
Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke:

- Véleményem szerint a kisebbségi önkormányzati választások fő kampányidőszaka május 
lesz. Addig lezajlanak az országgyűlési képviselői választások is, ami kimondottan 
szerencsés a mi szempontunkból. 

Addig is elkészítjük az eddigi szlovák kisebbségi önkormányzatok és a lehetséges 
jelölőszervezetek listáját, előkészítjük, szervezzük, informáljuk tagjainkat, civil 
szervezeteinket a felkészülésről, a választás új módjáról. Tudatosítjuk bennük, hogy régiókban 
kell gondolkodni. Mint az köztudott, hét szlovák regionális házunk működik, a civil 
szervezetek, kulturális egyesületek, baráti körök is ezek köré szerveződtek. Nagyon fontos, 
hogy a választási névjegyzék összeállításakor minél többen vállalják nemzetiségi 
hovatartozásukat. Ebben a regionális házaknak, a köréjük szerveződött szlovák nemzetiségi 
szervezeteknek fontos szerepük lehet. Az országos önkormányzat egyébként összefogott a 
Magyarországi Szlovákok Országos Szövetségével, s közös elnökségi ülést tartottunk, 
megbeszéltük a tennivalókat. Február 17-én Békéscsabán jártam, ahol a nemzetiségi vezetők 
országos találkozóját rendeztük meg, meghívtuk a megye román, cigány és német képviselőit 
is. 21-én folytatjuk a találkozók sorát, Dobogókőre megyek, ahol a pilisi régió falvaiból 
várjuk az érdeklődőket. De már most tudom, hogy megyünk a Bakonyba, Nógrád megyébe 
többször is, Zemplénbe, az Alföldre is több helyről kaptunk meghívást, úgyhogy sok a 
tennivaló. Komárom-Esztergom megyében eddig kilenc önkormányzatunk működött, s most 
Vértesszőllősre készülök, , a település hagyományosan szlovák nemzetiségű, szlovák 
nemzetiségi oktatás van, jó lenne, ha itt is alakulna szlovák kisebbségi önkormányzat ősszel. 
Számba vettük az eddig alakult "kakukk-tojás-önkormányzatokat" is, hiszen az ő helyzetükkel 
is kívánunk foglalkozni, pótolni akarjuk őket. 

Ami a gyakorlati munkát illeti, nagyon lényeges, hogy a jegyzők értesítést küldjenek 
majd azoknak, akiket felvettek a választói névjegyzékre, tehát ne csupán azoknak, akiket nem 
vettek fel és ezért esetleg jogorvoslatot keresnek. A választói névjegyzékre határozattal 
vesznek fel választókat, szerintem őket erről ugyanígy értesíteni kell. 

Azt tervezzük egyébként, hogy plakátot készítünk, szórólapokat, a médiával közösen - 
televízió, rádió, újság - mozgósítunk a minél magasabb részvételre. Jónak tartom az országos 
önkormányzatok elnökeinek azt a közös kezdeményezését, hogy Sólyom László köztársasági 
elnökhöz fordultunk, hogy ő is buzdítsa a hazai nemzetiségeket, vállalják fel nemzetiségi 
hovatartozásukat és alakítsák meg közösségeik önkormányzatait.


