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A magyarországi nemzetiségi közösségek életében megint sok újdonságot, s néhány váratlan eseményt hozott a 2013-as esz-
tendő. Megkezdte tevékenységét a KLIK, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és vele elindult az új közoktatási rendszer, 
mely alapvető változásokat hozott az iskolák életébe. Tovább folytatódott az országos önkormányzatok intézmény-átvételi 
folyamata, amelyre a nemzetiségi törvény is ösztönzi a szereplőket. Megjelentek a 2011. évi népszámlálási adatok, minden kö-
zösség szembesült a számokkal, a korfa adataival, melyek sok mindent előrevetítenek. És nem utolsó sorban – oly sok év után 
először – itt az országgyűlési képviselet lehetősége. Már több országos önkormányzat közgyűlése döntött arról, hogy állít-e 
listát a 2014. évi parlamenti választásokra, sőt megkezdődtek a 2014. évi őszi nemzetiségi választások előkészületei is, hiszen 
megint civil szervezetek állítják a jelölteket. A választások rendje is megváltozott. Ezekről a témákról kérdeztük Heinek Ottót, a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Fuzik Jánost, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökét.
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Ilyen volt 2013…

Heinek Ottó:

A magyarországi német közösség a népszámlálás-
kor felvállalta nemzetiségét, identitását, legalábbis 
2001-hez képes nem várt módon megerősödtünk. 
Nagyon fontos tényeket mutatnak a népszámlálási 
adatok, amelyekre sok minden épül. Különösen ked-
vező az, amit a korfa mutat, nevezetesen, hogy kö-
zösségünk fi atalodik, reneszánszát éli a német nem-
zetiség. A legfontosabb mutatónak a magát nemzeti-
séginek vallók számát tartom, mely megduplázódo�  
2001 óta, azaz több mint 131 000 főre emelkede� . 
Erősödö�  Budapest és Pest megye, Veszprém me-
gyében viszont csökkenés mutatkozo� . Ezek okait 
még elemezni kell. Meglep viszont az az adat, mi-
szerint majdnem másfél millióan tartózkodtak a vá-
laszadástól. Ezen is el kell gondolkodni. Lehet mon-
dani, hogy nem volt kötelező a válaszadás, de ez így 
volt 2001-ben is… 

Az oktatási rendszerről, az ez évi állapotokról to-
vábbra is az a véleményem, hogy káosz uralkodik. 
Az általános iskoláink egy nagyon koncentrált rend-
szerbe kerültek, mely nem ad teret a helyi, nemze-
tiségi sajátosságok kibontakozásának, sőt harcolni 
kell olyan dolgokért is, mint az intézmény hivatalos 

névhasználata. Konkréten a szekszárdi Dienes Va-
léria Általános Iskoláról van szó, melyben kiváló né-
met nemzetiségi oktatás folyik. A KLIK egyelőre úgy 
döntö� , hogy az iskola júniusig használhatja ugyan 
a német nevét is, de nem a hivatalos levelezésben, 
sem az iratokban, s még a kétnyelvű bélyegzőjéről 
is le kell mondania. Miután ez a döntés ellentmond 
a törvénynek, beadvánnyal fordultunk az ombuds-
manhoz a témában. A tanév úgy indult, hogy nem 
ismertük a fi nanszírozást. A tanárok nem tudhat-
ták, hogy mennyi lesz a fi zetésük. Harminckét órát 
kell dolgoznia egy pedagógusnak? Óriási leterhelés! 
Miközben egyes pedagógusok bére emelkede� , a 
szakmailag jól képze� , több diplomás intézmény-
vezetőké nincs rendezve, az övéké egy kezdő tanító 
fi zetésével vált azonossá, ami teljesen igazságtalan.
De nem folytatom. 

Ősszel több, mint sokkoló volt az a bejelentés – 
egyéni képviselői indítványként nyújto� ák be az 
országgyűlésnek –, mely az egyházi és nemzetiségi 
iskoláktól forrásokat kívánt elvonni. A mi esetünk-
ben ez havi 16 millió forintot jelente�  volna, ami 
kigazdálkodhatatlan. Végül gyors egyeztetések, 
tárgyalások következtek, és ez a gond szerencsésen 
megoldódo� . Nyito�  viszont még a Magyarországi 
Németek Országos Pedagógiai Intézetének helyzete, 
kezdeményeztük ennek is a rendezését, miközben 
természetesen a pedagógusok a bizonytalanság el-
lenére, o�  is végzik a dolgukat. Az átve�  intézmé-
nyek, a Koch Valéria Iskolaközpont Pécse� , a pilis-
vörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és részben 
a bajai MNEKK. Egyelőre más oktatási intézmény 
átvételét nem is tervezzük.

Közgyűlésünk döntö�  a német nemzetiség or-
szággyűlési képviseletéről, de természetesen még 
többször is tárgyalunk majd róla. Listát állít az or-
szágos önkormányzat, mégpedig az 1995 óta kiala-
kíto�  és jól működő területi elv szerint. Megyénként 
működnek a regionális irodáink, és a tervek szerint 
a listánk mintegy 25 fős lesz. Január 1-jén indul a 
regisztráció, állásfoglalásunkat – a sokszorosítható 
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regisztrációs lappal – már elküldtük minden regio-
nális irodának. Felvilágosító, informális előadások-
kal járjuk a régiókat. Csak néhány ilyen rendezvény 
helyszínét említem: Szekszárd, Baja, Somberek, 
Mány, Veszprém, Budapest, Pest megye, Bács-Kis-
kun. Lista még nincs, de 2014. január 11-én Pécse� , 
a Kodály Központban tartandó hagyományos újévi 
gálánkon, az Önkormányzatok Napján már szeret-
nénk bemutatni. A megyék jelölik majd a listán sze-
replőket. Döntés születe�  arról, hogy a magyarorszá-
gi németek kampánya nem lesz provokatív, negatív, 
minden demokratikus pár� al normális kapcsolatra 
törekszünk, hiszen ők döntö� ek a parlamenti képvi-
seletről, nem pedig a nemzetiségek. Az oktatásra és 
a kulturális autonómiára fókuszálunk. Azt mutatjuk 
meg, hogy a magyarországi németek egy közösség, 
bárhol élnek is tagjai, szétszórtan az országban.

Fuzik János:

A hazai szlovák közösség életében 2013-ban az ok-
tatási intézményeink átvétele és felújítása volt az 
egyik legfontosabb feladat. Négy intézményt tar-
tunk fenn: Békéscsabán, Szarvason, Tótkomlóson és 
Sátoraljaújhelyen. Természetesen mindenü�  más a 
gond, más a feladat. Mátraszentimrén a helyi Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat ve� e át az általá-
nos iskolát. Valójában öt kisközség fogo�  össze az 
iskoláért. Éppen oda készülünk, megnézzük, mit 
tudunk tenni, mire van szükségük. Az iskoláink 
felújítása rendben zajlo� , idén 245 millió, jövőre 85 
millió forint jut elsősorban energetikai felújítások-
ra és korszerűsítésre. Kicseréljük a nyílászárókat a 
csupa üveg sátoraljaújhelyi épületben, befejeződik a 
békéscsabai oktatási központ felújítása és 2014 tava-
szán egy TÁMOP-pályázat segítségével ugyancsak 
az energetikai felújítást kezdjük el az országos ön-
kormányzat székhelyén, mintegy 14 millió forin� al. 
A tankönyvkiadásban is sikeresen pályáztunk, kon-
zorciumot hoztunk létre tankönyvek, munkafüze-
tek, egyéb oktatási segédeszközök megjelentetésére. 

Közgyűlésünk döntö�  a Budapesti Szlovák Gimná-
zium átvételéről is. Így szeretnénk javítani azon a 
népszámlálási adaton, mely szerint az anyanyelvi 
mutatónk lejjebb ment, miközben a hazai szlovákok 
száma megduplázódo� , a 2001. évi 17 700-ról 35 000 
fölé emelkede� . (Ennek tíz százaléka szlovák állam-
polgár.) Azért fi gyelünk tehát az oktatásra – jövőre 
már az öt, legintenzívebben tanító szlovák nemze-
tiségi oktatási intézmény az országos önkormány-
zat fenntartásában működik –, hogy az anyanyelv-
használat megint javuljon. Ezt szolgálja az hatékony 
támogatás is, melyet az anyaországtól kapunk, 
egyrészt vendégtanárok küldésével, másrészt az 
anyanyelvi hitélet támogatásával. A kormányközi 
testületként működő Szlovák–Magyar Kisebbségi 
Vegyesbizo� ság te�  ajánlást arra, hogy evangéli-
kus és katolikus papok, lelkészek tartsanak szerte 
az országban szlovák nyelvű miséket és erősítsék a 
hitéletet. 

A másik fontos kérdés, mely a közösség tagjait 
foglalkoztatja, a felkészülés az országgyűlési és a 
nemzetiségi választásokra. Éppen ma bosszankod-
tam azon, hogy a Kossuth Rádió 180 perc című mű-
sorában megszólalta� ák a témában Gulyás Gergely 
képviselőt, de a riporter nagyon felkészületlen volt, 
rossz kérdéseket te�  fel, amiket a képviselő sem ja-
víto�  ki! Pedig nagy szükségünk lesz a közszolgá-
lati médiára a választásokra való felkészülésben, 
a regisztrációról szóló tájékoztatásban, hiszen aki 
most regisztrál, annak már ősszel, sőt később sem 
kell majd. Mi plakátokkal, szórólapokkal, személyes 
találkozókkal, választói gyűlésekkel készülünk a 
nemzetiségi választásokra, felvesszük a kapcsolatot 
a civil szervezetekkel, a fi atalokkal, online. Számí-
tunk az Országos Választási Bizo� ság fi lmjére, s a 
minden háztatásba elju� atni ígért Választási Füze-
tekre is. A szlovákok közgyűlése január közepén 
tárgyalja és állítja össze a listát az országgyűlési 
képviseletre. Úgy fogalmaznék, hogy matematika-
ilag van esélyünk arra, hogy szlovák képviselőt vá-
lasszunk a parlamentbe, de valós reménye erre csu-
pán a romáknak és a németeknek van. Én a szószóló 
intézményét is nagyon fontosnak tartom. Ha arra 
gondolok, hogy ez az intézmény már régóta működ-
hetne – hiszen 1998-ban már felajánlo� ák –, akkor 
most biztosan nem ilyen nemzetiségi országgyű-
lési képviseleti választásokra készülnénk. Sokkal 
könnyebb ugyanis belülről lobbizni, mint kívülről, 
a parlament munkájában részt vevő polgármeste-
reinktől esetlegesen értesülni fontos változásokról. 
Ilyen volt a szeptember végi önálló indítvány, mely 
a nem állami fenntartású közoktatási intézményeket 
sújto� a volna. Bennünket mínusz 50 millió forin� al, 
ami teljesen ellehetetleníte� e volna a szlovák nem-
zetiségi oktatást. Ha az Országgyűlésben a szószó-
lók fogják alkotni a Nemzetiségi Bizo� ságot, akkor 
ilyen helyzet már nem állhat elő.

Mayer Éva


