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KÖZÖS EURÓPÁNK

– Az első félévben igen gazdag programot 
zárt a MEH Főosztálya, folytatódik ez a 
másodikban is?

– Második félévi terveink közö!  
szerepel egy több állomásos Roma Fó-
rum-sorozat megrendezése, amelyet 
az Esélyek Háza országos hálózatával 
közösen szervezünk. Előkészítés ala!  
áll a leginkább a kisebbségi területen 
dolgozó döntés-előkészítők, valamint 
a kisebbségekhez tartozók fi gyelmére 
számító Kisebbségi Klub létrehozása. 
Ennek a tartalmáról vannak ugyan 
elképzeléseink, ám a megfelelő elő-
adók megtalálása és megnyerése a 
cél számára meglehetősen nehézkes. Alapvetően az 
lenne a Klub működtetésnek célja, hogy teret biz-
tosítson a nem feltétlenül a szűken ve!  kisebbségi 
területhez köthető, ám azt is befolyásoló kérdések-
ről való beszélgetésekhez Reméljük, hogy az ősz fo-
lyamán ezzel is el tudunk indulni. A Kisebbség- és 
Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság mel-
le!  működő három szakmai munkacsoport műkö-
dése folytatódik, ezek üléseinek anyagait továbbra is 
nyilvánossá tesszük honlapunkon. Nagyjából ezek 
azok az újdonságok, és kevésbé új dolgok, amelyek-
kel a következő fél év folyamán a Főosztály – terve-
ink szerint – foglalkozni fog.

– Az országos önkormányzatok május végi időpontot 
kaptak a feladatarányos igénylések  tapasztalatainak ösz-
szegyűjtésére. Folyik ezek összesítése és értékelése, mit 
mutatnak az első eredmények?

– A kisebbségi önkormányzatok feladatarányos 
támogatásával kapcsolatos tapasztalataink azt mu-
tatják, hogy az előzetes aggodalmak ellenére alap-
vetően a rendszer pozitív változást hozo! . A korábbi 
támogatási rendszer alapján minden önkormányza-
tot megillető, azonos összegű 640 ezer Ft helye! , az 
idén a pályázatot benyújtó, átlagosan teljesítő önkor-
mányzat közel 142 ezer Ft-tal több támogatásban ré-
szesült. A területi önkormányzat a múlt évi 1 millió 
Ft összegű támogatással szemben, a feladatokat át-
lagosan ellátó pályázó önkormányzat is mintegy 153 
ezer Ft-tal több központi támogatást kapo! .

Pozitív tapasztalat, hogy a működő kisebbségi ön-
kormányzatok több mint nyolcvan százaléka nyújto!  
be érvényes igénylést. Az igénylések értékelése során 
sajnála! al tapasztaltuk, hogy a kisebbségi önkor-

mányzatok aktivitása elenyésző mér-
tékben irányul a kisebbségi nyelvek 
gyakorlása, oktatása, közigazgatási 
és egyéb nyilvános használata felté-
teleinek megteremtésére. A feldolgo-
zási adatok leginkább azt mutatják, 
hogy a kisebbségi önkormányzatok 
döntő többsége a kulturális területen 
– rendezvények, ünnepek, helyi prog-
ramok – szervezése területén a legak-
tívabb. A nyelvhasználat területén a 
kis településeken mérhető komolyabb 
aktivitás, illetőleg egyes kisebbségek 
a fővárosban és annak kerületeiben 
is aktív kezdeményezői például a ki-

sebbségi nyelvek egyházi használatának.
A feldolgozás eredményeiből kitűnik továb-

bá, hogy kiugróan jó teljesítmények csak elvétve, 
egy–egy településen szüle! ek. A legmagasabb elért 
pontszám 90 pont volt, amit a dabasi cigány kisebb-
ségi önkormányzat, a szarvasi szlovák kisebbségi 
önkormányzat, valamint fővárosi III. kerületi német 
kisebbségi önkormányzat ért el. A kisebbségek egy-
máshoz viszonyíto!  teljesítménye nem mutat külö-
nösebben nagy eltéréseket, vagyis nem tapasztal-
tunk olyasmit, ami azt mutatná, hogy egy–egy kö-
zösség aktívabb, vagy passzívabb lenne a kisebbségi 
önkormányzati feladatellátásban. 

A kisebbségi önkormányzatok reakcióiból az tű-
nik ki, hogy a korábbi aggodalmakat felválto! a a 
konstruktív együ! működési szándék abban, hogy a 
rendszer pontosításával, egyszerűsítésével próbáljuk 
meg a kitűzö!  célhoz igazítani a rendeletet, illetve az 
annak a mellékletét képező adatlapot és az értékelés 
rendszerét. Egyes vélemények szerint meg kellene 
találnunk a módját annak, hogy a kisebbségek által 
jellemzően lako!  kis településeket kiemelt támoga-
tásban tudjuk részesíteni. Szinte mindenki egyetér-
te!  abban, hogy az adatlap pontosításra és egysze-
rűsítésre szorul. Az ezzel kapcsolatos munka meg-
kezdődö! , vélhetően az ősz folyamán eljutunk oda, 
hogy az igényelt változásokat, vagy azok egy részét, 
megjelenítsük a kormány vonatkozó rendeletében.

– Többen megkeresik folyóiratunkat, tudunk-e valamit 
a MNEKK jövőjéről, esetleges megszűnéséről ill. megszű-
nése esetén a nemzetiségi sajtó, a rendezvények, kutatá-
sok, a szakemberképzések, hitéleti és anyanyelvi gyermek 
és i# úsági programok, táborok támogatásáról. Kérem, Fő-
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igazgató Asszonyt, mint az MNEKK elnökét, tájékoztassa 
olvasóinkat arról, milyen döntések, egyeztetések folynak a 
témában? Kik gazdálkodhatnak majd a pénzekkel?

– A 2006-os választásokat követően határozo!  
kormányzati szándékként fogalmazódo!  meg a kor-
mány által alapíto!  közalapítványok működésének 
felülvizsgálata. A folyamat a 1069/2006. (VII.13.) szá-
mú kormányhatározat alapján valamennyi közala-
pítvány vonatkozásában megindult. Nyilvánvaló, 
hogy ebbe a körbe tartozva a Magyarországi Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány műkö-
désének, hatékonyságának vizsgálata is megtörtént. 
Az MNEKK esetében a struktúra és az esetleges vál-
toztatási lehetőségek megvitatására a Kisebbség- és 
Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság mel-

le!  létrejö!  Közjogi és Finanszírozási munkacso-
portok ülésein került sor. Mindkét munkacsoport-
nak tagjai az országos kisebbségi önkormányzatok 
delegáltjai, akik így egyrészt folyamatosan tájékoz-
tatha! ák közösségeiket a viták menetéről és tartal-
máról, másrészt aktív részvételükkel formálha! ák a 
viták során kialakuló véleményeket.

Az elemzések célja nem az MNEKK megszünte-
tése volt, hanem annak vizsgálata, hogyan javítha-
tó a Közalapítvány döntéshozatali mechanizmusa, 
illetve a támogatások hasznosulásának hatásfoka. 
A Közalapítvány támogatási céljait a kisebbségi tör-
vény tételesen tartalmazza, így az nem is lehete!  
kérdés, hogy kivonul-e az állam a kisebbségi kultú-
ra fi nanszírozásából.

– Elindult az új tanév, jeleztek-e ezzel 
kapcsolatban akár a fenntartók, akár az 
iskolák gondokat, kéréseket? Ha igen, mi-
lyen jellegűek ezek? 

– A nyári iskolai szünet nem kife-
jeze! en az oktatás helyzetével kap-
csolatos panaszok megfogalmazásá-
nak időszaka. Éppen ezért az elmúlt 
hetek során olyan megkeresés nem 
érkeze!  hozzánk, amely az új tanév 
kezdetén a már korábbról ismert in-
tézmény-fenntartási nehézségeken 
kívül újabb problémát jelze!  volna. 
Úgy tűnik, hogy a szaktárca által 
meghirdete!  tankönyv-támogatási, 
valamint a fenntartói kiadások kiegészítését célzó 
pályázatok elérték céljukat. Ugyancsak megnyug-
vást okozhato!  a területen az oktatási tárca tájékoz-
tatása, miszerint az ősz folyamán kiírásra kerülnek 
azok a pályázatok, amelyek célja a kisebbségi tan-
könyvek fejlesztése, illetve a tankönyv fordítások 
támogatása. 

Ami a pedagógusok képzését illeti, o!  megkez-
dődö!  az ún. bolognai rendszerre történő átállás, 
ami a nagyobb nemzetközi mobilitás lehetőségével 
talán elősegítheti a kisebbségi oktatási rendszerben 
meglévő, a szaknyelvet ismerő szaktanárok nyelvi 
készségeinek erősítését. Kaptunk azonban jelzése-
ket, amelyek szerint komoly feszültséget okozhat, 
hogy a pedagógusképző intézmények több kisebb-
ségi nyelvi és irodalmi szakot ebben a tanévben nem 
indíto! ak. Az intézmények az érdeklődés csökkené-
sével magyarázzák ezt. A probléma elmélyültebb 
vizsgálatot igényel.

– Egy évvel ezelő$  három bizo$ ság kezdte meg munká-
ját. Hogyan értékeli eddigi tevékenységüket?

– Az elmúlt év közepén a Kisebbség és Nemzet-
politikáért Felelős Szakállamtitkárság melle!  három 
munkacsoport alakult: Közjogi munkacsoport, Fi-
nanszírozási és támogatási munkacsoport, valamint 

a Média munkacsoport. A munka-
csoportok tagjai a közigazgatás il-
letékeseiből, az országos kisebbségi 
önkormányzatok delegáltjaiból és 
felkért szakemberekből verbuválód-
tak. Feladatuk: az ado!  terület aktu-
ális helyzetének á! ekintése és javas-
latok megfogalmazása a kormányzat 
számára.

A közjogi munkacsoport elsőd-
leges kérdésként a kisebbségek or-
szággyűlési képviseletének máig 
megoldatlan problémáját, javaslatok 
megfogalmazását tűzte ki célul. Az 
egyeztetések végén megszülete!  ja-

vaslatot több körben egyeztetik az érinte! ekkel, a 
kormányzaton belül és a politikai pártokkal.

A fi nanszírozási és támogatási munkacsoport 
vizsgálta meg a kisebbségi terület fi nanszírozásá-
nak jelenlegi rendszerét annak érdekében, hogy ki-
derüljön, van-e lehetőség olyan változtatásra, amely 
á! ekinthetőbbé és célirányosabbá teheti a jelenlegi 
fi nanszírozás rendszerét. Kiérlelt javaslatok kidolgo-
zásra az eltelt idő kevésnek bizonyult, a fi nanszíro-
zás kérdései tartanak nyilvánvalóan a legnagyobb 
érdeklődésre számot a kisebbségpolitika területén, 
ezért indokolt, hogy a legnagyobb óvatossággal és 
körültekintéssel dolgozzunk ki javaslatokat az eset-
leges változtatásokra.

A média munkacsoport a kisebbségek média-
jogainak érvényesülését, a média digitalizációhoz 
kapcsolódóan az elő! ünk álló lehetőségeket, kihí-
vásokat vizsgálta, valamint á! ekinte! e a többségi 
médiumokban a kisebbségekről megjelenő híradás-
ok objektív voltát. Meghívta a Magyar Televízió és 
a Magyar Rádió vezetésének képviselőjét, felve! e a 
kapcsolatot a digitális átállásért felelős kormányzati 
szerveze! el, ajánlásokat fogalmazo!  meg a közszol-
gálati médiák felé, az MNEKK Kuratóriumának és 
kezdeményezte a MTV Közalapítvány Kuratóriu-
mának megkeresését a kisebbségi adások ügyében.

…és Paulik Antal h. fõigazgatóval



A fenti összefoglalók természetesen csupán a leg-
lényegesebb információkat tartalmazzák, az érdek-
lődők részletesebben tájékozódhatnak a Szakállam-
titkárság honlapján (www.nek.gov.hu) a hazai ki-
sebbségek menüpontban a kisebbségpolitikai mun-
kacsoportok alcímben, ahol megtalálhatók a munka-
csoportok üléseinek napirendjei, az azokról készült 
emlékeztetők és a megfogalmazo!  ajánlások.

– Pilisszentkereszten épül-e a szlovák művelődési köz-
pont? Mely szervezetek kapnak majd i$  helyet? 

– A pilisszentkereszti Szlovák Közművelődési 
Központ építése még nem kezdődö!  meg. Mint azt az 
érdeklődők a sajtóból megtudha! ák, a teljes beruhá-
záshoz a Magyar és a Szlovák Köztársaság kormány 
80–80 millió forin! al járul hozzá. Az eddig eltelt idő-
ben arra volt lehetőség, hogy a Központ helyszínéül 
szolgáló telket a majdani üzemeltető, az Országos 
Szlovák Önkormányzat megvásárolja, valamint hogy 
elkészí! esse a projekt tervdokumentációját. 

A később megépülő központban elhelyezésre 
kerül a településen működő valamennyi szlovák 
szervezet (Pilisi Szlovákok Egyesülete, Szlovák Ki-
sebbségi Önkormányzat, Pávakör, stb), valamint 
a korábban is a településen működő Pilisi Szlovák 
Regionális Központ. A tervek szerint vendégszobák 
is épülnek majd, amelyek az Alföldön élő szlovák 
gyermekek erdei iskolai táboroztatásához, illetve a 
Regionális Központ programjaira messzebbről érke-
ző résztvevők szállásigényét elégíthetik majd ki.

Összefoglalva elmondható, hogy az új épület-
ben minden olyan szlovák kezdeményezés helyet 
kap, amely korábban is működö!  a településen, és 
amelynek infrastrukturális bázisát a település ön-
kormányzatának a sajtóból ismert határozata ve-
szélybe sodorta.

-vy-

Lapzárta után a MEH-ben sajtótájékoztató volt a témá-
ban, melyről honlapunkon olvashatnak.
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Megjelent az Útravaló ösztöndíj program új pályá-
zati kiírása – jelente! e be Arató Gergely, az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium államtitkára Budapes-
ten, sajtótájékoztatón. Az Útravaló ösztöndíj prog-
ramot 2005-ben indíto! a a kormány azzal a céllal, 
hogy a hátrányos helyzetű diákok számára ösztöndíjat 
és mentorálást biztosítson – fogalmazo!  az állam-
titkár a kormányszóvivői tájékoztatón. Hozzáte! e: 
ennek a programnak az a nagy előnye, hogy nem 
csak pénzt ad a tehetséges, rászoruló diáknak, ha-
nem egyben tanári segítséget is.

Mint hangsúlyozta, a mentor tanár külön díjazást 
kap, ha elérik azt a célt, amit kitűztek, legyen az a 
középiskolába kerülés, vagy az ére! ségi megszer-
zése.

Arató Gergely megemlíte! e, hogy az Útravaló 
ösztöndíjprogramnak négy alprogramja van: az 
Út a szakmához, az Út a középiskolába, az Út az ére$ -
ségihez, valamint az Út a tudományhoz program, 
amelyből az utóbbi háromra lehet most pályázatot 
beadni.

Az államtitkár közölte: a 2007-2008-as program-
ban közel 20 ezer diákot több mint ötezer mentor 
segíte! . Példaként elmondta, hogy a hátrányos 
helyzetű nyolcadikos diákok több, mint 80 szá-
zalékát felve! ék ére! ségit adó középiskolába. A 
programra az idén mintegy 2,2 milliárd forint áll 
rendelkezésre.

Szólt az Arany János szakiskolai programról is, 
amelynek célja, hogy a szakiskolákba járó tehetsé-
ges diákok számára nyújtson segítséget. Hozzátet-
te, hogy a kormány döntö!  a szakiskolai program 
kibővítéséről: Vásárosnamény, Szolnok, és Hajdúbö-
szörmény melle!  még négy településen, Nyíregyhá-

zán, Salgótarjánban, Kiskunfél-
egyházán, valamint Szegeden 
indulhat el a program.

Az államtitkár elmondta: 
a kormány ülésen döntö!  a 
Nemzeti Alaptanterv mó-
dosításáról is, amely két te-
rületet érint.

Egyrészt pontosan defi niálja a kompetencia ala-
pú oktatás és tananyag fogalmát, másrészt egyértel-
műbb szabályokat állapít meg az emelt szintű okta-
tással kapcsolatban – közölte.

Hozzáte! e: a módosítás előírja, hogy emelt szin-
tű oktatást nem párhuzamos osztály esetén akkor 
lehet szervezni, ha ez minden diák számára bizto-
sítható, valamint előírja azt is, hogy az emelt szintű 
oktatásnál a szülői választást kell fi gyelembe venni 
akkor, amikor a helyek elosztásáról van szó.

Ezzel a kormány azt szeretné elkerülni, hogy az 
iskolák közö! i szegregáció visszaszorításával isko-
lán belüli szegregáció alakuljon ki – fogalmazo! .

Újságírói kérdésre válaszolva az államtitkár ki-
fejte! e: a kormány azt támogatja, hogy a kistelepü-
léseken az óvoda és az alsó tagozat maradjon meg 
egy nagyobb intézmény részeként az ado!  telepü-
lésen.

Arató Gergely kiemelte: az oktatás területén az 
egyik legfontosabb szempont az, hogy egyfajta fo-
lyamatosság, kiszámíthatóság érvényesüljön.

Beszélt arról az idén induló programról is, 
amelynek célja a hátrányos helyzetű térségekben a 
helyi oktatási intézmények és a szülők kapcsolatá-
nak javítása.

(MTI)

Megjelent az Útravaló ösztöndíjprogram új pályázata


