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– Január közepén találkozott az újonnan megválasztott 
vagy tisztségükben megerősített országos nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeivel, majd sajtótájékoztatóján érté-
kelte a nemzetiségek kiemelt támogatását a 2015. évi költ-
ségvetésben.

– Jelentős változások következtek be a magyar-
országi nemzetiségek életében, hiszen egy új jog
intézmény jelent meg a magyar joggyakorlatban, 
nevezetesen a nemzetiségi szószólóké. Bizottságot 
alakítottak, tagjaik felszólalásaik előtt anyanyelvü-
kön köszöntik a parlamenti képviselőket és igen 
hatékonyan töltötték az elmúlt bő fél évet. Az Or-
szággyűlés döntésének köszönhetően a 2015. évi 
költségvetésben megjelent egy kétmilliárd forintos 
többlettámogatás, melyet módosításként a szószó-
lók bizottsága dolgozott ki és nyújtott be a költség-
vetéshez. Ennek révén a tizenhárom hazai nemze-
tiség legfontosabb törekvéseit tudják finanszírozni 
és támogatni, nevezetesen az anyanyelv oktatását és 
megőrzését, a kulturális hagyományápolást s az új 
értékek létrehozását, de a nemzetiségi egyházi te-
rületre is költhetnek majd. Megköszöntem nekik és 
a javaslatot támogató pártoknak, frakcióknak is az 
együttműködést. 

A másik fontos változás az igen magas részvétel-
lel lezajlott nemzetiségi választás volt. A 2640 helyi, 
60 területi és 13 országos önkormányzatban új el-
nökökkel, megújult képviselőtestületekkel kezdték 
meg a munkát. Időközben megindultak és folynak 
a tárgyalások a helyi és területi önkormányzatok tá-
mogatásának emeléséről is. Kiírásra kerültek a nem-
zetiségi pályázatok is, a civil szervezetek működésé-
re, kulturális rendezvényekre, megemelt összeggel 
az anyanyelvi gyermektáborozásra és a pedagógu-
sok nemzetközi továbbképzésére.  

– Januárban felpezsdült a nemzetiségi közélet. Államtit-
kár úr is járt és felszólalt a magyarországi németek egyik 
rendezvényén, ahol a közösség jövője volt a téma. 

– A hazai németség hazánk második legnépesebb 
nemzetisége, mintegy 278 óvodával és 291 német 
nemzetiségi általános iskolával büszkélkedhet. Ez 
valóban példaértékű. A legfontosabb tapasztalatom, 
hogy – az önkormányzati rendszernek, a támoga-
tásoknak, a szülőknek köszönhetően – ez az intéz-
ményi törekvés felfedezhető a szlovákoknál, a hor-
vátoknál, a románoknál és a többi nemzetiségnél is. 
Megállt a fogyás, amiben kiemelten fontos szerepe 

volt az anyanyelv, az oktatás, a kultúra, a hagyomá-
nyok ápolásának. Ennek ma is jelentős üzenete van 
a fiatalok számára, akik aktív szereplői és résztvevői 
a kulturális autonómia nyújtotta lehetőségeknek. Az 
anyaországok és a Kárpátmedencében élő nemzeti-
ségek támogatása is (a németeké is, hiszen esetük-
ben nyelvterületük Ausztriával határos) jelentősen 
hozzájárultak ezekhez a kedvező eredményekhez. A 
nemzetiségeknek igen fontos szerepük van abban, 
hogy az anyaországukban hogyan ítélik meg a ma-
gyarokat, összekötő szerepük van az országok kö-
zött, sőt ennél többet is tesznek, tehetnek: megelőz-
hetnek, feloldhatnak akár évszázados viszályokat, 
ellentéteket és bajokat. 

Az ukránok és a ruszinok most sajátos helyzetben 
vannak, de úgy látom, a katolikus karitásszal ösz-
szefogva, komoly segítséget nyújtanak a háborúban 
megsérültek rehabilitációjában. Gyermekeket fogad-
nak például magyarországi tartózkodásra, pihenés-
re. Most éppen fűtési eszközöket juttattunk el Kár-
pátaljára és folytathatnám a sort. 

– Új év, új tervek – hogyan látja a hazai nemzetiségek 
jövőjét 2015-ben?

– Az új évben a legfontosabb az intézményrend-
szer további fenntartása, karbantartása, felújítása 
az oktatás és a kultúra területén. Az Európai Uniós 
támogatásokat illetően egy előre megtervezett rend-
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szert örököltünk meg, azaz ezen már nem tudtunk 
változtatni. Most egy új szakasz indul, amelyben in-
tézményeik felújítására a nemzetiségeknek is meg-
határozott szelet jut: a pályázó országos vagy helyi 
önkormányzatok közvetlenül, intézményfenntar-
tóként fognak részesülni támogatásban. A 2015ös 
év kiemelt lehetősége a megnövekedett költségveté-
si támogatás megfelelő felosztása. Én folytatom az 
útjaimat, egyházi, nemzetiségi ügyekben. Legkö-
zelebb Szlovákiába, a Felvidékre, majd a magyar-

országi szlovén nemzetiséghez látogatok el, az ő 
tevékenységüket tekintjük át a Rábavidéken, ahol 
szintén kiváló az  együttműködés a szomszédos 
szlovéniai magyarokkal. Áprilisban – az örmény kö-
zösséggel együtt – méltón emlékezünk az örmény 
Genocídiumról.

– Köszönöm az interjút, a BARÁTSÁG további sikeres 
munkát kíván!
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