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„Repülőrajtot vettünk…”
Interjú Fuzik Jánossal, a nemzetiségi bizottság elnökével

– Halogattuk, tologattuk a beszélgetést, egyszer a nyári
szünet, aztán az őszi választások miatt, de a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága és annak elnöke, Fuzik János
nem igazán pihentek nyáron sem. Ahogyan most is csak
folytonos intézésben, rohanásban találom meg őt. Lassan
vége az évnek és egy kis összegzésre ültünk le a bizottság
irodájában, a Képviselői Irodaház ötödik emeletén.
– Tulajdonképpen meglepett, hogy a bizottság elnöke lettem, s akkor még nem is tudtam, mit jelent
majd ez pontosan, hiszen ezen közben a hazai szlovák közösség szószólója is vagyok. Sajátos bizottság
a miénk, hiszen minden tagja a saját nemzetiségét
képviseli, ami adott esetben az egész országot jelenti, nem csupán egy-egy régiót. Nem áll mögöttünk
frakció, önállóan kell tehát dolgozni, jogszabályokat értelmezni, és így tovább. Minden szószólót
ugyanakkor egy országgyűlési képviselővel azonos
kedvezmények illetnek meg: azaz van irodája, alkalmazhat munkáját segítő szakembert, jogi tanácsadót, 35-50 négyzetméterig lakást bérelhet és benzinkártyát is kap.
Az elmúlt fél évre visszatekintve úgy látom, hogy
a hazai nemzetiségek az új jogintézménnyel komoly
érdekérvényesítő lehetőséghez jutottak. Megpróbálunk ezzel maximálisan élni. Bizottságunk munkáját Arzt Ilona segíti, akit már korábbról ismerünk,
éppen most volt egy megbeszélésünk a 2015. évi
költségvetés kapcsán. Őszintén mondom, jó érzés
az Országházban, az országgyűlésben dolgozni. A
szószólók anyanyelvükön köszöntik a Tisztelt Ház
tagjait, majd magyarra váltva folytatják, hiszen a cél,
hogy mindenki megértse és támogassa beadványainkat. Sokat dolgozunk és sokat tanulunk. Elsajátítottuk és gyakoroljuk a jó értelemben vett lobbizást,
melyre nagy szükség, de lehetőség is van, hiszen
közvetlenül találkozunk a miniszterekkel, államtitkárokkal, képviselőkkel. A nyolc elnök – pontosabban volt elnökből lett szószóló – mellett a többiek
is mind viseltek valamilyen tisztséget korábban az
országos önkormányzatukban. Ezzel a tapasztalattal érkeztünk ide tavasszal, és mindjárt repülőrajtot
vettünk – ha szabad így fogalmaznom –, hiszen az
őszi helyhatósági és nemzetiségi választások előtt
már módosító indítványt nyújtottunk be az informáltság, az adatszolgáltatás területén, a regisztráció
egyértelműsítésével kapcsolatosan. Ezt az ország
gyűlés el is fogadta, így legközelebb már nem kell
majd elkülönülten választani a nemzetiségeknek,
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hanem egy időben, azonos szavazóhelyiségben és
közvetlenül tehetik ezt meg, ahogyan már most
először, októberben is. Szinte elröppent ez a fél év!
Kerestük, megtaláltuk a helyünket, de még mindig
van mit tanulni. Szerencsénkre az Országgyűlés Hivatalától mindenben kapunk támogatást és a parlamenti frakciók is segítik a munkánkat.
– Milyen kapcsolat alakult ki az országos önkormányzatok elnökei és a szószólók között?
– Mondhatom, nagyon jó és partneri a viszonyunk. Minden országos elnököt meghívunk a Bizottság üléseire, figyelünk a jelzéseikre, ahogy ők is
a mieinkre. Eleve úgy alakítottuk a struktúrát, hogy
a nemzetiségeket érintő legfontosabb területek képviselete biztosított legyen. Az Ellenőrző Albizottság vezetője Alexov Ljubomir; az Önkormányzati,
Külügyi és Költségvetési Albizottságot Ritter Imre
vezeti; a Köznevelési és Kulturális Albizottságot
pedig Kissné Köves Erika. Ők külön is szoros kapcsolatban állnak az országos önkormányzatok szakembereivel.
E héten éppen a Köznevelési törvény módosításáról döntenek a képviselők, benne a Heinek Ottó
által jegyzett módosító indítvánnyal, amely a hazai
németeknél újra lehetővé tenné a megszüntetett, de
oly fontos pedagógiai szakszolgálat működését, és
a többieknek is megoldást adna erre a problémára.
Folyik már a 2015. évi költségvetési törvény vitája
is, melyhez bizottságunk négy fontos módosító javaslatot nyújtott be. Magam is előadója voltam az
egyiknek, majd Alexov Ljubomir, Ritter Imre és
Farkas Félix is 20-20 perces keretidőben szólhatott
hozzá. A négy terület pedig: mindenekelőtt az országos önkormányzatok és hivatalaik, intézményeik
forrásainak növelése, majd a helyi és területi önkormányzatok, az intézményi felújítási keret önrésze
és a gyermektáborozások, illetve a civil szervezetek

hatékonyabb támogatása (szorgalmazzuk a NEA
keretein belül az önálló Nemzetiségi Kollégium létrehozását). Ezek nagyon indokolt módosító indítványok, hiszen az országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetése például 2008 óta változatlan,
miközben feladataik, adminisztrációs kötelességeik
és kiadásaik – különösen a működtetésre átvett intézmények tekintetében – jelentősen megnövekedtek. Harmincöt oktatási intézményt működtetnek
az országos, ötöt pedig helyi önkormányzatok, de
ezen kívül színházat, dokumentációs központokat,
közgyűjteményeket, közművelődési központokat is
átvettek már, tehát alaposan megnőtt a teher, miközben a támogatás – egyeztetés hiányában – megrekedt egy korábbi szinten. Mindez számokban: az
országos önkormányzatok támogatása átlagosan
mintegy 30 százalékkal nő, 60 millió forinttal több
jut a táboroztatásokra, nő a területi és helyi önkormányzatok támogatása és kialakítottunk egy intéz-

ményi felújítási keretet is. Mindez a december 15-i
végszavazással válik valóssá.
– Munkájuk elvégzéséhez kitől kapnak segítséget?
– Bizottságunknál Soltész Miklós államtitkár úr
és Czunyiné Bertalan Judit államtitkár asszony is
járt már az Emberi Erőforrások Minisztériumából.
Mindketten támogatták elképzeléseinket, akárcsak
a Nemzetgazdasági Minisztérium a költségvetés
kapcsán. Az országgyűlési frakciókkal és bizottságokkal is jó az együttműködésünk. Várjuk az MTVA
igazgatóját, Szabó László Zsoltot is, hiszen a nemzetiségi média jövőjét illetően van miről egyeztetnünk. Úgy érzem, a nemzetiségi szószólókból álló
bizottságnak a jövőben is lesz mit tennie.
– Köszönöm és további sikeres munkát kívánunk!
Mayer Éva

Karácsonyi versek
Weöres Sándor
Nől a dér, álom jár…

Dsida Jenő
Itt van a szép karácsony

Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Hó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék
fehér ingben, mezítláb,
ha karácsony volnék.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.

Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Kis ágat öntöznék
fönn a messzi Holdban.
Fagyott cinkék helyébe
lefeküdnék holtan.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Csak sírnék, csak rínék,
ha karácsony volnék,
vagy legalább utolsó
fia-lánya volnék.
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