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– Korábban is tagja voltam az országos önkormány-
zatnak és természetesen Batt onyán, ahol harminc-
négy évig dolgoztam, a helyi szerb nemzetiségi 
önkormányzatot vezett em. Pedagógus vagyok, óvó-
nőként kezdtem, majd tanultam tovább, s mentem a 
gyerekekkel az általános iskolába, melynek tizenkét 
évig voltam az igazgatója. Az oktatás és a kultúra 
területén tevékenykedtem tehát. A batt onyai szerb 
iskola egy patinás, 1896-ban épített  épületben mű-
ködött , egészen 2010/2011-ig, amikor mintegy száz-
húszmillió forintos támogatással felújított uk, sőt bő-
vített ük is egy új, korszerű építménnyel. Ennek föld-
szintjén található a szerb óvoda, az első emeletén 
tantermeket, tetőterében pedig orvosi szobát, szol-
gálati lakást alakított unk ki. Összesen száztíz gye-
rek jár ide, s közülük harminc az óvodás. 2011. július 
1-jén került az intézmény az országos önkormányzat 
fenntartásába. Óvodáinkban, iskoláinkban, Desz-
ken, Lóréven s a budapesti Nicola Tesla Szerb Taní-
tási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégiumban kiváló pedagógusok dolgoznak. Ide 
két busszal jönnek a tanulók Budapest környékéről 
és egy kisbusszal Százhalombatt áról. Összesen öt-
száz gyermek tanul az intézményben. Van pedagó-
gusunk az anyaországból is. 

– Hol folyik szerb pedagógusképzés?
– Budapesten és Szegeden – ahol óvoda is alakult –, 

nagy az érdeklődés. Az a fura helyzet állt tehát elő, 
hogy szerb óvodai nevelés és pedagógusképzés is 
folyik Szegeden, miközben jelenleg általános és kö-
zépiskolánk sincs ott . Igény mutatkozik rá, így ha-
marosan átt ekintjük, hol indíthatnánk el felmenő 
rendszerben a tanítást. Az oktatási intézményeken 
túl az országos önkormányzat fenntartásában mű-
ködik a Szerb Intézet Lásztity Pero, a Szerb Kulturális 

és Módszertani Központ Gyurity Milán vezetésével, 
valamint Pedagógiai és Módszertani Központunk is 
van. Legutóbb a nagy sikereket elért Szerb Színház 
kérte, hogy az országos önkormányzat fenntartásá-
ban folytathassa tevékenységét. A közgyűlés febru-
ári ülésén el is fogadtunk egy szándéknyilatkozatot 
arról, hogy elindítjuk a folyamatot és átvesszük a 
színházat is saját fenntartásba. Sok pályázaton indu-
lunk el eredményesen. Támogatjuk kulturális egye-
sületeink, tánccsoportjaink munkáját, tehetséges ta-
nulóinknak ösztöndíjat biztosítunk a főiskolai-egye-
temi továbbtanuláshoz, mivel fontosnak tartjuk az 
utánpótlás, a fi atalok, a szerb értelmiség erősödését. 

– Öt évre választott ák meg. Gondolkozott  azon, hogy 
meddig él még Batt onyán, melyhez érthetően erős a kötő-
dése?

– Szeretem Budapestet, én magam is az akkor 
még Szerb-Horvát Gimnáziumban tanultam és a 
Kollégiumban laktam a Rózsák terén, de egyelő-
re továbbra is Batt onyán lakom, azaz ingázom. Az 
unokám és lányom Szegeden élnek. Egyébként nála 
látt am a Barátságot – és az iskolában is –, az egyik 
szakdolgozatát épp a folyóiratból átvett  témából és a 
lap segítségével írta meg. 

A hét nagyobbik felét tehát itt  töltöm, hisz ideköt 
a munkám, de a hétvégeken haza járok. Ez az első 
évem elnökként, ezt a megoldást választott uk a csa-
láddal.

Új elnökök, új testületek, új feladatok

Folytatjuk az országos önkormányzatok újonnan választott elnökeinek bemutatását. E lapszámunkban Szutor Lász-
lóné szerb és Kravcsenko György ukrán elnököket ismerhetik meg. Mindannyian nehéz feladatot vállaltak, amikor 
elődeik nyomdokaiba léptek, akik egy-egy közösség életében évtizedes munkájukkal értékes tapasztalatokat, sok el-
ismerést szereztek, és most szószólóként folytatják munkájukat az országgyűlésben.

„Szeretem Budapestet, de még köt Battonya…”

S
Szutor Lászlóné a Battonyai Két Tanítású Nyelvű Szerb 
Óvoda és Általános Iskola igazgatója volt, amikor a 
Szerb Országos Önkormányzat tizenöt tagú közgyűlése 
elnökévé választotta.
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– Hogy érzi magát elnökként, megszaporodott  a munkája?
– Nagyon nagy a felelőssége az elnöknek, sok a 

tennivalója, össze sem hasonlíthatom az alelnöké-
vel. Ötvennégy éves vagyok, 1981-től Komáromban 
lakom, mert csodálatos a város, jó emberek élnek 
ott , sokan ismernek, sok minden odaköt. Informa-
tikus vagyok, de dolgoztam a vendéglátóiparban, 
tanultam szociológiát. Nincs is olyan messze a vá-
ros, legszívesebben naponta hazajárok, de minden 
más munkát feladtam, mert amit most csinálok, az 
bizony egész embert kíván! Hartyányi Jaroszlava, az 
elődöm, szószóló az országgyűlésben, vele továbbra 
is szorosan együtt működünk, hiszen ennek csak így 
van értelme.

– Hány ukrán önkormányzatot választott ak szerte az 
országban?

– Összesen tizenhat ukrán önkormányzat dol-
gozik. Budapesten hét kerületi és Fővárosi Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat is alakult, ezeken kívül 
Szegeden, Nyíregyházán, Szolnokon, Miskolcon, 
Veszprémben, Vácott  és Várpalotán is, tehát való-
ban szétszórtan, az ország minden táján működnek. 
Munkánkban támaszkodunk a civil szférára, 1991 
óta létezik a Magyarországi Ukránok Kulturális 
Egyesülete, gazdag programmal. Az ukrán oktatást 
ez az egyesület és a Ferencvárosi Ukrán Nemzetisé-
gi Önkormányzat közösen végzi, természetesen az 
országos önkormányzat támogatásával. Arra törek-
szünk, hogy a felnövekvő és az új nemzedék tagjai 
– vegyes házasságokban születnek ma már a gye-
rekek – ne felejtsék el a hagyományokat, ismerjék 
meg az ünnepeinket, a nyelvet. Egy hivatásos tán-
cos-koreográfus, Kirejko Dimitro foglalkozik a gye-
rekekkel, és míg ők a művészetek különböző ágaival 
ismerkednek, a szüleik a Kalina körben kézimun-
káznak, énekelnek, beszélgetnek az anyanyelvükön. 
Megünnepeljük az ukrán és a magyar húsvétot is, 
készültek a húsvéti tojások az örömnapra, de meg-
emlékeztünk március 15-éről is. Petőfi  versei hang-

zott ak el magyarul és ukránul. Bernát György gitár-
művész működött  közre a programban. Februárban 
ünnepeltük az Ukrán Kultúra Napját, március 21-én 
Tarasz Sevcsenko költőre emlékeztünk, szobrának 
megkoszorúzásával a budapesti II. kerületi Tarasz 
Sevcsenko téren, amit ünnepi hangverseny követett  
a Fővárosi Önkormányzat székhelyén, az Akadé-
mia utcai színházteremben. E rendezvényünket az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és Támogatás-
kezelője is támogatt a. Április 17-én mi is megemlé-
kezünk a Holokauszt Emléknapról és májusban a 
csernobili katasztrófáról. 

Elkerülhetetlen, hogy szóljak arról a folyamatos 
gyűjtőmunkáról, amelyet a szomszédságunkban, 
Ukrajnában dúló háború károsultjainak szervez-
tünk és szervezünk. Több család – így az enyém is 
– személyesen érintett  a családtagjaink, rokonaink, 
barátaink által. Ez tehát a hazai ukrán közösség szív-
ügye, fontos feladata. Itt , az irodámban is mindig áll 
egy doboz, hogy a vendégeink is adakozhassanak.

– Milyen bizott ságok segítik az elnök munkáját? 
– A kötelező Ellenőrző és Ügyrendi Bizott ság mel-

lett  Kulturális és Oktatási, valamint Ifj úsági Bizott -
ságok alakultak. Ezek lefedik azokat a területeket, 
amelyeken a legfontosabb feladataink vannak. Mint 
említett em magam is tanulok, de gyerekkorban va-
gyunk a legfogékonyabbak az újra, a szépre, ekkor 
kell megtanulni a nyelvet, a hagyományokat, megis-
merni és ápolni az ünnepeket.

– A BARÁTSÁG további sikeres munkát kíván az új el-
nöknek!

„Számunkra legfontosabbak a gyerekek 
és a � atalok”

K
Kravcsenko György hosszú évekig alelnöke volt a Ma-
gyarországi Ukránok Országos Önkormányzatának. 
2014. október 28-án választotta elnökké a tizenöt tagú 
közgyűlés.

Látogasson el honlapunkra: www.nemzetisegek.hu


