Gratulálunk!
Interjú Alexov Lyubomirral, az Országos Szerb Önkormányzat elnökével
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Alexov Lyubomir 2007 óta a Szerb Országos Önkormányzat elnöke, és már húsz éve a mintegy háromszáz lakost számláló, szerb többségű Lórév polgármestere. Március 15-én Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, polgári
tagozata kitüntetéssel ismerte el eddigi munkásságát.

Mielő! a Szerb Országos Önkormányzat elnökévé
választo!ák volna, Alexov Lyubomirnak már több
mint harminc éves múltja volt a magyarországi
szerb kisebbségi életben. A jelenlegit megelőző három ciklusban alelnöki posztot töltö!e be ugyani!.
Kérdésemre, hogy nehéz-e összeegyeztetni a kisebbségi önkormányzati elnökséget a polgármesteri
munkával, azt válaszolta, hogy nem, de amíg a polgármesterség melle! taníto! is, és reggel nyolctól az
iskolában volt, nem volt egyszerű összehangolni a
két tevékenységet.
Lórév lakosságának nagyobb része szerb anyanyelvű. Alexov Lyubomir sikeresnek tartja az önkormányzati munkát, és büszke az elmúlt évek ala!
elért eredményekre, fejlesztésekre: a közutak és
szennyvízcsatorna építésére, a gáz, a telefon bevezetésére, a korszerű internet hálózat kialakítására. A
polgármester a legfontosabb eredményként említi,
hogy fenntarto!ák a nemzetiségi, szerb nyelvű általános iskolai oktatást, és az óvodát. A településen
található könyvtár, működik tánccsoport, és a szerb
színház is i! van bejegyezve. A siker titkaként az
önkormányzati dolgozók és a képviselő testület öszszeszoko!ságát, a jó csapatmunkát említi: „Első helyen mindig a falu érdekeit tartjuk szem elő!, s nem
pártszempontokat. A szakmai viták nem csapnak át
magánjellegű veszekedésekbe, jól tudunk együ!működni.”
A Szerb Országos Önkormányzat elnökeként az
elmúlt években az önkormányzat fő feladatának azt
tarto!a, hogy megteremtsék a szervezeti kereteket,
amelyek lehetővé teszik a későbbi előrelépést. A már
korábban létrejö! Szerb Dokumentációs és Kulturális Központ új, Nagymező utcai épületét 2009 októberében adták át a fővárosban. Az intézményben
multifunkcionális, modern fény- és hangtechnikával elláto! színházi kamaraterem és a galéria is azóta működik, a ház bizonyos részei azonban további
felújításokra szorulnak. Létrejö! a Pedagógiai Módszertani Központ és a Szerb Intézet is. A szerbek
1991 óta működő saját hetilapjának 2009-től a Szerb
Országos Önkormányzat a kiadója, fenntartója le!.
Fontos feladat jelenleg, hogy különböző testületek és tanácsok létrehozásával biztosítsák, segítsék
ezeknek az intézményeknek a munkáját.

A kisebbségi önkormányzatok tevékenységét Alexov Lyubomir
a települési önkormányzatokénál nehezebbnek látja, hiszen a
feladataikhoz sok esetben nincsenek megfelelő anyagi források biztosítva.
Indokolatlanul sok adminisztratív teher nyomja az
önkormányzatok vállát és a megfelelő jogi, szervezeti feltételeik kialakulása még csak folyamatban van.
„A kisebbségi törvény és más, kisebbségekre vonatkozó jogszabályok újra megértek egy módosításra”
– mondja az elnök. Ennek ellenére úgy látja, hogy a
kisebbségek életében az utóbbi években kedvezőnek
tekinthető folyamat indult el, létrehozták például az
Országos Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségét,
amely elkezde! egy párbeszédet az előző választási ciklus országgyűlési frakcióival. „Bízom benne,
hogy nem lesz akadálya annak, hogy ez a párbeszéd
a megváltozo! parlamenti összetétel melle! is folytatódjon. Fontos, hogy következetesen tudjunk fellépni s képviselni saját érdekeinket, hogy mindenki
számára világos legyen: a kisebbségi kultúra nem elvesz, hanem hozzáad a többségihez.”
Alexov Lyubomir az ősszel esedékes kisebbségi
választásokon újra megmére!eti magát. Az önkormányzat feladatai közé sorolja, hogy helyi szinten
segítse a választások előkészületeit és lebonyolítását. „Szeretnénk mindhárom szinten megtartani az
önkormányzatainkat, és szeretnénk, ha a számuk
nem csökkenne. Ezért is reméljük, hogy minél több
magyarországi szerb regisztráltatja majd magát, és
sokan vesznek részt a választásokon.”
A márciusban átve! Lovagkeresztről elmondta,
hogy meglepődö! és természetesen nagyon örült a
magas szintű kitüntetésnek. „Jól ese!, hogy elismerték a húsz éves polgármesteri ténykedésemet és a kisebbség életével kapcsolatos több mint harminc éves
munkámat. A leginkább mégis annak örültem, hogy
a kitüntetésre a javaslatot »a hátam mögö!« a lórévi
képviselőtestület te!e. Azok, akikkel nap mint nap
együ! dolgozom, akikkel együ! élek.”
Papadopulosz Dóra
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