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I  . Bogdán János,
az Országos Cigány Önkormányzat szóvivője

– Jelenleg 1117 cigány kisebbségi önkormányzat mű-
ködik Magyarországon. Október 3-án mintegy 1407 
településen lehet majd cigány önkormányzatot vá-
lasztani. A választói névjegyzékbe 30 000-el többen 
regisztráltak, mint legutóbb, 2006-ban. Legtöbben 
Szabolcs-Szatmár és Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyékben vete" ék fel magukat a választói névjegy-
zékbe, de országosan mindenü"  jelentősen nő"  a 
szám. Mi ennek lényegét abban látjuk, hogy a ma-
gyarországi roma közösségek felismerték a kisebb-
ségi önkormányzati rendszer jelentőségét, azaz  a 
kisebbségi önkormányzatokban látják a megfelelő 
politikai érdekképviseletet. Két nagy jelölőszerve-
zet, a Magyarországi Cigányok Fóruma és a Lungo 
Drom állít bizonyosan országos listát, ezen kívül is 
van még két-három olyan tömörülés, mely erre ké-
pes lehet. Mi magunk is a sajtóból értesültünk arról, 
hogy nyolc-tíz településen nem romák is regisztrál-
tak a rendszerbe. Azt kértük az érinte" ektől, hogy 
ha bármi olyat tapasztalnak, ami jogellenes, azonnal 
tegyenek feljelentést ismeretlen te" es ellen. Az or-
szágot járva azt tapasztaljuk, hogy a romák várják a 
választásokat és nagy a választói hajlandóság. Min-
den másról október 3-a után tudunk beszélni.

Heinek Ottó elnök, 
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata

– Ha összehasonlítom a mos-
tani felkészülési és jelöltállí-
tási folyamatot a négy évvel 
ezelő" ivel, mindenképpen 
el kell mondanom, hogy a 
választási törvényeknek ez 
a rapid módosítása semmi-

képpen nem te"  jót a kisebbségi választásoknak. 
Több bizonytalansági tényező is volt a rendszerben, 

s nagyon lerövidült a jelöltállítás folyamata. A jelölt-
állításhoz szükséges nyomtatványokat is később le-
hete"  csak letölteni. Hozzátehetjük, hogy az egész 
folyamat a nyár közepén zajlik… Sok tényező járult 
hozzá ahhoz, hogy nem vete" ék fel magukat többen 
a névjegyzékbe, hogy kevesebb a jelölt.  

A hazai németség körében egyébként az látható, 
hogy az eddigi 378 helye"  akár 426 német kisebbsé-
gi önkormányzat is alakulhat. Elsősorban Baranya, 
Tolna és Pest megyében jelentkeznek az új önkor-
mányzatok. Igen, vannak közö" ük számunkra újak. 
Azért nem mondom, hogy kakukktojások, mert a 
megyei regionális irodák vezetői most keresik fel 
őket, hogy tájékozódjanak, miért is akarnak német 
kisebbségi önkormányzatot Egerben, vagy Nak köz-
ségben, hogy két példát említsek. Örülünk ugyan-
akkor azoknak a településeknek, ahol mindmáig 
tevékenyen dolgoztak, de most úgy döntö" ek, hogy 
kisebbségi önkormányzatot is alakítanak. Ilyen pél-
dául Nagymaros. Vas megyében viszont csak kilenc 
kisebbségi önkormányzatot lehet megválasztani, 
így o"  nem lesz lehetőség arra, hogy megyei önkor-
mányzat is alakuljon, hiszen ahhoz egy megyében 
tíz német önkormányzatnak kell működnie. 

Fontosnak tartom elmondani a négyfős települési 
önkormányzatról, mint új formációról, hogy ez min-
denképpen megegyezésre, együ" működésre készte-
ti a munkában résztvevőket, hiszen nem lehet szava-
zategyenlőség, addig kell tárgyalni, érvelni, míg ki 
nem alakul a többség a négy fő közö" . Nem tartom 
szerencsésnek, hogy külön időpontban, januárban 
választunk majd megyei és országos önkormány-
zatokat. A kisebbségi szavazást egy időben kellene 
megtartani. Ugyancsak fontos lenne, hogy a válasz-
tói névjegyzék nyilvános legyen. Az lenne az igazi 
autonómia, ha minden kisebbség maga kezelné azt, 
mondjuk egy névjegyzék bizo" ság felállításával. 
Máris ki lehetne szűrni azokat, akik nem valós sza-
vazók vagy jelöltek. Ezek is erősítenék a kisebbségi 
önkormányzati rendszer legitimitását. A Kisebbsé-
gi törvény számos eleme megfelelő, mások viszont 
módosításra szorulnak. Sok a panasz az egyetértési 
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joggal kapcsolatban, a fi nanszírozási rendszeren is 
változtatni kell. A feladatalapú támogatás ugyanis 
jelenleg nem az érdemi munkáról, hanem arról szól, 
ki mennyi határozatot hozo" . Az államtitkár felhí-
vása, hogy augusztus 31-ig érkezzenek be a módo-
sítási javaslatok, arra bizonyára alkalmas lesz, hogy 
összeálljon egy probléma-katalógus, aminek alapján 
aztán dolgozni lehet. Azt remélem, hogy ősztől ki-
alakul az a munkarend is, amelyben az Államtitkár-
sággal közösen az Országos Önkormányzatok Szö-
vetsége is folyamatos, érdemi munkát tud végezni.

Hepp Mihály elnök, 
Országos Horvát Önkormányzat 

– Ha csupán a számokat né-
zem, elégede"  lehetek, hi-
szen az eddigi 115 helye"  
most 128 településen alakul-
hat horvát kisebbségi önkor-
mányzat. Ez azt jelenti, hogy 
Baranya (41), Vas (12), Győr-
Moson-Sopron (10), Zala (10), 

és Somogy (14) megyékben, sőt Bács-Kiskunban is 
nő az önkormányzatok száma, míg Budapesten 
csökken (17-ről 13-ra). A növekedést annak tudom 
be, amit magam is tapasztaltam, nevezetesen, hogy 
néhány településen, ahol eddig nem működö"  ki-
sebbségi önkormányzat, de mondjuk a szomszéd-
ban vagy a közelben igen, o"  meglá" ák az előnyeit. 
Többször is mondoga" ák, hogyan tudnak rendez-
vényt szervezni, de jó volt ez vagy az az ünnepség, 
o"  voltam az iskolai vetélkedőn… Ezeket a horvát 
önkormányzatok szervezték, tehát kedvet kaptak, és 
ha eddig nem is mertek, most igyekeznek kisebbségi 
települési testületet létrehozni. 

A regisztrációval kapcsolatosan vegyesek a ta-
pasztalataim, de inkább negatívak. Ezen változtatni 
is kell! Megkapják az emberek a jegyzőtől a levelet, 
hogy regisztráljanak a választói névjegyzékbe. Az-
tán mi történik? Ja, addig van még idő, meg minek 
kell ez? – és nem tudom még, mi mindent gondol-
nak. Sokan kidobják a papírt, de most, amikor jön-
nek velem szembe az utcán, mondják, hogy „jö-
vünk ám szavazni!” Kérdem: regisztráltál? Jaj, nem! 
Hova, mikor? Na, így aztán bár többen regisztráltak, 
mint négy éve, de még mindig kevesen: mintegy 
tizennégyezren. Sok magyarországi horvát nem tud 
majd szavazni október 3-án a kisebbségi választáso-
kon, ami, ha belegondolok, nem csupán az ő hibájuk, 
vagy a miénk. A tévékben, a rádiókban, az újságok-
ban, mindenhol kértük a horvátokat, hogy vetessék 
fel magukat a választói névjegyzékbe, mert július 
15-e után már nem lehet. Hiába! Közelíteni kellene 
a határidőket, mert ez így nem hatékony. Az pedig, 
hogy a lista titkos, lehetetlenné te" e és teszi, hogy 
szóljunk a választóinkhoz, hiszen nem is ismerjük, 
ismerhetjük őket. Hogy lehet így kampányolni? En-
nek mindenképpen javaslom a megváltoztatását. 

Fuzik János elnök, 
Országos Szlovák Önkormányzat

– A magyarországi szlová-
kok önkormányzati rend-
szere kifogástalanul műkö-
dö" , az elmúlt négy évben, 
egy testületünk sem szűnt 
meg. 2006-ban kezdtünk az 
új módon választani. Akkor 
abban egyeztünk meg, hogy 

levonva a tanulságokat – és ilyenek voltak bőven 
– javítunk o" , ahol kell. Sajnálatosnak tartom, hogy 
ez nem történt meg. Noha mi, szlovákok, komple"  
csomagot dolgoztunk ki a hibák kĳ avítására, még-
sem történt semmi változás, most ugyanúgy válasz-
tunk. A választások előkészületeként hat regionális 
tanácskozást tarto" unk, bár a törvénymódosításo-
kat (például a helyi önkormányzatok négyfős lét-
számát) eközben szavazta meg az Országgyűlés. 
Plakátokat, szórólapokat készíte" ünk, segíte"  a saj-
tó, mégis, éppen ebben az időszakban a nemzetközi 
környezet sem kedveze"  nekünk. Szlovákiában még 
nem voltak választások, a kialakult feszültségek a 
hazai szlovákság életére, gondolkodására is hatot-
tak. Őszintén megmondom, az akkori körülmények 
közö"  kiegyeztem volna azzal, ha mintegy tízezren 
jelentkeznek a választói névjegyzékbe. Ehhez képest 
12 282-en vete" ék fel magukat a listára. Ez ugyan 
kevesebb, mint négy éve, mégis elégede"  vagyok, a 
már említe"  és az egyéb körülményeket is fi gyelem-
be véve. Jelenleg 116 szlovák kisebbségi önkormány-
zat működik és október 3-án 126 helyen lehet majd 
szavazni szlovák kisebbségi önkormányzatra. Re-
álisnak kell maradnunk, tudomásul kell vennünk, 
hogy mi egy politikailag érzékeny közegben moz-
gunk! És a" ól, hogy most Békéscsabán kevesebben 
vannak a listán, a" ól még megmarad Békéscsaba 
súlya a hazai szlovákság körében. És ez a lényeg. 
Egyáltalán, ez a négy évenkénti újbóli névjegyzékbe 
való jelentkezés… A magyar állampolgárt felveszik 
a névjegyzékbe és az akkor változik, ha valaki meg-
hal, ha valaki eléri a szavazóképes kort, tehát nem 
kell négyévente újból és újból jelentkeznie, bizony-
gatnia, hogy ő kicsoda. Miért ne lehetne a kisebbségi 
lista is nyilvános és működhetne hasonlóan? Felke-
rülnek rá és lekerülnek róla, annak rendje és módja 
szerint. Így még az időközi választásnak sem lenne 
akadálya. 

A másik megoldandó probléma szerintem az elek-
tori rendszer, amelyet meg kellene szüntetni, hogy 
közvetlenül lehessen választani. Korrektebbé kell 
tenni a rendszert. Nálunk két komoly jelölő szerve-
zet működik, mely meg is osztja a hazai szlovákokat, 
és ez nem jó. Annyi bizonyos, hogy a sok kis jelölő-
szervezet, mely 2006-ban még működö" , most már 
beáll a nagyok mögé, hiszen technikailag is egysze-
rűbb így a jelölés. Mi pedig tárgyalunk, igyekszünk 
közelíteni az álláspontokat, hiszen mindkét szerve-
zet a hazai szlovákok érdekében tevékenykedik. A 
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megoszto" ság nem tesz jót a magyarországi szlovák 
közösségnek. Kompromisszumokat kell kötnünk, 
éppen a közösség jövője érdekében! Ehhez most 
kedvezőbbek a feltételek, hiszen Szlovákiában is 
olyan változások mentek végbe, melyek kedvezően 
befolyásolhatják a mi törekvéseinket is. 

Kreszta Traján elnök, 
Országos Román Önkormányzat

– A legutóbbi, 2006-os vá-
lasztásokon 46 helyen ala-
kultak román kisebbségi 
önkormányzatok. A válasz-
tói névjegyzésbe történt re-
gisztráció alapján ez a szám 
2010-ben hihetetlenül meg-
emelkedet, 72 településen 

szavazhatnak majd kisebbségi önkormányzatokra 
a román közösség tagjai. Ez a növekedés elsősor-
ban Békés megyében és annak a déli részén fekvő 
községekben, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és 
Budapesten következe"  be Vannak olyan telepü-
lések, ahol valóban élnek románok, mint például 
Mezőkovácsháza, de ez nem minden településről 
mondható el. 

Eddig öt jelölő szervezet regisztrálta" a magát, és 
ezt nyomon lehet követni az interneten is. Megyei 
önkormányzatok alakulhatnak Csongrád, Hajdú-Bi-
har, Békés megyében, illetve a fővárosban, az orszá-
gos önkormányzat közgyűlésének létszáma huszon-
öt fős lehet. 

Egy biztos, a regisztráció, mint szűrő a hazai ro-
mánság körében nem válto" a be a hozzá fűzö"  re-
ményeket. Nem jó az irány, ha a törvény nem kellő 
szigorral védi a hazai románság eddig kialakíto"  
kulturális autonómiáját.

Alexov Lyubomir elnök, 
Szerb Országos Önkormányzat 

– Országosan 48 helyen je-
lentkeztek a szerb névjegy-
zékbe, így várhatóan 15 
fővárosi és 33 Budapesten 
kívüli önkormányzat fog 
alakulni. Ez nyolccal több, 
mint négy évvel ezelő" , és 
egy olyan szám, amelyet 

teljesen reálisnak tartunk. A szerb közösség azon 
kevés kisebbségek egyike, ahol a népszámlálási 
adatok, az általunk becsült létszám és a választásra 
feliratkozo" ak létszáma mutat valamilyen arányos-
ságot, a számok nem térnek el nagyon egymástól: 
2400-2500 fő iratkozo"  fel a választási névjegyzék-
be, ami reális egy olyan közösségben, amely a nép-
számlálási adatok szerint kb. 4000 tagot számlál.
A legtöbb új önkormányzat olyan helyen alakul, 

ahol hagyományosan szerb falvak vannak. Öt, 
vagy hat olyan település van, ahol ennek teljes a 
létjogosultsága. Vannak helyek, ahol 100 évvel ez-
elő"  tisztán szerb nyelvű települések voltak, és 
ahol ma is élnek szerbek kis létszámban, csak ed-
dig valamilyen ok mia"  nem alakultak meg az 
önkormányzatok. Most tudtunk arra erőt fordíta-
ni, hogy segítsünk nekik a szervezésben, de volt, 
ahol spontán, önerőből szerveződö"  a közösség.
Csupán egy-két olyan helyen, például Miskolcon, 
jelentkeztek több mint 30-an a szerb választói név-
jegyzékbe, ahol hagyományosan nincsen szerb kö-
zösség, vagy eddig nem tudtunk róla, hogy lenne. 
Nem tudjuk felvenni velük a kapcsolatot, hiszen a 
választási névjegyzék titkos. Ők sem keresték az ál-
talam ismert és regisztrált jelölő szervezetek egyikét 
sem, hogy segítséget kérjenek a jelöltállításban. Az 
országosan négy jelölő szerveze" el megegyeztünk, 
hogy csak olyan jelöltet támogatunk, aki tagja a 
magyarországi szerb közösségnek. Olyanokat nem 
fogunk támogatni, akiknek semmi köze a szerbség-
hez. Nem szeretnénk külső, szimpatizáns önkor-
mányzatokat. Nem célunk a helyi önkormányzatok 
szaporítása abban az esetben, ha nem szerbek állnak 
a szerveződés mögö" .

Ropos Márton elnök, 
Országos Szlovén Önkormányzat

– Az októberi választásokon 
tizennégy településen lehet 
majd a szlovén kisebbségi 
önkormányzat jelöltjeire sza-
vazni. Ez a szám több mint 
a négy évvel ezelő" i. Ha 
megnézzük, hol vete" ék fel 
magukat szlovének a válasz-

tói névjegyzékbe, azt az örömteli eredményt látjuk, 
hogy mindenü" , ahol négy éve, és még a Somogy 
megyei Háromfa településen. Ebben a faluban eddig 
is éltek szlovének, ápolták kultúrájukat, de most elő-
ször szerveződnek önkormányza" á. Ez mindenkép-
pen kedvező fejlemény a szlovén közösség életében, 
én is örülök neki. Negatív történés viszont, hogy van 
két olyan település is, ahol szlovén kisebbségi önkor-
mányzat alakulhat, noha bizonyosan tudjuk, hogy 
nem él o"  szlovén közösség. Ez Miskolc és a közel-
ségében fekvő Szalonna község, ahol az utolsó pilla-
natban jelentek meg a választói névjegyzéken, éppen 
harmincan. (Miskolcon 43-an regisztráltak.) Össze-
hasonlításképpen, a mi, valós szlovén településein-
ken ezek a számok 100 és 200 közö"  mozognak. 

Miskolcon az ezt megelőző ciklusban működö"  
már szlovén kisebbségi önkormányzat. Fel is keres-
tem őket, szlovénul beszéltem velük, sajnos hamar 
kiderült, hogy miért akartak elküldeni… Most még-
is újra szerveződtek. Ebben az a tragikus, hogy egy-
re inkább elburjánzik ez a jelenség, miközben azt 
várnánk, hogy aki jelentkezik, az komolyan is gon-
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dolja, hogy ismeri a nyelvet, a kultúrát, vállalja a kö-
zösség képviseletét. Azt remélem, hogy az országos 
önkormányzat választásánál csak a mi jelölőszerve-
zetünk, a Magyarországi Szlovének Szövetsége fog 
megjelenni, így a nem szlovének nem tudnak majd 
befurakodni a közösségünkbe.

Szarkiszján Ádám elnök, 
Országos Örmény Önkormányzat

– Jelenleg 31 örmény kisebb-
ségi önkormányzat műkö-
dik Magyarországon. Ha a 
választói névjegyzékbe re-
gisztráltakat nézzük, akkor 
október 3-án 39 helyen lehet 
örmény kisebbségi önkor-
mányzatot választani.  Mind-

ez sajnos nem azt jelenti, hogy ennyivel több örmény 
él i" , hanem annak a választójogi eljárási rendszer-
nek a következménye, hogy olyan településeken is 
jelentkeztek a választói névjegyzékbe, ahol nincs 
valós örmény közösség. Gondolok i"  Tamásira vagy 
Dombóvárra. Lehet, hogy él o"  egy-egy örmény csa-
lád, nem tudom. De eddig hol voltak? Kiket képvi-
selnek? Nincs lehetőségünk, nekünk, mint örmény 
közösségnek, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket és 
még sok mást, mint például, hogy beszélik-e a nyel-
vet, ismerik és ápolják-e őseink kultúráját, hogyan 
kötődnek az örménységhez, és így tovább. 

Hibának tartom, és Szászfalvi államtitkár úrnak 
is elmondtuk, hogy ha ez így marad, csak szapo-
rodni fognak a civil jelölő szervezetek, sokasodnak 
az álörmények. Az hazai örmény közösségnek – és 
minden más hazai kisebbségnek – biztosítani kell 
azt a lehetőséget, hogy akár a regisztrációt, akár a 
jelölés folyamatát ellenőrizze vagy saját hatáskörben 
végezhesse. Alapvetően három jelölő szervezetünk 
van, kíváncsian várjuk, hogy mely szervezet jelölt 
az új településeken, de ezt már csak szeptember 3-a 
után fogjuk megtudni.

Muszev Dancso elnök, 
Országos Bolgár Önkormányzat 

– A bolgár önkormányza-
toknál nincs nagy változás a 
négy évvel ezelő" iekhez ké-
pest. 41 településen, ebből 22 
fővárosi kerületben tűzték ki 
a választásokat. Ez országo-
san hárommal több, mint az 
előző ciklusban, de ez termé-

szetesnek mondható, hiszen a rendszer folyamato-
san bővül. Van olyan település, például Alsónémedi, 
ahol idén nem alakul önkormányzat, annak ellené-
re, hogy eddig volt, és van olyan hely, mint például a  
budapesti VI. kerület, ahol nyolc éve megalakult az 

önkormányzat, négy éve nem, és idén megint lesz-
nek kisebbségi választások. Ez a közösség ingadozó 
aktivitásának tudható be. Visszaéléseket nem ta-
pasztaltunk. Kecskeméten, ahol most alakul először 
bolgár önkormányzat, élnek bolgár családok, való-
színűleg ők iratkoztak fel a névjegyzékbe.

A választási rendszer véleményem szerint na-
gyon bonyolult. A választási eljárás nagyon hosszú, 
májusban érkezik levélben az értesítés a névjegyzék-
be való feliratkozásról, jelöletlen borítékban. Sokan 
kidobták, nem tudták, hogy miről van szó. Sokan 
egyszerűen elfelejte" ek feliratkozni a névjegyzék-
be. Ha nem ösztönözzük a kisebbség tagjait, ha nem 
hirdetjük az újságban, hogy mi a teendő, a legtöb-
ben nem is tudják, hogy hogyan szavazzanak. Ezért 
próbálunk mi is, és a különböző civil szervezetek is 
segítséget nyújtani az adminisztratív kérdésekben. 
Az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy külön sza-
vazókörbe kell menni annak, aki kisebbségi önkor-
mányzatra akar szavazni. Ahol idős emberekről van 
szó, és a két szavazókör akár 15-20 perces autóbusz-
útra esik egymástól, o"  ez nagyon nagy problémát 
jelent. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy egy-
előre nincs jobb megoldás, és még így is jobban kéz-
ben tartható a mostani rendszer, mint az előző, ahol 
bárki szavazhato"  a kisebbségi jelöltekre.

Koranisz Laokratisz elnök, 
Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata 

– Elégede" ek vagyunk a 
várható önkormányzatok 
számával, hiszen a négy év-
vel ezelő" i 34 önkormányzat 
helye"  idén ke" ővel több, 36 
testület fog alakulni. Buda-
pesten a korábbi 20 önkor-

mányzat helye"  idén 21 jön létre, míg a fővároson 
kívül 14 helye"  15. Van olyan testület, mint példá-
ul a gödöllői, amely idén nem fog megalakulni, de 
van olyan település, ahol most először gyűlt össze a 
30 fő a választói névjegyzékbe. Ez Tiszaszőlős, ahol 
eddig nem volt görög önkormányzat, idén azonban 
harmincnál is többen regisztrálta" ák magukat a vá-
lasztás érdekében. Mivel eddig nem tudtunk az ot-
tani görögségről, a jogászunk és a hivatalvezetőnk 
el fog látogatni a faluba, hogy utánanézzenek, va-
lóban élnek-e o"  görögök. Erre azért van szükség, 
mert előfordul, hogy olyanok jelentkeznek a válasz-
tási jegyzékbe, akik valójában nem tagjai az ado"  
kisebbségnek. Tudomásom szerint az országban 
csak egy görög jelölő szervezet van, a Sillogos, a Ma-
gyarországi Görögök Kulturális Egyesülete. Persze 
nyito" ak vagyunk új jelölő szervezetekre is, így ha 
kiderül, hogy van még ilyen, felvesszük velük a kap-
csolatot és megpróbálunk együ" működni.

Úgy érzem, eredményes volt a négyéves mun-
kánk, a Görögség Házának létrehozásával sikerült 
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pótolnunk az i" eni görög közösség nagy hiányát, a 
közös célokra, kulturális rendezvényekre felhasz-
nálható ingatlant. Egyebek melle"  talán ennek is 
köszönhető, hogy gyarapodik az önkormányzatok 
száma. Szeretném, ha ez a testület folytatná a kö-
vetkező ciklusban is a munkát, akár én maradok az 
elnök, akár más kapja meg majd a bizalmat.

Csúcs Lászlóné elnök, 
Országos Lengyel Önkormányzat

– A magyarországi lengyel 
közösségben eddig 47 ki-
sebbségi önkormányzat te-
vékenykede" . A választói 
névjegyzékbe történt re-
gisztrálás alapján október 
3-án 49 helyen lehet lengyel 
kisebbségi önkormányzatra 

szavazni. Örülünk az újaknak Dunaharasztiban és 
Érdpatakon. Felkapta a média a győri, magas számú 
jelentkezést a választói névjegyzékbe. Ezzel kapcso-
latban szeretném elmondani, hogy Győr dinamiku-
san fejlődő, gazdag kultúrájú város, ahol szobor is 
őrzi és jelképezi a lengyel-magyar barátságot, mely-
nek mi is nagy jelentőséget tulajdonítunk!

Nagyon fontosnak tartok két változtatást a vá-
lasztójogi rendszerben, ill. az önkormányzatok mű-
ködését illetően: szinte jogi nonszensz, hogy az i"  
élő lengyelek választhatnak polgármestert és képvi-
selőt, de nem szavazhatnak a lengyel kisebbségi ön-
kormányzatra. Még kimondva is nagyon fura, ezen 
a helyzeten mindenképpen változtatni kell. A másik 
egy javaslat részemről és tapasztalatom a gyakorlat-
ból fakad: szigorúbban ellenőrizném a kisebbségi 
önkormányzatok működését, főleg a mai gazdasági 
helyzetben. Mire költik a pénzt? Van olyan kisebbsé-
gi önkormányzatunk, mely a kapo"  pénzből szervez 
kirándulást Lengyelországba és szinte ebben ki is 
merül a tevékenysége. Ugyanakkor a jogi szabályo-
zás nem enged beleszólást a működésükbe, tehát én 
a pénzek ésszerű, hasznos, a kulturális autonómiát 
megvalósító tevékenységek felhasználására adnám.

Hartyányi Jaroszlava elnök, 
Országos Ukrán Önkormányzat 

– Nagyon el vagyok kesered-
ve a választásokkal kapcso-
latban, mert több olyan te-
lepülés is van az országban, 
ahol tudjuk, hogy nem élnek 
ukránok, mégis alakulni fog 
önkormányzat. A valóban 
ukrán önkormányzatok szá-

ma 14, hét fővárosi és hét Budapesten kívüli testület 
fog alakulni, de ezeken kívül még 10 olyan helyen 

lesz önkormányzat, ahol nem az ukrán kisebbség je-
lentkeze"  a névjegyzékbe. Ilyen többek közö"  a bor-
sodi Kázsmárk, Abaújszántó, Komló, Pécs, a fővá-
rosban pedig a XVI. kerület. Ezeken a helyeken erre 
specializálódo"  társaságok, szervezetek hoznak lét-
re önkormányzatot, olyanok, akiknek semmi közük 
az ukrán kisebbséghez. Már a négy évvel ezelő" i 
választásoknál is hasonló gondokkal küzdö" ünk. 
Akkor megpróbáltuk feljelenteni ezeket a képviselő-
ket, de az Országos Választási Bizo" ság elutasíto" a 
a kérelmünket.

Azt gondolom, hogy a választási rendszer rossz. 
Éveken át próbáltuk elérni a választási törvény mó-
dosítását. A jelölteket meg kellene szűrni, hogy ne 
jelentkezhessenek olyanok, akik nem az ado"  ki-
sebbséghez tartoznak, nem beszélik a nyelvet, nem 
ismerik a kultúrát. Az is lehetne egy megoldás, ha az 
önkormányzatok nyilatkoznának arról, hogy melyik 
településen élnek valóban az ado"  kisebbség tagjai, 
hiszen mi tudjuk, hogy hol él valós ukrán közösség, 
és hol alakul úgyneveze"  „deszantos” önkormány-
zat. Az előző kormányok ezeket a javaslatainkat nem 
ve" ék fi gyelembe, és az sem segít a törvény módosí-
tásán, hogy a 13 hazai kisebbség nem ért egyet ezek-
ben a kérdésekben. Változtatásokkal lehetne műkö-
dő a rendszer, mert ugyanakkor a gondokon túl a 
kisebbségek életének szervezésében nagy segítséget 
nyújtanak az ukrán kisebbségi önkormányzatok.

Manajló András elnök, 
Országos Ruszin Önkormányzat

– A 2010. évi kisebbségi vá-
lasztásokra jelentősen meg-
nő"  a lehetséges ruszin ki-
sebbségi önkormányzati je-
löltek száma, ugyanígy sok 
a jelölő szervezet is. Eddig 
ötvenke" ő kisebbségi ön-
kormányzatunk működö"  

az országost is beleszámítva, ez a szám akár hetven-
nyolcra is emelkedhet. Minderre, véleményem sze-
rint,  a szabályozatlan törvényi környezet ad lehető-
séget. Sok új önkormányzat alakulhat Borsod-Abaúj-
Zemplén, Szabolcs-Szatmár megyékben, de azért 
nem akarom valamennyit felsorolni, mert nincs 
olyan törvényi gát, amely megtiltaná azt, amit tet-
tek. A baj az, hogy képviselővé válhatnak úgy, hogy 
nem ismerik a ruszin nyelvet, nem ápolják a ruszin 
kultúrát. Zsákutcába vezethetik a hazai kisebbségek 
autonómia törekvéseit. Én ezt eddig már valameny-
nyi lehetséges fórumon elmondtam, mégsem történt 
semmi. I"  állunk a választások elő"  úgy, hogy egy 
rossz folyamatba semmiféle törvényes eszközzel 
nem tudunk beleavatkozni. 

Mayer Éva és Papadopulosz Dóra
 összeállítása


