwtisá-
qek óleté ben az antlanuelven törté n  hutatás é s ebbó1 h(jvetka en mí é rt í Ontls, hogq az ed-

dig raegalakult hisebbsé gi hutatóm helqeft é letben maradjanak_ A Baú xág szen  hözül

többen ké rté k már, foqlalftouunk e té mfual, mlst üt is meqtettüft, Több, eddiq ki nem

mondott fté rdé s ker lt napirendre, í gq pé Idául a megoldatlan pé nzüqqi helqwt_ A jelenló-

vóft a Magqarorsziqi Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé geké rt Kizalapí tvánq igazgatóiótól,

Molnór MórtontóI, az Oktatási Minisztenum Könktatási é s Kisebbsé qi Kaptsolatoft he-

luettes í  Osztáluvezetí ]aa, sim\n Istvánné tóI ,,els  ké zb " kaptak információkat azokról az
erófeszí tósekró1, amelqeh valamilqen megoldást cé loznak meq é s hallhattak egt1 pé ldót is,
amelq az lgazsógüqqi Miniszté ium politikai államtitháráuah, dr. Hende Csabának höz-

rem kijdé sé vel iött lé tre , Nevuetesen: a Szlovók Orsugos Önkormánaut dtvette a Bé ké s-

csabán m köd  kutatóinté atet é s az elmaradt fizeté seftb  fé I álit már ki is fiutett. az áI-
lamtitftár intervenciós kereté bó'l.

Nem került persze mé q í gy sem minden gond terí té kre, hiszen a ,,meqoldottnak" te-

kintett hazai né metek kutatóintózete póId,ául az ELIE Cerma,nisztihai lnté zeté nek ke-

reté ben a pedagógus továbbké pzé ssel eqgütt mí ftödift. Ez a látszólagls biztonság azt

ielenti, hogq az amú qq nem é ppen tú lhzetett lí .tatók-tanszé kvezetóft a kutatási í elada-
tokat qqakorlatilag a kisebbsé g törté nelYne, mú ltja, hultú rája, nqelve iránti é rdekl -
dé sbó1, ahogt1 mlndani szlktuh, ,szerelemb ", munhájuk ré szeké nt vógzik-

Többször is elhangzott, s valóban í qq van: a páluázatok korát é liüh. Pólyóznah a
hutatók is, hiszen projekteket tám\gatnaft a pé nzosztók, olqan projekteket, amelqeket
ó'l< arra é rdemesneh ta,rtanak, Al é rintettek meqtudhatták, hoqq mié rt é s mi a fontos
a kisebbsé gi kutatóinté zeteknefr é s kutatóhnak. Szóval, jóI kibeszé Itük magunkat, vi-
tatklztunk, tapsoltunk é s azzal az órzé ssel zártuk a konferenciát, hogy é rté kes gondo-

latokkal Rezdlük az ivel é s az é vezredel

Megkijszönöm dr. Dóvid lbolqa iqazsáqüqqi miniszter asszlnl)nah, hoqq elváIlalta
a tanácskozás f vé dnöhsé qé t , dr- kaltenbath ]en nek , a kisebbsé qi í oqok orszáqgaí í lé si
iiztosának köszönt  szavait, Fuzik ]ánosnaft, a Szlovák Országos Ónkormánqzat el-
nijké neh levezet  elnöki munkálát é s valamennyi el adónaft é s é rdekl d nek, hogy
megtisztelté k rendezvé nqünket- Köszönetet mond,unk a Maggar Kultú ra Alapí tvány-
nak, amelq helaet biztosí tott é s a támoqatóknah - a Holland Királui Naqukövetsé g-
nek é s a Nemzeti é s Etnihai Kisebbsé qi Hivatalnak - a té nljt, haqu ó'ft is í ontosnaft
tartottáí ? ezt az ezredeleli összeiövetelt, Úga 7ondolom lé nyeges, hoqq mindazok, akií l
nem vehettek ré szt a tanácskozáson, í OlaóiratunkbóI megtudják, mi mind,en hanqzott
is eI ott, ezé rt most mellé kletünkben, szerkesztett formában ftözreadiuk a honferencia

anaagát.
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