
A szarvasi szlovák iskola igazgat n ie

A Szarvasi Szlovák Taní tási Nyelvú  ÓVoda Általános
lskola é s Diákotthon i€azeatóiát, Mgdue4, Pálné l, Ki-
sebbsé geké ft_dí ija] tüntetté k ki a sz]ovák nemzetisé gi
oktatás területé n Vé gzett munkájáé rt 200L december
l8-án, a parlament Delegációs Termé ben, szeré nyen
megiegyezte: ,Ezt a kitünteté st ish\lánk közössé qé nek hellett
wlna megftapnia nen csak hekem)"

lgazán tiszteletre é s köVeté sí e mé ltó pé ida Zsuzsa
asszony nem saiátí tja kia sikereket, noha iavaré szt aZ
  cé ltudatos é s ötletgazdag tevé kenysé gé nek köszön,
het , hogy á szawasi szlovák iskola ma az ország leg,
eredmé nyesebb kisebbsé gi oktatási jnté zmé nyei közé
tafiozik Talán enné l ls örömtelibb az a té ny hogy az
óVodát é s áZ általános iskolát ]átogató gyelekek szá-
ma é vról é vre n 

]\4edvegy Zsuzsanna szarvason sz letett é s ebben
a kedves alföldi Városban is n tt fe], A szlovák általá-
nos isko]ában kezdte meg tanulmányait, maid a bé -
ké scsabai szlovák €imnáZiurnban é rettsé giZett le, Je-
les szlovák pedagógusok taní tották, akiket pé ldaké p,
nek tekjntett, s akik a pályaválasztásála is óriási ha_
tással Voltak, A szegedi Iuhász Gyula Tanárké pz  F is-
kola elvé gzé se után v]sszaté ft szülóVárósába, egykori
i5kolájába.

Zsuzsa asszony nyitott bizalomkelt  szemé ]yisé g
A gyerekekkel igen közvetlen, ezé rt is szeretik  t
annyirá lgazi pedagógus alkat, akjné ] az elsó helyen
mindig a gyerekek állnak, Legfontosabbnak a hozzá-
iuk f z d  emberi, s t, baráti Viszonlt tartja. Boldog
ha sikeí es á katedrán, Taní tványáinak c5i]]o€ó tekinte-
tei ielentik számára a legnagyobb e]ismeré st, Munka,
társai é s ismer sei, akikkel aZ iskolán kí vú li tevé keny-
sé gekben együttm ködjk, egyaránt nagyra tartják,

Medvegy Zsuzsannát szaNason, de a hazai é s szlová-
kiai kollegák köré ben is rendkí Vül szorgalmas, cselekv 
szenré lyisé eké nt taftiák számon A kü] nböz  fórumo-
kon mé ltón ké pviseli szlovák oktatásügyünket. l993 óta
igazeatóla a szaNasi szlovák iskolának A kezdetekt l
tagja az országos Sz]ovák Önkormányzatnák 5 - 1998
óta -az oktatási bizottság Vezet jeké nt, az oSZö elnök-
sé gé nek is   ké pviselj a hazaj szlovák nemzetisé get az
oktatási Miniszté rium orszá€os Kisebbsé gi Bizottságá-
ban, ahol feladatai közé  taftozott a szlovák nemzetisé gi
oktatásj kerettanteNek kidolgozása.

Mjnt inté zmé nyvezet , tudatosan dolgozik egy iól
fe]ké szült, szakemberekb l álló nevel  testület kiala-
kí tásán de á szül kkel is remek a kapcsolata. fu isko-
lában folyó szakszer  munkát bizonyí tia az a té ny,
hogy a szawasi Brunszvik Teré z Tanárké pzó F iskola
gyakorló iskoláia ]ett

A lilstBBsÉ Gt[É nt-nil rnÜllttTtTTlEI

minlszterelí ökt l

lehet  le€megfelel bb körülmé nyeket kell bizlosí tani,
A Kisebbsé geké rt,dí i átvé tele mellett, a legnagyobb
öröm számára, hogy 200l december 20-án aláí rták a
szarvasi szlovák isko]a é pületé nek 72I milIió forintos
felú ií tásáról szóló megállapodást, Ré gi álma Vé gre
megvalósulhat ,,

A szarvasi szlovákság kultUí ális é leté nek is ecyjk
meghatározója. A sok feladat megvalósí tásához nagy
segí tsé get ielent Zsuzsa asszony számára a biztos ma-
cáné leti hátlé r, Hosszú  ide]e é I együtt fé rié Vel é s pé l,
dásan nevelik f iskolás fiukat

N,,ledvegy Zsuzsanna é rté kes szemé lyisé g, pedagó,
gus, igaz€ató, pé ldás é s köVeté sre mé ltó ké pvisel ie a
rnagyarországi szlovákságnak Nemzetisé gi öntudatát,
hovatartozását - munkásságáVal é s é leté Vel nap,
mint nap biZonyí tja

klausz karola fordí tása

AZ ádventi id szak szé p pillanata volt, amikor decem-
ber 18-án a Kisebbsé gek Napja alkalí nával a magyár
parlamentben a Kisebbsé geké rt Dí i kitüntetettiei kö-
zött láthattuk Medvecy Zsuzsannát. a szarvasi szlovák
általános iskola jgazgatón jé t is

- BP'<ül?lP< nu|haia i<npf, ÓnöÍ r eú ll n.?p!, a <.ana.i
didh1k kaga1n iól szerepelhek a ftülönböz  l)ersenueí Qn mi d
itthan, nikd az anaaarszáqbah, Szlovákiábah, lqazgató ,,né ni-
jüh hlnkah merí t er  s\kré t  munkáiáhaz?

Ez nagyon ósszetett dolog több helyr l is, a ki_
tüntelé s átvé tele után ezzel a csokorraI a kezemben az
otthoniakra gondolok A tantestületünk minden tagjá-
ra é s azokra a szül kre, akik szinté n se€í tik az iskola

,A qaakarlalias pedagógusnak 50k minaeft kell tudnií l" - Az itt közölt beszé lgeté s Antala zsú zsánna Tv_interlú |a a ki-
tüntetett Medve€y Pálté val, amely elha.gzott a ,,Domovtná'',
sz|ovák Nemzetisé ct Magazinban

szokta mondani, Termé szetesen az els  helyre teszj a
tanár neve]  é s oktató tevé kenysé gé t, amelyekhez a

Medvegy Pálné  átveszl á kitünteté st orbán Mktor

3422



munkáját,  szinté n köszónöm mindnyáiuknak, hogy
ian!ráft ól-januári€ kemé nyen dolgoznak. Mindnyá jUk
]ránt  szinte tiszteletet é rzek Né lkülük nem mennel
AZ ]enne a legjobb, ha most m]ndegyikük itt lehetne
rnellettem]

- Ahá usml fteresem t lef,nah mé g ké s  esle is ax iskllában
talál|m Aknai mindennel í l)qlalkazik|

- A szüleim megtaní tottak a becsületes munkára
azonkÍ Vül pedig na€yon ió családom Van A fé riemre
é s a fiarnra gondolok Sokszor este nyo]ckor fé ] ki-
Ienckor é rek haza A fé riem egyedül Ván otlhon sze,
ré ny Vacsorái ké szí t nekem tehát abban. amit a szaí -
\á,l \|old F]é n lp(/e Vdn " .t"l"oon,dk _ ,

Ebben az é Vben hé t kollé €ám Veszí tette el vagy az
é desanyiát vagy az é desapiát. Nekem is 

'obb 
lenne,

ha é desanyám mé g mellettem lehetne , Ó, amikor
már nag}on beteges Volt, sokszor ké rdezgette, hogy
mié rt ke]l megint Budapestre mennem, mié rt töltök
olyan sok id t az iskolában? soha nern é rtette meg
Azt hiszern, ha mé g é Ine most máí  í negé tené ,. Ha-
zamegyek Szarvasra, é s Vagy ma este Vagy holnap ki-

í negyek hozzá a temet be, hogy elmond]am neki
mindezt

- É leté ben ftire a tegbüszhé bb? ln ember, anikar ilaen dí laL
kap számvet\t is k62í t a nel]letl ú lról, nú ltról iöróí )eli terueh 

- Szerintem é n nagyon egysz€r  é s szeré ny ember
Vdgyol Lg\ €ordoIom, mirÉ ] ,,.,e-lVpbb e" Pgy,,,é _
r bb vaIakj, annál é rté kesebb,'szebb lelk " embel
Ami a büszkesé get illeti, igenis büszke Vagyok á ko]]é -
gáimra az jskolámra a tanUlóink sZüleireI EZenkí Vül
köszónóm a sorsnak, hogy olyan fé riem Van, aki eze-
ket a nagyon összetett dolgokat megé rti Sokat Van
egyedül Büszke Vaeyok arra is hogY a fiamat cé ltuda-
tosan nagyon kemé nyen neveltern, Elsóre fe]Vetté k a
köZgazdaságtudományi egyetemre fu iskolában meg-
Vannak a magarn cé ljai, ám ezenkÍ Vú l azt szeretné m
hogy a fiam i€az emberré  Válion, aki iól é rti a szakmá_
iát, é rz  szí Vú  é s segí t embeftársainak is Ezú ton üd_
vözlöm a hazaj szlovákokat é s köszönöm azoknak
akiknek ré szük Van abban, hogy ezt a kitünteté st meg_
kaptam, ákik é szrevetté k, hogy szarváson Valóban ke,
mé ny mUnká folyjkl

Nagykanizsa megyei iogú  város cigány kisebbsé gi
önkormányzata

Teleki Lász|ó, a kitüntetett szeNezet elnöke ú gy Vé li,
hogy a dí j csapatmunka eledmé nye, magáról ezé rt
csak keveset mond el, a közös eredmé nyekr l annál
többet:

l989-ben Nagykanizsán megalakult á Magyarorszá-
gi Cigányok Kulturális Szövetsé ge Zala Megyei Tag,
szervezete, melynek Teleki László alapí tó tagiá volt A
köZé letisé g eyakorlását t{rlaidonké ppen az 1990, é Vj
helyhatósá€j Választásokkál egy id ben nyerl cigány
kisebbsé gi szószólói tevé kenysé c€el kezdte meg, Ala,
pí tó ta€ja lett az l997-ben alakult Zalai ,,A Noslrü" (N,,li,

é nk) Egyesületnek, a Zalai Cicányság lo€aié rt l99ó,
tól elnöke a Zala Megyei Cieány Kisebbsé gi Önkoí -
mányzatok Társulásának, l998,tól tacia Nagykanizsa
Megyei Jogú  Város Önkormányzatának é s aZ önkor_
rnányzat Egé szsé gügyi é s SzociáIis Bizottságának,
l996-tó| az Auschwitzi Ciqdnu Holacaust Entlé hbarakk lé L-
rehozására megalakuIt nemzeLköZi munkabizottság-
nak, Va]amint az Alpok-Adria MunkakóZössé g Kisebb-
sé gi Bizottságának é s |999,í  1 aleln he az o|száqas Ci-
aan9 O4rol mo 1u7at4ah .

A cig;ny <l,ebo.egi ör\o,n "r 1zat lcho, oo4
ben kezdte meg rnunkáját Teleki Lász]ó Vezeté sé Vel,
l995 eleié t l a CKÖ ké pvisel in kí Vül kú ls  szakembe_
reket is foglalkoztatnak a iobb eredmé nyek elé lé se é r_
deké ben Maguk a ké pvisel k a haté konyabb munka-
vé gzé shez eIengedhetetienül szüksé ges továbbké pzé ,
seken, tré ningeken Vettek ré szt Í gy a Paüner| Hunqaru
Aiapí iv.í t!4 konfliktüsmeee] z  é s -kezel  illetve a
Beryen Bw Alap(ú ánu szemé lyisé g feileszt  tré ningjé n,
A testü]eten belül lé trehozták a szociális valamint

Telekt Liszló átvesrt a kltünteté st

oktatási é s Kultürális Bizottságot. I99ó a szöVetsé €,
l^le-Le. é V.Voll Eg)üllTU(öde,I rregjlldoodo5' <o
-öttek Nágiká,ll,,-d N.i"gyPi locu V;.o< on<olr ál )zd
lával a MaOUar v röskercszt nagykanizsai szervezeté Vel,
é  \.4agrar \/1áll s-adn,.o]aita| nd€}ld,ll/,"i ,leí VeZé
té Vel, a Zala Me€yei Gyeí mek, é s 1fiú ságvé dó lnté zet-
te], a Zala Megyei Munkaügyi Központtá] 5 annak
na€ykanizsai kirendeltsé gé vel, a Zala Megyei Cigány
Kisebbsé gi önkormányzatok TársulásáVal, a Za]a N,,le
gyei Társadalmi Egyesülé sek szöVetsé gé vel Zala me_
gye, Valamint Nagakanizsa vdras Rend rhapilátlasáaával
Ezek az egyú ttm ködé sek tartósnák bizonyulták, ma
is é lnek,

1997-ben az önkormányzat szemé lyj felté telei köz-
hasznú  munkások alkalmazásával b vültek é s a szak-
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majsá€ot tekintve is min sé gi változáson mentek ke-
resztül ]e]ent s el relé pé s Vo]t az l998-as é V js Az
önkormányzati Választásokon hárman ismé telten bi-
zalmat kaptak a korábbi testülel tagiai közül, sikeres
pályázati pé nzeszkóz kb l felú jí lották é s bebú toroz-
ták a Város Önkormányzatától használatba kapott
mlntegy nyolcszáz né gyzetmé ieres ciqána Kisebbsé gi
Kózósslri HáZ fe]é t A Cigány Kisebbsé gi Közóssé gi Ház
ünnepé iyes átadására 1998. szeptember l9-é n került
sor Ett l aZ é Vt l ]\a,"jé a  kodót is tudtak mú ködtetni.
Az jroda egyetlen iogásza számos diszkriminációs
ügyben eliárt.

A cigány Kisebbsé gj önkormányzat állal felvállalt
el Zetes kutatómUnká ré vé n a testület elnöke é s ta€-
iai kaptak megbí zást a magyarorszá€i cigányság ké pvj,
seleté re az aUschwitzi Ci€ány Holocaust kiállí tás
nemzetkóZi munkabiZottságában A kutatómUnka é s a
kjá]]í tás el ké szí té se a testú let l999, é Vi munkáiának
is ré sze Volt. 200l-re ü€yanezen helyszí nen a l] ba,
rakkban ci4áí , Mí Z? ü avatására került sor

AZ l99' ianuáriától m köd  Szociális Bizottságuka
hátrányos helyzet  családok anyagi erkölcsi támo€a-
tását sZocjális é s é rdekké pVise]eti té makölökben tór,
té n  felVilágosí tását é 5 é rdekké pViseleté t tekinti els ,
rendú  feladaiának, É vente mintegy hatszáZ ügyfé I ke,
resi fel óket, állás- é s lakásügyben, illetve támogatási
ké rvé nyekkel A bjZottsá€ aZ ügyek negyven százalé ká-
ban tudott é s tud é rdernben secí tenj, l995,t l ké t
é Ven keresztül krí zjssegé ly kiUtalására tehetett javas-
latot a Családsegí t  Központnak A iavaslatok kórnye-
zeltanulmány alapián ké szültek l99ó,ban é s l997,
ben me€közelí t en hé Lszáz-hé tszáz család ré szesült
enerqia-, guóqaszer- é s é lelmiszeltám1qatásban, beiskalázási 

^lelr?tási segé lyben, karácsonyj aiándé kcsomagban
I99ó-ban ha iehet - mé c nagyobb fába Vágták fej-

szé iüket, amikor együtlm ködve a he]yi Munkaügyi
KöZpontta] é s a Vöröskeí eszt helyi szeruezeté Vel hú sz
o', o l,öVe|kpzd é Vb-r ped € lllel l é L ci€jny .zdrn-"zá
sú  embernek teremtettek közhasznú  munkalehet sé -
get egy parkgondozó bí igádban l998,ban tí z f  szá-
mára a cigány Kisebbsé gi KöZössé gi Ház felú ií tásánál
biztosí tottak közmlnka-alkalmat l99ó-ban ké t kom-
fon né lküli lakás kiutalására került sor a bizottság
aián]ására, de egy lakásé pí lé si program kereté ben há-
í om családi ház é pí té se is megkezd dhetett A bjzott-
ság a háZak felé p ]é sé j€ koordinációs feladatokat lá,
tott el az é pí t k é s az é pí ttet k között

A í nez gazdasá€i termelé st is ösztönözni i€yekez,
tek l998-ban - sjkeres pályázalok ré Vé n - ötvenöt
nagykanizsai cjgány család ré szesült nóvé nyvé d szer-

"do-nar,ba r ha vanhé , -<"Iao peoig keovezrorye
sen iutott általuk kerti magokhoz é s vet burgonyá-
hoZ, Ezek eredmé nyes felhasználása é rdeké ben,,saiát
k\nahakert' 98" cí mmel tanfolyamot iS szeí veztek.

A bizotiság kezdemé nyezé sé re a cjgány Kisebbsé gi
Önko.mányzal l998-ban eeyüttm ködé si megállapo_
dást í rt alá a zalaegersze9i szé khely  ,,Els  Magaar-Dán
Termel  lskala Alapí tvánn|ldl", amely megáliapodás é ftel,
mé ben az attól kezd d en az általános iskolákból ki_
mara(it nagykanizsai cigány munkané lküli fiataloknak
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kí nál földn velé ssel kapcsolatos é s egyé b szakmai
ké pzé st A b izottság egy tagia az 1 998-as Vá la sztásokig
vé lerné nyezé si ]ogköí relvett ré szt a Nagykanizsai Ön-
kormányzat Szociális é s Egé szsé gügyi Bizottságának

Az I995 iánUáriától m köd  oktatásj é s Kulturális
Bizottság környezettanUlmányokat ké szí tett az iskolás
gyermekek otthoni körülmé nyeií  ] fu általános isko_
lákban tanUló cjgány gyermekek é s fiatalok felzárkóZ_
tatása é s tehetsé ggondozása é í deké ben klubrend-
szelt alakí tott ki, sorra keresté k fel a város álta]ános
é s közé pisko]áit hogy a cigány kultú ra é s hagyomá,
nyok ápolása é s terjeszté s€ é rdeké ben cigány né pis,
mereti órákat tarrsanak Jelenleg - a M vel dé si osz_
tály támo€atásával _ a Váí as tizenné qa állalá as isk'láiá-
ban óraküeten 

'eliil 
tananak cigány né pismereli okta,

tást. Ezeken é vente, megköZelí l en száz órában, mjnt_
egy háromezer cigány é 5 nem cigány szálmazású  dlák
VesZ ré szt Mindi€ na€y sikert hoztak a balatonmáriai
táborhelyen megrendezett hagyomány rz  é s nyelvi
tábolok l995_ben els  alkalornmal rendezté k meg a
Roma KUlturális Napot é s a cigány HolocáUst meg-
emlé kezé sl is Együttm ködé si megállapodás kereté _
ben kápcso]Ódtak a Magyarorszá€l cigányok Kulturá,
lis Szövetsé ge Zalá Megyei Tagszervezete korábbi ren,
dezvé nyeihez, a Ku]turális é s Spoí tnáphoz s a bala,
tongyöróki hagyomány rz  táborhoz Ugyancsak
1995-ben hozták ]é tre a Dé l-Nyugat Dunántú li cicány
Közgy itemé nyt ámely mjndezidáig egyedülálló Vál-
lalkozás az országban l996-ban ú jabb telületeket hó-
dí tottak a cigány né p]smeret számára: a Város hat kö,
/ep ,1,ol;i;b"r i( l eel.e/dódo l dz o<,JI"(

l99ó,tól a cjgány diákok pótvizsgára váló felké szí té ,
se mellett hogy elkerülié k ezeket az utóvizsgákat
megszervezté k á tanu]mányaikban elmáradó fiataIok
fe]zárkóztatását

E rnellett más kultú rált szórakozási-tanulási Iehet -
sé geket is biztositottak: raiz-, €itár,, cigány nyelvj_
VersmondÓ, kosálfonÓ-, fafaragÓ,, cigány né ptánc- é s
lé p/e Ie,Zdl,|,ö,ölé l 'lJbol.d 

,"nd.ld], í "rr d alal ,ld_

pig Ezek ré sztvevói között cigány é s nem cigány szár,
mazású  gyelmekek, í iala]ok eeyaránt találhatók

Nagyon büszké k arra, hogy ]99ó,tól egy tehetsé g_
gondozó hálózatot is m ködtetnek azé ft, hogy miné l
többen iussanak be köZé piskolákba é 5 fels fokú  okta-
tási inté Zmé nyekbe,

A következ  é V fontos esemé nye Volt hogy sikeres
o"lya/"L p-nz..llö,,öLböl \"cV."rjz.d"r d'g"ry
né pjsrnereti el adók ré szé re a zsámbé ki Taní tóké pz 
F isko.la kiheluezett taqlzatot indí lott, Az egy é Ves kiecé ,
szí t  szak elvé gzé sé t követ en a Város általános é s
kózé piskoláiban ci€ány né pisrnereti oklevé llel rendel-
kez  szakembelek oktátnak. A cigány né pismereti ok,
tátáshoz a helyi szerz k saját segé danyagot állí tottak
össze, melyet az oktatásj é s Ku]tUrális Miniszté rium
é s a Zala Megyei Pedagógiai lnté zet szakemberei lek-
toráltak

l998 legie]ent sebb eseí né nye é s eredmé nye a
szeptember l9_é n átadott Cigány Kisebbsé €i KöZös-
sé gi Ház Volt Sikeres pályázatok ré vé n a cigány Ki_



sebbsé gi Önkormányzainak hasZnálatla átadott rnint-
egy nyolcszáz né gyzetmé teres é pü]etegyüttes fe]é t az
önkoí mányzat ú jí ttatta fel é s bú torozta be Ebben az
é pületben kapott otthont a ,,Hé t\Jé qi K1llé gium" is,

A Hé tVé gi Kol1é cium az országban olyan egyedülál-
1ó okiatási program: hé t é s tizennyolc é Ves kor közötti
gyerekeknek, általános- é s közé piskolásoknak folyjk
té í í té smentes felzárkóZtatás é s tehetsé ggondozás a

hé tvé geken, A ré sztvev k ingyen tí zóí ail é s ebé det is
kapnak, A tanUlókkal szakpedagógusok foglalkoznak
kis csoportokban indokolt eselben egyé nileg. A helyi
Nevelé si Tanácsadó szakembere, Valamint egy óvoda-
pedagógus közrem ködé sé vet a Kollé gium kerelé n
be]üI nemré g iskola-el ké szí t  csoponot is jndí totlak,

l998-ban már a fels oktatásban is megkezdté k a ci-
gány né pismereti oktatás szervezetl formáiát, mé gpe-
dig a keszthelyiAgráftudományi Egyetemen é s a zala-
egé í <lPgi POTF Ecé (,(e€ügyi Toi.lolj,l rg/,vre l" "
cigány né pismereti oktatást ú jabb cé lcsopórtokra ter-
jesztetté k ki, óvodapedagógusoknak é s a í endvé delmi
szeNek tagjainak tarlottak el adásokat a magyaror-
szági cigányság törté nelmé r l, hagyományairól kul-
tú í ájáról szociális- é s közé leti helyzeté ról A rend r-
sé gen taftott kurzüsokon legf ké pp a romák é s rend,
 rók taIálkozásakor mutatkozó konf]iktushelyzetek ol,
dását, felszámolását igyekeznek megalapozni a tárgyi-
lagos é s megkülönbózteté s né lküli rend ri eljárás é s
inté zkedé § szorgalmazásáVál. A Nagykanizsai Határ r-
igazgatóság állománya köré ben szinté n, kié pí tett te-
matika keí eté ben folyik a cigány né pismereti oktatás,

Közös szakmai rendezvé nyükón |,Eaa hé t!é ge a nássáa

ieaué beh' ) - az orszáEos rendvé delmi szervek (Rend r
sé g, BM , Határ rsé e) ké pvisel i is ielen Voltak, ahol a
további szákmai együttm ködé s lehetsé ges módoza-
tait is feltáfiák

A roma munkaer  ké pzé sé ben is megtalálták a ma-

cirk helyé t 1999-2000,ben roma fiata]ok ké t csoportia
számára a szornbathelyi Regionális Munkael fej,
leszt - é s Ké pz  Központ (RemeK) közrem ködé sé Vel

- fatömegcikk- é s eszközgyártó tanfolyamot szervez-
tek, melynek kimenetelé t egy ú jabb ké pzé shez kap-
csolták, A vé gz s csoportok eredmé nyes hallgatói egy
ú iabb ké pzé s ülán faipari szakmUnkásvlzsgát tehettek
A cKÖ elhelyezkedé süket is el segí tette a köí nyezó
fafeldojeozó üzemekben

Le€ú iabb - s nem alaptalan büszkesé gük az hogy
200l szeptemberé ben a Város önkormányzatának m -
Vel dé si- é s sportosztályáVal közösen elindí tott é rett,
sé git ádó esti tagozatán, negyven roma vágolt neki a
közé pfokú  Vé gzettsé ghez vezet  ú tnak. Teweik szerint
é Venké nt ú iabb é s ú jabb roma osztályokat indí tanak

É Vente hú sz-huszonöt pályázatot nyú jtanak be he-
lyi é s országos szervezetekhez Átlagosan tí z-tjZenké t
sikeres pályázatuk van Az é v vé gé n elnyert Kisebbsé -
geké n Dí i remé lhet en hozzáiáru] ahhoz hogy ez az
aí ány tovább javu]jon hogy ú jabb - é s nagyobb -
ö9s/eeel,k. itn-Prié l e é /l . - !igd,lV);g Á, n ogvd,-
ság közös é rdeké ben vé gzett, fonlos é s gazdag tevé -
kenysé get

Varga llona

A Magyar Né praizi Társaság nemzetisé gi
tagozatának elnöke

200l december l8-án a nemzeti kisebbsé gek nemzet-
közi napián orbán viktor miniszterelnök hat, a kisebb-
sé geké t cselekv , é s kimagasló munkát vé gz  szemé l},t

tüntetett ki Kisebbsé geké tt-dí jjal A kitüntetettek között
Volt Dr. Epe4?ssU Ern , kinek neve é s munkássága köZel
negyven é ve köt dik sok szálon hazánk kisebbsé eeihez
Noha 1995 óta hivatalosan nylgdí ias, Eperjessy Ern 
ma is ugyanolyan pótolhatatlan tevé kenysé get vé gez,

mint korábban bármikor A lakásán kerestem fel, hogy a
dí irój, munkássáeáról s gyökereir l ké ldezzem

Ha jóI táié kazódtan, ö t|nábbra i5 dalqazik a Né prajzí
Mú zeumban ..

Társadalmi elnöke Vagyok a Magyár Né prajzj Tár-
saság nemzetisé gi szakosztályának, s mivel ez a több
mint l l0 é Ves tudományos társulat a mú zeum é pú le-
té ben szé kel helyileg Valóban ott dolgozom Ezt a
megtiszteló iársadalmj lisztsé get már több mint ké t
é vlizede töltöm be mjvel a háromé venké nti választá-
sokon ú ira meg ú ira engem szavaztak meg, A Né prajzi
Társasáe m ködé sé hez az Akadé mia nyú it támoga,
tást de a feladatokat rnindánnyian táí sadalmi mun,
kában vé gezzük,

Di Ep€í iessy Erí   a dí |átadáson

Óh kit n e beszé lí  a hol,Ját naelve!. Több é |iq d|lgazltt a

dé lszldv szö,) etsé q hé l

- Bár nem Vagyok hoNát száí mazású , gyerekkorom,
ban né hány é Vig horvát iskolába jártam. A Dé lszláv
SzöVetsé gbe is ezé rt hí \,tak ]9ó7,ben Cyere Ern , -
mondták segí ts megg} zni az embereket hogy a
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dé ]szláVok lakta falVakban ú ira tudiuk indí tani az
anyanye]VoklatástI l9ól-ben egv miniszterl lendelet
!gyanis megszüntette az egynye]v  iskolákat, el í í va
ké tnyelV Vé  alakí tásukat, Az emberek ijedelme mjatt
sok helyen (Bácskában pé idául tizenké t települé sen)
sz nt meg akkor teliesen az anyanyelv oktatása. Nem
Volt könnyebb a hazai né meteknek sem ott mé €
é lé nken kí sé neft a negyvenes é Vek vé gé n elrendelt
kolleklí V kitelepí té s ré me. Í gy hát iártuk a falvakat é s
szerveztük az oktatást, a hagyományápo]ást, Öt é vig
Voltam á szöVetsé g f munkalársa, mí g l972-ben a
M Ve] dé sj Miniszté riUm Nemzetjsé €i osztályára
nem kerüItem, Hú sZ é Vig dolgoztam az oszrályon. A
legjobb tudásom szerint igyekeztern segí teni a hazai
nemZetisé gek ügyé t

Hal é i|tetle neq el sz r a né phljz? Hag,lan kudel| el ha-
mol,]an Í Oglalkazhi uzel a ludanánaáqqal? }, dóIszlán slöv?t-
sé gben?

- Már korábban. Taní tói diplomámat ]948-ban vet,
tem ké Zhez, s az é V  szé n a Dráva-parl]  rtjlos,
Szentmihályhegy tanyavilágában kezdtem tání tani
Azokban az é Vekben számos kjs telep lé sen szeruez-
tek iskolai oktatást, í gy sok taní tóra voh szüksé g So-
mogy megyé ben pé idáUl ó3 helyre kerestek taní tól
l948,ban. É n nem na€yon válogathaltam. rnert a ha-
tóság szemé ben gyanú s Voli a ,,Titói mú ltarn', mint
ahogy ezt Utóbb megtudtam, Vándoí taní tói kinevezé -
sem tehát Szentmihályhegy tanyavilágába szólt, A
Vándortaní tó áZt ielentette, hogy se iskola, se taní tói
lakás nincs, A taní tá5 helyszí ne fólé Venké nt Változott,
mindig egy másik tanyán biztosí tottak egy-egy szobát
erle a cé lra Emlé kszem az els  id ben a ví zirno]nár
tizenhat né gyzetmé teres szobá]ábán kezdtük el a
munkát Nem vo]t se iskolapad se tábla. 5e kré ta, Volt
Viszont 58 gyerekem, akiket kis csoportokra osztot-
tam, hogy elfé riünk Í gy aztán reggelt l ké s  dé lutánje
taní tottaí n AZ esté kkel é s a hé tvé gé kkel azonban nem
igen tudtám mit kezdenj, Unalmamban a környez 
családokat kezdtem látogalni, akik örömmel fogadták
a,,taní tómestert" é s szí Vesen mesé l!ek  k é bresztet,
té k fel a né praiz iránti é rdekl dé senr ott a DráVa
partián cicányok é s más nemzetisé g  eí nberek i5 é l,
tek É rdekes Volt összehasonlí tani né pszokásaikat
szí Vesen hallgattam pé ldául Balogh Mátyás bácsit
aki csodás cigány rnesé kel ismert A2 a tizenöt é v.
amlt ott taní lóskodtam, egé sz ké s bbi é ]etemre meg-
határozó volt Nagyon szeretem Szentmihályhegyel,
ma is Úgy iálok Vissza mintha hazamenné k Számos
raní tVányomma] i5 é l  a kapcsolat, el is Várnak a falu,
ban minden esemé nyre,. <ö/b.n 1pdia elv,q?zP 0 FaE)ar .üli4,1P4-hé plaiz _za-
kal,

]95ó után leve]ez  lagozaton. az ELTE b ]csé sz-
kaí án Vé geztem el az emlí tett szakokat. Budapestre
kö]tózé sem után a halvanas é vekben közelebbi
kapcsolatba kerültem Balassa lvánnal, ofiULay GyUlá-

va], Dömötör TekláVal, oftutay é s Balassa már akkor
iavasolták, ho€y ké szüljenek kiadványok a nemzetisé -
gek né praizi anyagaiból, Ez Vé gül csak hosszú  é Vekkel
ké s bb válhatott valóra, de í gy is tóbb mjnr negyed-
százada ielennek meg nemzetisé gi né praizj könyvso-
rozataink Ezl az Európában egyedüIálló vállalkozásl a
Magyar Né prajzi Társaság Vette gondozásába, Az els 
kötetekel l975_ben az l, Nemzetközi Nemzetisé gkula-
tó Konferencián, Bé ké scsabán rnutattuk be, A?óta a
számuk i€encsak tekinté lyt parancsoló: 2ooo-ben már
a 82 kötetet vehette ké zbe az é rdekl d .

- Ané rt efulí lsük mea azt is, h\g,j 1993 óta az össlefogó so-
rontszerkesztó1 Eperjessa Ern neh hí njdk!

- Erre a me€tisztel  feladatra a rendszeNáltozás
kö.üIi válságos id k után ké rtek fel, AZ átmeneti bj,
zon\,talanságok u€yánis e köteteket sem kí mé lré k, fu
1989-ben megielent né met, szlovák, dé lszláV kiad-
Ványból csak mutatópé ldányok marádtak A többinek
nyoma Veszett, va]ószí n le€ zú zdába kerültek, 1990 é s
1992 között a kötetek csak elvben lé teztek, Azokban az
é vekben a nemzetisé gi szöVetsé gek is átalakuliak, í gy
azután 1993_ban ismé t a Magyar Né praizi Társaság
vette ké Zbe a kötetek kiadását, s azt egyú ttal más ki,
sebbsé €i csoportokra is kjterlesztette Az els  tizenót
elber lglar : cta< a né gy leg.]é p..ebb hd/d nemzé ,
tjsé gi csopoitnak - a né meteknek, szlovákoknak, dé l
sz]áVoknak é s a románoknak, Vohak köietei. AZ em]í -
tett id t l kezdve rendszeresen ielennek meg aZ önál_
ló cieány né praizi tanuimányok é s a kisebb etnikai
csoportok bolgárok, €örógók, lengyelek, örmé nyek
ruszjnok - közös kiadványai, A balkánj háború  hatásá-
ra szé tváit az addig,,dé lszláv" cí mmel megje]ent köZös
horvát, szerb é s szlové n kótet is,

- Ezek a höteteh nind nenzetisé gi nlel\Jek jelehhek meg?

- lgen. A kötetek mindenek el tt, a nemzetisé gek
számára ielentik a leclöbbet, Er sí tik önbizalmUkat
é s el segí tik helyes öné fté kelé s ket, Mivel azonban
ezek az é rté kek azok számára is továbbadásra é rdeme-
sek, akik nem beszé likazadott nyelVet, l993ótaaleg,
iobb tanulmányok válogatását maeYar nyelven is ki-
adiuk, ,,Válogalás a magyarországj nemzetisé gek né p-
raizából" cí mmel Az elmú ll 25 é v alatt szé les körben
váltak ismertté  a kötetek Megjelené sú ket számon
taftiák a kisebbsé gek anyanemzelei is a tudományos
kön\,^r'tárak pedi€ egé sz Európában szí vesen küldik
cseré be é rtük a saját kiadványaikat A Frankfufti Nem,
zetközi Könywásáron 1999-ben hataImas é rdekl dé s
kí sé rte köteteink bemutatását,

- Ehgedie neg, h\qa qratuldljak a Kisebbsógeké ft-dihoz|

- Nagyón köszónöm, MegIepett é s Váratlanul é rt az
eljsmeré s. A dí j nem csak engem i]]et, hanem leg-
alább ennyire szól ismer s é s ismeretlen munkatársa-
imnak is, akik mindent rnegtettek- é s remé lhetóleg a
jöV ben is me€lesznek- a nemzetisé gek fennmaí adá-
sa é rdeké ben

Patyt Ildtkó
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