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A kisebbségek és a (többlet)jogok 
A törvény szövege szép, de csúf konfliktusokat rejt 
Európa számára is minta, 

ahogyan Magyarország a ki-
sebbségek helyzetét rendezni 
óhajtja. A hazai kisebbségi in-
tézményrendszer kiteljesedik, 
módosul önkormányzataikkal. 
A települési kisebbségi önkor-
mányzatok lé t re jö t te után 
április 10-ig megválasztják az 
országos szintű testületeket. 

Az új helyzet előzményéről 
nem árt tudni, hogy a magyar-
ság mint u ra lkodó nemzet 
kisebbségben volt, mikor az 
első kisebbségi törvényt 1868-
ban, svájci mintára elfogadták. 
Később a kisebbségi ügyekre 
csak rendeleti szintű jogsza-
bályok vonatkoztak, a kisebb-
ségi nyelvhasználatot érintő 
1923-as törvény kivételével. 
1988-ra kr is tá lyosodot t ki, 
hogy új törvénnyel kell sza-
bályozni a kisebbségek hely-
zetét. Több fej lődési s táció 
eredményeként a nemzeti és 
e tnikai k isebbség joga i ró l 
szóló törvény végül 1993-ban 
született meg, akkor, amikor 
már a trianoni határok közötti 
népességen belül alig 10 száza-
lékot tesz ki a k isebbségek 
aránya. A kisebbségi jogok 
hazai kiteljesedésének értéke-
lésére kértük dr. Tóth Istvánt, a 
Szegedi Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat elnökét. 

• Ma nem a történelmi 
nemzetiségek, hanem egy 
etnikai csoport, a cigányság 
a legnagyobb létszámú 
kisebbségünk. A nemze-
tiségi, illetve az etnikai ki-
sebbségek gondja azonos? 
- A törvény az á l ta lános 

elveket szabályozza. De az 
etnikai és a nemzetiségi ki-
sebbségek gondja i , igényei 
lényegesen különböznek. A 
cigányság problémája a szo-
ciális helyzet és az iskoláz-
tatás. Az összes többi kisebb-
ségnél másfajta igények merül-
nek föl: önálló iskolahálózat, 

tantervek kidolgozása, kultu-
rális központok, akár színház 
kialakítása. 

• A nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 
törvényt mintaszerűnek 
tartja például az Európa 
Tanács. De beszélhetünk-e 
kisebbségi jogok kitelje-
sedéséről akkor, amikor 
például a Parlamentből 
hiányoznak a kisebbségek 
képviselői? 
- A struktúráról tudni kell, 

hogy 1991 óta élő Kisebbségi 
Kerekasztal mint koordinációs 
fórum megtalál ta helyét . 
Törést jelent, hogy a kisebbsé-
geknek nincs „h iva ta los 
emberük" az Országgyűlésben. 
A kisebbségi törvény végre-
haj tás i utasí tása máig nem 
készült el. Csupán a PM gaz-
dálkodásról szóló utasítása. A 
honatyák között ugyan többen 
is valamely nemzetiséghez 
tartozónak vallják magukat, de 
pártpolitikai elveket képvisel-
nek. Probléma az ál lami 
struktúrában, hogy a Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségi Hivatal a 
tervekkel e l lenté tben nem 
kapott a kisebbségi ügyekben 
koordinációs és döntést befo-
lyásoló funkciót, a kormányon 
belül csupán vé leményező 

Fotó: Révész Róbert 

szerepe maradt. A hivatal és az 
általa képviselt ügy az Antall-
kormány idején marginal i -
zálódott. Bár a művelődési 
minisztériumon belül akkor 
létrehozott nemzetiségi fő-
osztály szerepe nagy volt , 
mégis kimaradt a jogszabály 
megszövegezéséből. A mi szé-
pen fogalmazott kisebbségi 
törvényünk tehát sokféle kon-
fliktust rejt el. Esetünkben 
különösen igaz: minden tör-
vény értéke annyi, amennyi a 
szövegből a gyakorlatban meg-
valósul. 

• Hogyan kell(ene) meg-
valósítani ezt a kisebbségi 
törvényt? 
- A lényeg az, hogy a jog-

szabály végrahajtását - például 
a PM utasítását a kisebbségi 
önkormányza tok köl tség-
vetéséről - ne ahhoz igazítsák, 
hogy az ország pillanatnyilag 
mennyi pénzt szánhat a ki-
sebbségi ügyekre. Úgy tűnik, a 
koncepció az országos önkor-
mányzatokra koncentrál, holott 
a kisebbségi tevékenység nem 
ott, hanem a te lepüléseken 
folyik. Károsnak és pazarlónak 
tartanám, ha ezeket az orszá-
gos önkormányzatokat a tele-
pülésiek rovására földuzzasz-
tanák. Ha a döntéshozók vé-

g iggondo l j ák , be lá tható: a 
történelmi nemzetiségek ese-
tében nincs szó túlzó követe-
lésekről. 

• A kisebbségi önkor-
mányzatok lefedik a kisebb-
ségeket? 
- Magyarországon 1994 

decemberéig 791 kisebbségi 
önkormányza t lé t rehozásá t 
kezdeményeztek. Az eredmé-
nyes listaállítás és választás 
ennél kevesebb. Csongrád 
megyében például 16 (ebből 8 
cigány, 4 szerb, l - l szlovák, 
román, örmény, német) kezde-
ményezésből 12-t választottak 
meg. Ugyanakkor ne feledjük: 
a helyi önkormányzatokban 
egy kisebbség többféle módon 
nyerhetett képviseletet. 

• A választási sorozat vé-
géhez közeledve előtérbe 
kerül a kérdés: mi lesz az 
országos kisebbségi önkor-
mányzatok és a szövetségek 
viszonya? 
- Az országos kisebbségi 

önkormányzatok létének szük-
ségességét indokolja, hogy a 
szakminisztériumoktól konkrét 
feladatokat vehetnek át,-s ha-
tósági jogkörrel rendelkeznek. 
A kisebbségek ezen ú j fa j t a 
szervezete inek társadalmi 
bázisát az országos szövetsé-
gek jelentik, de e civil szerve-
zetek funkciója kiürülhet. A 
kétféle „intézmény" egyesítése 
fölmerülhet. 

• Egy hazai kisebbségi 
vezető véleménye szerint: a 
mi kisebbségeinkhez való 
viszonyunkat mintának 
tekintik azokban az orszá-
gokban, ahol magyarok 
élnek kisebbségi sorban? 
- Ahány anyaország , 

anny i fé leképpen viszonyul 
saját k isebbségéhez. Sem a 
románok, sem a sz lovákok 
nem támogatják jelentős mér-
tékben magyarországi véreiket. 
Szemben a németekkel vagy a 
szerbekkel. Úgy gondolom, a 
szomszédos országokban Ma-
gyarország belügyének tekin-
tik, hogyan foglalkozik kis-
számú kissebbségeivel. 

Ünnepi program Szegeden 
Nemzeti Ünnepünk tisz-

teletére, március 15-én 
délelőtt 10.45-kor térze-
nével köszönti a Városi 
MÁV Fúvószenekar a pol-
gárokat a Klauzál téren. 
11 órakor , a Himnusz 
elhangzása után dr. Szalay 
István, Szeged város pol-
gármestere mond ünnepi 
beszédet. A Szegedi Nem-
zeti Szfnház művészeinek 
előadásban emlékműsor 
következik, majd a Szeged 
Városi Kórusegyesü le t 
Egyesített Kórusai 1848-
as dalokat ad elű. Koszo-
rúzás következik a Kos-
suth-szobornál , majd a 
Szózattal zárul a központi 
ünnepség. 

Szeged más pontjain is 
tartanak koszorúzási ün-
nepségeket. Március 14-
én, kedden 11 órakor Tá-
pén, az Országzászló em-

lékműnél, 15-én pedig 9 
órakor Algyőn az Ország-
zászló emlékműnél és Sző-
regen az 1848-as emlék-
műnél, 9.30-kor a Petőfi-
szobornál a Dóm téri pan-
teonban, 10 órakor a Sző-
regi csata emlékműnél az 
Aradi vértanúk terén és 
ugyanekkor Kiskundo-
rozsmán az Országzászló 
emlékműnél lesz koszo-
rúzás. 

A Keresz ténydemok-
rata Néppárt Szegedi szer-
vezete március 15-én 17 
órai kezdettel díszünnep-
séget tart a MÁV Művelő-
dési Házban. Ünnepi szó-
noklatot mond Gyulay 
Endre , S z e g e d - C s a n á d 
Egyházmegye püspöke. A 
műsorban közreműködik 
Sinka Károly színművész 
és a Karolina FJemi Iskola 
és Gimnázium növendékei. 

lljszaszi Ilona 

• Polgármesterek Veszprémben 

A csődhelyzet az önkormányzat felelőssége 
Az önkormányzati rend-

szer a lapja iban bevált , 
működőképes, de számos 
ponton módosításra szorul. 
A szükséges lépések egy 
része az alkotmányozási és 
az államháztartási reform-
folyamat keretében még az 
idén sorra kerülhet -
vallották egybehangzóan a 
városi polgármesterek első 
országos ta lá lkozóján 
szombaton megjelent mi-
niszterek. A több mint 600 
po lgármester , a lpolgár-
mester és j e g y z ő előtt a 
Veszprémi Egyetemen töb-
ben szól tak a megyék 
szerepének erősödéséről, 
ami a megyei önkormány-
zatok erős politikai legiti-
mitásán alapul . Kuncze 
Gábor be lügyminisz ter 

azonban hangsúlyozta: a 
megyei szervezetek nem 
juthatnak újraelosztó sze-
rephez és nem alakulhat ki 
alá- , fö lérendel t ség i vi-
szony a települési önkor-
mányzatok és a megyei 
önkormányzatok között. 

Központ i szerepet 
játszott a felszólalásokban 
az önkormányzatok gaz-
dálkodásának probléma-
köre. Ezzel kapcsolatban 
több miniszter is leszögez-
te: a bajba került önkor-
mányzatok nem spekulál-
hatnak arra, hogy az állam 
majd pótolja a hiányt. Az 
esetleges csődért a polgár-
mestereknek és a képvi-
se lő - tes tü le teknek vál-
lalniuk kell a felelősséget. 

Fogyasztók hete 
Fogyasztók hete kezdődik 

hétfőtől az Országos Fogyasz-
tóvédelmi Egyesület (OFE) 
szervezésében. Ez alkalomból 
az OFE felhívással fordult a 
vállalkozókhoz, kereskedelmi 
cégekhez, hogy lehetőségeik-
hez mérten különböző akciók-
kal, árubemutatókkal és figyel-
mes kiszolgálással járuljanak 
hozzá az akció sikeréhez. 

Hazánkban nem sokan tud-
ják, hogy március 15. a fo-
gyasztók világnapja is. Az idei 
évforduló jelentőségét az adja, 
hogy az ENSZ 10 éve fogadta 
el a fogyasztóvédelem irányel-
veit. Az irányelvek megvaló-
sulásáról összeállítást készített 
az ENSZ, amit eljuttatnak a 
parlamenti pártokhoz, az Or-
szággyűlés Gazdasági Bizott-
ságához, valamint a kormány-
hoz. A kormányzat jogalkotási 
programja szerint az év első 
felében kerül sor a fogyasztó-
védelmi rendszer átalakítására, 
amely eredményeként a jog is 
erőteljesebb védelmet biztosít 
majd a vásárlóknak. 

• Még élő, s már eltávozott 
hősök, mártírok tiszteletére tar-
tott ünnepi rendezvényt a Ma-
gyar Politikai Foglyok Szövet-
sége Szegeden, a Megyeházán. 
A szombati esemény apropóját 
nemzeti ünnepünk, az 1848/ 
49-es magyar szabadságharc 
közelgő évfordulója adta. de 
sok szó esett az 1956—os küz-
delemről, s a csaták hőseiről. 
Ezen az alkalmon osztották ki 
a politikai üldöztetés mártír-
jainak a Hazáért Emlékkeresz-
tet. 

Dr. Fejér Dénes, a Pofosz 
megyei elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, s bevezetőjében 
hangsúlyozta, hogy 1848 és 
1956 tartalmában, eszményei-
ben és törekvéseiben azonos, 
sajnos, végkifejletében is. Az 
áldozatul esett hazafiak nem 
hősies tetteket akartak véghez 
vinni, csupán belső erkölcsi 
késztetésüknek kívántak eleget 
tenni. Eután a rendezvény ün-
nepi szőhoka, dr. Pordány 
László, Magyarország volt 
ausztráliai nagykövete mondta 

• Március 15. előestéjén 

A Pofosz kitüntetett 
el gondolatait. A magyar nem-
zetre j e l l emző széthúzással 
szemben a hazai egységtörek-
vésekről beszélt. A 48-as forra-
dalom célja, szereplőinek ne-
vei és dicső tetteik öröklődtek 
a kollektív emlékezetben, s 
folyamatosan jelen voltak a 
magyar köztudatban, 1956-ban 
pedig kiteljesedett ez az esz-
meiség. Az oroszok bevonu-
lása és a világosi fegyverletétel 
ugyanazt jelentette a nemzet-
nek. A köve tkezmények is 
hasonlóan voltak: kivégzések, 
börtönbüntetések, kínzások 
következtek mindkét esetben. 
A kommunista rendszer bűné-
nek rótta fel többek között Por-
dány László azt is, hogy nem-
zedékek nőttek fel úgy, hogy 
nem tudták: a székelyek is 
magyarul beszélnek. A 80-as 

Pordány László ünnepi beszédét tartja az egykori 
politikai foglyoknak. (Fotó: Schmidt Andrea) 

évek második felétől folyama-
tosan gyengült a kommuniz-
mus, egymás után dőltek le 
bástyái. Majd annyi év után 
szabad és függe t len lett az 
ország. Az egység azonban 

nem tel jes. Pordány László 
szerint a mélypontot a tavalyi 
választásokkal értük el, amikor 
az ország egy része volt elnyo-
móit, s mostani szekértolóit 
juttatta hatalomra. 

A Hazáért Emlékkeresztet 
nem vehette át mindenki sze-
mélyesen. Tizenheten kaptak 
posztumusz kitüntetést: Bene 
István, Csáky Kálmán, Farkas 
István, Földesi Tibor, Gál Je-
nő, Godó Illés, Király házi Sán-
dor. Kocsis Illés, Kováts Jó-
zsef, dr. Lábdi Jenő. Mayer 
Miklós, dr. Mónus István, dr. 
Perbíró József, Schvartz Lajos, 
Somlai Béla, Szögi Imre és 
Katona Sándor. Az élők, akik 
Fejér Dénes szavai szerint em-
lékeztetik a mindenkori hatal-
mon lévőket kötelességükre, s 
akik most kitüntetés vettek át a 
köve tkezők: Bába János, 
Bigors Illés, Bigors Illésné, 
Csapó Benő, Fazekas János, 
Fazekas Imre, Harkai Szilvesz-
terné, Hegedűs István, Kálmán 
Géza, Kecskés Zsuzsanna, 
Lichtner Dezsőné, Matuszka 
Kálmán, Mityók Károly, Nagy 
Ernő, Oláh József, Szen-
te-Varga Gergely, Török Pál, 
Váry Ottó, Zombori István. 
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BRAMAC 
Tetőcserép - akció! 

Április 1-jcig 
5% engedmény a tavalyi 

nyári árból 
pl.: Alpesi 1 / 1 75 F t / d b 

áfával 
Velux tetőtéri ablakok 
10% árengedménnyel. 
Díjtalan házhoz szállítás. 

Tel.: 88/457-065 
06/30/463-133 

Autóalkatrész nagykereskedés 
szegedi telephelyre keres 
ÜZLETVEZETŐT, 

ELADÓT, 
GÉPKOCSIVEZETŐT. 

Szakmai gyakorlat, helyi 
viszonyok ismerete előnyt jelent. 
Kezdés április közepén. 
Néhány soros jelentkezéseket 
várunka 1601 Budapest, Pf.: 

135. elmen. 

Vállalkozás, tökebefektetés, hosszú távon 
biztos hozam a 100%-ban exportra termelő 

C S I N C S I L L A T E N Y É S Z T É S 
A 16 éves tenyésztési tapasztalat, valamint a törzskönyvezett, államilag 
minősített tenyészállatok garantálják azt a sikert, ameiy révén napi 2-3 
órás munkával akár 1 M Ft bevételt is elérhet évente. 10 éves 
visszavásárlási szerződés. Kárpót lási jegye i beszámítunk. Kér je 
dí j talan tájékoztatónkat, látogasssa meg telepünket. 

Wanger és Tsa Kft. Komárom, 
2903 Szőlő sor 23. Tel.: 34/340-704. j 

Fax.: 34 /341-036 
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BÚTOR 
03 .11 . -03 . 25-ig 

10-30% engedmény 
a teljes árukészletre. 
Óriási választék minden 

típusú bútorból. 
Cím: Szeged, 

Hajnóczy u. 4. Tel.: 321 -761 
Tápaiu. 56. Tel.: 314- 391 

ARKAD TEXTILHAZ 
ajánlatai: 

Sztreccs bordás 950 Ft 
Kötött kelmék 920 Ft 
Blúzselymek 630 Ft 
Gyűrtselymek 820 Ft-tól 
Gabardinok 450 Ft-tól 
Bélésselymek 250 Ft-tól 
Pólók (hímzett) 375 Ft-tól 
Gyermekpólók 145 Ft-tól 

Olcsó rövidáruk! 
Szeged, Bartók tér-zsinagóga 

átjáró. Nyitva: 9-17-ig. 


