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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyarországon élő szlovén nemzetiség történelmének, kultúrájának, 

hagyományainak és jövőbeli törekvéseinek ismertetése  
 
V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárának, a térség 
országgyűlési képviselőjének köszöntője  
 
Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének tájékoztatója a 
nemzetiségi önkormányzatiság elmúlt évtizedeiről  
 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló ismertetője a magyarországi 
szlovénség történelméről, sorsának alakulásáról, a nyelv és kultúra 
jellegzetességeiről 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló Fuzik János szlován 

nemzetiségi szószólónak  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Kissné Köles Erika 
szlovén nemzetiségi szószólónak  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószólónak   
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló Hartyányi Jaroszlava ukrán 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
 

 
V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára  
Ropos Márton elnök (Országos Szlovén Önkormányzat)  
Dr. Orbán István hivatalvezető (Szentgotthárdi Járási Hivatal)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 32 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, bizottságunk titkárságának munkatársait, az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait és kedves vendégeinket, akik majd előadók is lesznek, 
elsősorban V. Németh Zsolt urat, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárát, a térség országgyűlési 
képviselőjét, Ropos Márton urat, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét és 
munkatársait. Köszöntöm most külön Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszonyt, 
aki a kihelyezett ülésünket szervezte. Tisztelettel köszöntök minden megjelent kedves 
érdeklődőt. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes: 13 fős 
bizottságunkból 6 fő bizottsági tag van személyesen jelen. Helyettesítési megbízások 
is születtek: Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló asszonyt, Hepp Mihály horvát 
nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló urat, Ritter 
Imre német nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Hartyányi Jaroszlava 
ukrán nemzetiségi szószóló asszonyt. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószólótársunk sem kívánt élni napirend-kiegészítési javaslattal. Még 
egyszer megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Kérem, hogy a kiküldött napirendi javaslatról szavazzunk! Aki egyetért a 
napirendi javaslattal, mai ülésünk napirendjével, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A 
napirendi javaslatot egyhangúlag jóváhagytuk. Köszönöm szépen. 

Néhány technikai kérdés: minden megszólaló, ahogy ezt én tettem most, kézi 
mikrofonba fog beszélni a jegyzőkönyvi rögzítés érdekében. 

A Magyarországon élő szlovén nemzetiség történelmének, 
kultúrájának, hagyományainak és jövőbeli törekvéseinek 
ismertetése  

Rátérünk első napirendi pontunkra, amely a Magyarországon élő szlovén 
nemzetiség történelmének, kultúrájának, hagyományainak és jövőbeli törekvéseinek 
ismertetése, tekintettel arra, hogy kihelyezett ülésünk a magyarországi szlovének által 
lakott térségben, konkrétan ma Felsőszölnök településen zajlik. Ehhez a napirendi 
ponthoz V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő úr, államtitkár úr kíván majd 
hozzászólni, Ropos Márton elnök úr és Kissné Köles Erika szlovén szószólótársunk. 

Elöljáróban talán annyit elmondanék, hogy lehet, hogy a szervezőknek egy kis 
csalódást okoztunk azzal, hogy kisebb létszámmal, hatan tudtunk eljönni, de nagyon 
munkás heteket élünk meg. Éppen a tegnapi monstre ülésünkön, a köztársasági elnök 
úr esküjéig tartó ülésünkön amellett, hogy négy aktuális nemzetiségi napirendi 
pontként tárgyalt törvényjavaslat részletes vitáját folytattuk le, szavaztunk az önálló 
bizottsági indítványként benyújtandó, a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat 
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módosításáról, amelyet tegnap be is nyújtottunk. Ugyanakkor köztudott, hogy az 
Országgyűléshez benyújtásra került a 2018. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat, 
a 2017. évi költségvetési törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve a 2018. 
évi költségvetési törvényt megalapozó törvények törvényjavaslata, amelyekhez 
csatlakozunk. Ezzel kapcsolatban egyik szószólótársunk nem tud részt venni az 
ülésünkön, a másik szószólótársunk holnap utazik Brüsszelbe, ahol a magyarországi 
nemzetiségi politikáról fog referálni. Tehát van sok teendője szószólótársainknak, 
ezért a szervezőktől is ezúton is elnézést kérünk, hogy kisebb létszámmal, de annál 
nagyobb lelkesedéssel, odaadással, figyelemmel és együttérzéssel érkeztünk. 

Ennek jegyében, a figyelem jegyében átadom a szót V. Németh Zsolt képviselő 
úrnak, államtitkár úrnak. 

 

V. Németh Zsolt hozzászólása 

V. NÉMETH ZSOLT, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Külön is hadd köszöntsem szűkebb értelemben vett 
házigazdáinkat, Ropos Márton elnök urat és Kissné Köles Erikát, aki volt kedves 
invitálni erre a mai bizottsági ülésre. Bár be kell, hogy valljam, talán nem veszik 
udvariatlanságnak, ha szívesen veszem, hogy valahol engem is a házigazdák sorába 
sorolnak be, hiszen 19. éve vagyok itt, ebben a térségben képviselő. Bár a bátorságot 
nem venném ahhoz, hogy a magyarországi szlovének történelméről és sorsának 
alakulásáról beszámoljak, de ahhoz igen, hogy ezeket a törekvéseket természetesen 
képviselőként támogatom. 

Úgy látom, a magyarországi szlovénség egy olyan különleges gyöngyszem a 
magyarországi nemzetiségek között, amelyet ha belehelyezünk abba a 
kaleidoszkópba, amelyben aztán még rajtuk kívül 12 más gyönyörű ékkő is benne 
foglaltatik, akkor a bizottság munkája révén, egyáltalán a mai nemzetiségek jogi 
helyzetének rendeződése révén alkalmas arra maga a bizottság, így együttesen ez a 
testület, hogy egyfajta kaleidoszkópként működjön, hogy a legkisebb ékkövet is 
megsokszorozza. Ha mozdítunk ezen, és mindig és mindig más szempontból nézzük, 
akkor újabb és újabb gyönyörűséges kép tárul elénk. Ezért aztán felesleges is az a vita, 
hogy ebben a kaleidoszkópban melyiknek mekkora méretű az a picike kis ékköve, 
mert a látványba éppúgy beletartozik, mint akár a nagyobbak. 

Úgy érzem, alkalmat kell keresnünk arra is, hogy a saját magunk szerepét 
mindig meghatározzuk a nemzetiségek viszonyában is. Goethe-től hoztam ide egy 
idézetet, aki azt írta, hogy valamely nemzet csak akkor tesz szert ítélőképességre, 
midőn önmagát megítélni tudja, e nagy kiváltságokhoz azonban igen későn jut el. Ez a 
gondolat időszerű egy nappal azután, hogy Áder elnök úr beiktatásán a kiegyezésről 
beszélt, és ha az azt megelőző idők hibáiról is szólhatunk. Bár Kossuthot mindenki 
Kossuth apánknak nevezte, de nagyon értékesek azok a gondolatai, amelyeket távol a 
hazától fogalmazott meg a Duna menti köztársaságról. Úgy érzem, ez a fajta egység, 
összefogás, stabil jogi helyzet, amelyet a törvénykezés teremtett, és a bizottság aktív 
munkája is hozzájárulhat ahhoz, hogy külön államokban szabdaltan ugyan részben, 
ha úgy tetszik, még a Szent Korona óvó tekintete alá is vonva, de ezek a Duna menti 
népek kiválóan együtt tudnak működni, és gazdagítják nemcsak a saját nemzetük, 
hanem a magyar állam kultúráját mint államalkotó népek. De nemcsak államalkotó 
népek, hanem én azt mondom, hogy álomalkotó népek is, hiszen együtt próbáljuk 
meg felvázolni, tervezni és majd megvalósítani azt a jövőképet, amely egy élhetőbb, 
szebb, jobb közös hazát is jelenthet. Ebben a közös hazában mindenkinek helye van, 
és ezzel a gondolatsorral hadd zárjam a köszöntőmet. Erre talán maga a 
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hungarikumtörvény - amely nevével ellentétesen közel sem csupán a magyarság 
értékeire koncentrál - mutatja a példát, hiszen a hazai nemzetiségeknek számos 
értéke szerepel az értéktárakban, a helyi értéktárakban. Hirtelen például a bánki 
nyári nemzetiségi találkozót emelem ki vagy a Bojton a roma nemzetiségi 
hagyományokat, Bánkon a szlovák nemzetiségi tájházat - ezek mind szerepelnek -, 
vagy a hungarikumok között mégiscsak ott van a busójárás. Arra bátorítok mindenkit, 
hogy azokat az értékeket, amelyeket ők magukénak tartanak, és élő hagyományként is 
élve tartják, bátran nevezzék be ezekbe az értéktárakba, hogy az is színesedjen 
valamennyiünk boldogulására. A bizottságnak hasznos tapasztalatokat és jó 
tanácskozást kívánok! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr, államtitkár úr. Amikor említette, 

hogy igyekszik segíteni a választókörzetébe tartozó szlovének munkáját, kultúrájuk 
ápolását, céljaik megvalósítását, én azt hiszem, ezt támasztja alá, hogy megtisztelte 
bizottságunk ülését is részvételével az előző két rendezvényen, a felsőszölnöki 
iskolalátogatásunkon, és a mintagazdaságban tett látogatásunkon is velünk tartott. 
Ezt külön köszönjük. Ez meggyőző érv volt amellett is, hogy valóban igyekszik 
segíteni az itt élő szlovéneken, és az információink is olyanok, hogy ez valóban így is 
történik. Azokon a szlovéneken, akik valóban szinte kivétel nélkül az ön 
választókerületébe tartoznak. Ez egy speciális helyzet, hogy egy nemzetiségünk 
annyira koncentráltan él, hogy nyilván ez számos előnnyel is jár, tulajdonképpen az 
Országos Szlovén Önkormányzat a kettő közül az egyike azoknak, amelyeknek a 
székhelye nem Budapesten, hanem vidéken, jelen esetben Felsőszölnökön van, ahogy 
a románoké Gyulán. Ez is számos előnnyel jár. Elnézést kérek, hogy dr. Orbán István 
urat, a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetőjét nem köszöntöttem, nagyon örülök, 
hogy ő is itt van körünkben. Tulajdonképpen valóban a szlovénekről itt, ezen a 
vidéken, az úgynevezett Vendvidéken lehet gondoskodni. 

Ami a hungarikumokat illeti, beszéltünk róla az ebéd folyamán, nem tudom, 
akár a tökmagolaj és ennek az egész kultúrája most már benne van-e a helyi, megyei 
értéktárban, de előbb-utóbb azt hiszem, ott lehetne más nemzetiségi hungarikumok 
mellett is az ön által említetteken kívül, például a gasztronómiánál maradva a Csaba 
kolbász mellett is, amely - kicsit hazabeszélek - szlovák hagyomány. 

Akkor folytassuk a vendégeinkkel, Ropos Márton úr, az Országos Szlovén 
Önkormányzat elnöke, házigazdánk tájékoztat bennünket. 

 

Ropos Márton hozzászólása 

ROPOS MÁRTON elnök (Országos Szlovén Önkormányzat): Köszönöm szépen 
a szót, elnök úr. (Szlovén nyelven köszönti a bizottságot.) Szép jó napot kívánok! 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először is engedjék meg, hogy az 
Országos Szlovén Önkormányzat nevében nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel 
köszöntsem itt önöket a magyarországi szlovének, az Országos Szlovén 
Önkormányzat, mondhatom - többen megfigyelhették -, felújított és kibővített 
székházában. Nem mindig voltak ilyen körülmények, nem mindig ilyen jó feltételek 
között dolgozhattunk. Államtitkár úr is nagyon jól tudja ezt. Hála istennek, két éve 
sikerült teljesen felújítani, kibővíteni ezt az épületet némi önerővel és természetesen 
az EMMI támogatásával. 

Azt szeretném kérni, ha elnök úr és a nemzetiségi bizottság hozzájárul, hogy 
mivel szemben, ahogy ültök, ülnek és ezen az oldalon is, egy kivételével a 
jelenlévőkkel kollégák voltunk, úgyhogy szerintem a magyarországi szlovénekről 
szinte mindent tudtok, és mivel kint, a területen vagytok, én inkább azt javasolnám, 
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hogy minél többet lássatok arról, amiről esetleg Pesten én vagy az utóbbi időben a 
szószóló asszony beszámol. 

Néhány gondolatot mondanék, és lehet, hogy kérdés is felmerül. Talán annyit 
mondanék, hogy az utóbbi időben, mivel nemzetiségi bizottsági ülésen vagyunk, azt 
hiszem, mióta a szószólói intézmény be lett vezetve, a nemzetiségek óriásit léptek 
előre, legalábbis én most saját magunkról beszélek, arról tudok beszámolni. Nagyon 
jó intézménynek tartjuk. Napi kapcsolatban állunk, és azt hiszem, maga az 
önkormányzat és az intézmény működése óriásit lépett előre, és stabillá vált. Ezt ki 
merem jelenteni, főleg ami az oktatási intézményeinket illeti, egy ötéves szerződést 
írtunk alá, amelyet a mai időben szerintem hosszú távúnak nyugodtan lehet nevezni. 
A többi intézményeinkben, amelyeket ma vagy holnap meglátogattok, meglátogatnak, 
nagyjából ugyanez elmondható, sőt a működés mellett elég sok fejlesztésre is 
lehetőség nyílt. 

Az idei dolgainkról csak néhány mondatot mondanék. Lényegében a 
szerződéseket már megkötöttük, Pável Ágoston - akik voltak azon a pesti 
szemináriumon vagy konferencián, tudják - a szlovének egy olyan képviselője, a 
magyarországi szlovéneké, aki szerteágazó területen dolgozott és működött, de még a 
Rábavidéken nincsen szobra. Arra gondoltunk, és erre megvan az anyagi fedezetünk, 
hogy itt, a székház előtt egy mellszobrot fogunk állítani.  

A rádió: ez speciális, holnap látni fogjátok. Egyetlen földi sugárzású rádiónk 
van. Az optikai kábellel való összekötése az adókat illetően ebben a földrajzi 
helyzetben, illetve ahol mi élünk, ezek a fránya sugarak csak így mennek és mindig 
nekiütköznek valaminek, jó pár adónk van a területen, és ezeknek az optikai kábellel 
való összekötése, mivel a kábeltelevízió ezeken a településeken mindenhol ki van 
épülve, egyszerűbb a dolgunk. Ezt szeretnénk megvalósítani. 

A hetvenes évek elején a ljubljanai intézet népmeséket gyűjtött - régen volt 
már -, 1970-71-ben, de ez a mai napig ott “hever”. Szeretnénk - meg is van a forrás a 
magyarországi és szlovéniai vegyesbizottsági ülés jóvoltából - ezeket feldolgozni, 
könyv formájában kiadni és ugyanígy CD-n. Egy nagy projektünk - szószóló asszony 
indította el, illetve egy közös javaslattal éltünk a vegyesbizottsági ülésen - a 
kétnyelvűség területén. Itt már többször elhangzott, hogy a Rábavidék és az Őrség, mi 
ezt a Rábavidéket szeretnénk lehatárolni kicsit, nem szembemenve az Őrséggel. 
Államtitkár úr itt van, azt hiszem, ő is tudja ezt. Tudjuk, hogy földrajzilag hol vannak 
az ide érkezők és magunk is, az összes kapuját szeretnénk hatalmas, kétszer 
egyméteres táblákkal ellátni, hogy mindenki tudja, aki a területre jön, hogy hova 
érkezett. Ezt minden bejáratnál szeretnénk, minden településen és a határoknál is, 
természetesen itt a hármashatárnál vagyunk. Röviden ennyit a projektjeinkről, amik 
az idén vannak. 

Egy nagy bánatom van, hogy a legnagyobb fejlesztésünk, illetve beruházásunk, 
a tájház felújítása - majd megyünk oda -, illetve tetőcseréje az idén nem jön össze, de 
be fogjuk tenni a jövő évi fejlesztéseket illetően, már összeállt. Reméljük, akkor 
megvalósul. 

Lényegében eljutottam oda, hogy megkérdezném elnök urat, engedélyezi-e azt, 
hogy a sok beszéd helyett a jubileumra, illetve a tájházavatóra készült 17 perces 
filmünket levetítsük, aminek a teljes tartalmát már a jegyzőkönyv számára írásban 
leadtuk. Nem kell jegyzetelni, mert azt hiszem, a filmen keresztül sokkal életszerűbb, 
és sok olyat fogtok látni a filmben, amivel találkoztok majd, és akkor már tudjátok, 
hogy miről van szó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Előzetesen már egyeztettünk, igen, a 

szemléltetést engedélyezem. Tekintsük meg a filmjüket, de kis technikai előkészületet 
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igényel a vetítés. Amíg egy kis technikai előkészület történik, amíg felkészülünk a 
szemléltetéshez, a filmvetítéshez, Kissné Köles Erika szószóló asszonynak, 
szószólótársunknak adom át a szót, aki itt, a szlovének lakta vidéken háziasszonyunk 
is. 

 

Kissné Köles Erika hozzászólása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját, elnök urat. Külön köszöntöm 
országgyűlési képviselőnket, államtitkár urat és természetesen az Országos Szlovén 
Önkormányzat elnökét. Amikor tanakodtunk azon, hogy ennek a mai ülésnek a 
tartalmában mi mindent fogunk megjeleníteni, arra gondoltam, hogy abból az 
indíttatásból, hogy sokszor sokan megkérdezték, hogy sosem gondoltam-e arra, hogy 
visszaköltözöm Szlovéniába, elmondom, hogy a Rábavidéken élő szlovének sosem 
gondolták, hogy visszaköltöznek Szlovéniába. Gyakorlatilag a VI. századtól élnek itt 
szlovének, sőt egészen fel, a Balatonig éltek szlovének, akik annak idején ezt 
otthonuknak kijelölték. Azóta sokszor nagyon-nagyon nehéz körülmények között, de 
mindent túlélve még mindig itt vannak azon a 94 négyzetkilométeren, aminek a 
körülhatárolásáról az imént elnök úr már beszélt, azon a 94 négyzetkilométeren, amit 
1983-ig, amíg a Vas Megyei Tanács el nem törölte a Vendvidék elnevezést 
hivatalosan, Vendvidéknek hívtak. Mi nem szeretjük, hogy Vendvidéknek hívnak 
minket, tudniillik mi szlovénul sosem tudtuk magunkat vendeknek definiálni, ezért is 
lesz a köszöntőtáblákon szlovén Rábavidék. Mi smo Slovenci, ne pa Vendi, nikdar 
nismo se identificirali v svojem jeziku kot Vendi. Živimo v slovenskem Porabju, kaj pa 
nam ni Vendvidék. Pozdravljeni v Slovenskem Porabju. Gondolom, ezt mindannyian 
értették. 

 
ELNÖK: A jegyzőkönyv számára majd kérem lefordítani. 
 

Kissné Köles Erika hozzászólása 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, lefordítom. Mi 
nem tudtuk magunkat szlovénul vendnek definiálni. Mi szlovének vagyunk szlovénul, 
nem vendek, és sosem voltunk vendek. Gyakorlatilag a településeink kialakulásának a 
története, nem fogom most felsorolni, mert valamennyit be fogjuk járni, szerencsére 
annyira zárt ez a szlovén Rábavidék, hogy belefér a két napba, hogy bejárjuk 
területileg valamennyi települését, nagyon nagymértékben köszönhető a létezése a 
III. Béla király által alapított, Szentgotthárdra telepített ciszterci szerzetesrendnek, 
hiszen ők voltak azok, akik ide, az erdők kiirtásához és a földműveléshez szlovéneket, 
szlávokat telepítettek és alapították meg a majorságukat, amelyeknek alapján végül a 
szlovén települések kialakultak. Ez 1183 körül zajlott, konkrétan Szentgotthárd 
megalapítása 1183, és az azt követő években kezdődött a szlovének idetelepítése újból 
egy nagyobb lendülettel. Éltek korábban is, de ekkor máshonnan, különösen is 
Szlovénia és Stájerország területéről érkeztek, a mai Szlovénia és Stájerország 
területéről, tehát nem az osztrák részről, valamint pedig részben a Muravidékről, 
majd aztán jobbágyi sorban éltek nyilván hosszú évszázadokon keresztül, mondhatni, 
különböző nagybirtokok részei voltak. Néhány családot említenék, például a 
Batthyány-család, a Széchy-család jobbágyait, illetve a ciszterci szerzetesrendhez 
tartozó jobbágyokként élték az életüket. Igazából az önállósodási törekvéseket 
követően is megőrizték a kisparaszti sorsot, vagy megőriztette a sors velük a 
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kisparaszti sorsot, kisparaszti gazdálkodást folytattak egy olyan területen, amely 
nagyon szegényen termő terület. 

Éppen ezért alakulhatott ki az az érdekesség, amely - azt hiszem - országosan is 
egyedülálló, hogy például akkor, amikor az erdőket államosították Magyarországon, a 
vendvidéki, szlovén rábavidéki erdők megmaradhattak magánkézben, tehát 
magángazdák kezében is volt erdőtulajdon, hiszen a föld nem volt képes eltartani 
családokat. Persze a megélhetés így is nagyon nehéz volt. Éppen ezért érdekes, igen, 
mondhatnánk, érdekes dolog, a megélhetés érdekében nagyon sokan jártak el 
szezonmunkára Magyarország különböző vidékeire, egyebek között a hetvenes évek 
második felében én is - a férjem szerint azért van férjem, mert elmentem kukoricát 
címerezni Tolna megyébe, de ez csak egy kis érdekesség. A szezonmunka egészen a 
múlt század végéig jellemző volt, hiszen a soványan termő föld annyi gabonát nem 
adott, amennyi állatállománnyal a gazdák rendelkeztek. A takarmányozáshoz ez egy 
olyan lehetőség volt, amivel nagyon sokáig éltek az emberek. A vegyesházasságok, 
amelyek természetesen az asszimilációt is kicsit meggyorsították, egyebek mellett 
ilyenből is fakadnak. 

A rábavidéki szlovénség nyelve egy sajátos nyelvjárás, egy olyan értékes, 
archaikus, régi szlovén nyelv, amilyet talán már Szlovéniában sem lehet felfedezni, és 
ezt a lehető legkomolyabban gondolom. Különösen is igaz ez az apátistvánfalvi helyi 
nyelvjárásra, amely nagyon régi elemeket tartalmaz mind a mai napig. Ezt igazán 
értékelni a nyelvészek tudják manapság már. 

A földrajzi széttagoltság is érdekes. Ennek a régebben 8-9 településnek - ma 
már csak hétnek számoljuk - a földrajzi széttagoltsága miatt és a kisparaszti élet 
következtében a településeknek is sajátosan alakult a nyelvjárása. A prekmurjei, 
muravidéki szlovén nyelvjárással, nem ott, ahol a magyarok élnek, hanem egy kicsit 
északnyugatabbra eső térség nyelvjárásával azonos a mi nyelvünk, kicsit a goričkoira 
is hajaz. 

A történelem sajnos megtette a magáét, azt mondtam, hogy a vasfüggöny 
mögötti létezést igazából csak azok tudják érzékelni, akik ezt végigélték. Én már az 
utolsó évtizedeit éltem, de még én is tudom, hogy mi az, hogy a vasfüggöny mögött 
élni. Amikor a kéthónapos fiammal először akartam bejönni a szülőfalumba, akkor 
nem engedtek be egészen konkrétan. Én azt gondoltam, hogy én még mindig 
bejöhetek, de tévedtem, nem volt határsávi engedélyem, és nem akartak beengedni. 
Ez is a történelem része. Hogy ma ilyen alacsony a számunk, nyilván valamilyen 
módon ennek is következménye. Sokan elmentek egyrészt a megélhetési nehézségek 
miatt, másrészt az elzártság miatt is. Beszéltünk az iskolában arról, államtitkár úr 
megjegyezte, hogy milyen sokan voltak ’65-ben a tablón, és ma lényegesen 
kevesebben, majdhogynem a tanárokból van több egyik-másik tablón, mint 
gyerekekből. Ezek mind a történelem nagyon keserű és nagyon nehéz 
következményei. De én azt mondom, a rábavidéki szlovénségnek ennek ellenére nincs 
mit szégyellnie, hiszen megmaradni ilyen történelmi sorshelyzetben, azt jelenti, hogy 
hatalmas erőt képviselünk, de szerény emberek vagyunk. Szerény, dolgos emberek. 
Ez általában jellemző a szlovénekre, de a rábavidéki szlovénekre különösen. 
Remélem, ebből a bizottság tisztelt tagjai is tapasztalnak majd itt az eltöltött 
napokban. Ez a szerénység és ez a dolgosság segítette a túlélést és a megmaradást. 
Remélem, hogy az utódaink ugyanígy megmaradnak szlovénnek még nagyon hosszú 
ideig. Ehhez a magam részéről és nyilván a mostani lehetőségek tekintetében, azt 
gondolom, mindent meg kell tennünk, és meg is akarunk tenni. 

Számos terület rengeteget fejlődött. Itt nem olyan régen, most már viszonylag 
régen, 23 évvel ezelőtt egy ikerház állt, ami pedagógusoknak szolgálati lakásként 
működött. Amikor építették, én nyolcadik osztályos voltam, de sosem gondoltam, 
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hogy a magyarországi szlovénségnek ilyen szervezett formái lesznek, illetve az 
életének ilyen szervezett formái lesznek. 

Az intézményesített szlovén nyelvoktatásra vonatkozóan szeretnék egy-két 
dolgot mondani, mert ígértem az iskolában. Szlovén nyelvoktatás csak néhány évig 
nem volt, igazából az ötvenes évek második felétől, egyébként pedig gyakorlatilag az 
iskola működésének a történetében mindig volt valamilyen szintű szlovén oktatás. Az 
a baj, hogy ezt később hibáztuk, hibázták el, nem tudom, ki volt az elhibázója, de 
hibáztuk el, mondanám, mert a kezdetekkor sokkal nagyobb szerepe volt a rábavidéki 
szlovén tájnyelvnek, hiszen azt beszélték, azt is tanították, akkor még voltak is erre 
alkalmas közvetítők. Aztán az asszimilációs törekvések a múlt század derekán azt 
eredményezték, hogy magyartanárokat hoztak ide, akik az egyébként természetesen 
magyar tanítási nyelvű iskolában kizárólag és csakis magyarul beszéltek. Nekem 
nagyon sok osztálytársam a magyar nyelv abszolút ismerete nélkül érkezett még az 
iskolába. Szlovént heti négy órában akkor is tanultunk. Akkor még az orosz helyett 
tanultunk szlovén nyelvet, és ’83-tól lett a szlovén nyelv óraszáma lecsökkentve, 
amikortól az orosz nyelvoktatás lett kötelező. Ezek voltak azok az évek, amelyeket 
nem a Rábavidéken töltöttem, és azok voltak azok az évek, amelyek a negatív 
fordulatot hozták, amikortól azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek lényegesen kevesebbet 
beszéltek szlovénul. 

Nekem a fő törekvésem, hogy megőrizzük a tájnyelvet is, ami nagyon nehéz, 
hiszen az iskolában irodalmi nyelvet oktatunk. Olyan tanárokra van szükség, akik a 
tájnyelvet is ismerik, hiszen a rábavidéki szlovén kultúrát ezen keresztül lehet átadni. 

Ez a két nap legyen segítség ahhoz, hogy azt megmutathassuk, hogyan lehet 
kicsiként is nagynak lenni, hogyan lehet nagyon sokféle dolgot csinálni annak 
érdekében, hogy egy népcsoport megmaradjon. A szlovén nemzet kicsi, nem lehet a 
nemzetisége nagy a határ túloldalán, de lélekben nagynak érezzük magunkat. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Minden nemzetiségünknek 

megvannak a specialitásai, sajátosságai. Vannak olyan nemzetiségeink, amelyek olyan 
szerencsés helyzetben vannak, hogy akár az anyaországukkal szomszédosak, ahogy ez 
esetben a szlovéneknél is megvan. Ahogy említettem, valóban specialitás, hogy még 
kompakt közösségben élnek, de amit Erika megemlített, és külön köszönet a 
személyes emlékezésért, ami még maradandóbbá teszi a dolgot, hogy itt találkozunk 
azzal, hogy milyen lehetett a vasfüggöny árnyékában élni, a határsáv árnyékában élni. 
Ezt egyetlen nemzetiségünk élte meg ilyen formában kompaktan, egészében, a hazai 
szlovén nemzetiség, és egészen biztos, hogy hatott az életükre, és remélhetőleg ez 
felejthető, túlnőhető és valamilyen módon pótolható. 

Nem tudom, sikerült-e technikailag összeállítani a feltételeket a vetítéshez. 
(Közbeszólások: Igen.) Jó, akkor megnézzük a filmet, és utána a bizottság tagjainak 
kérdésekre lesz lehetőségük. (A bizottság tagjai és a jelenlévők rövid filmet 
tekintenek meg az Országos Szlovén Önkormányzatról.) Köszönjük szépen a 
prezentációt, a filmet, valóban sokoldalúan felölelte az Országos Szlovén 
Önkormányzat működésének csaknem minden területét. 

Kérdezem a bizottság tagjait - hiszen vendégeink már beszámoltak -, hogy van-
e valakinek kérdése a szlovének életével kapcsolatban, az elhangzottakkal 
kapcsolatban. (Jelzésre:) Kreszta Traján román szószóló úr, tessék! 
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Hozzászólások 

KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Elnök úr, köszönöm a szót. 
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm államtitkár urat, nagyon nagy szeretettel 
köszöntöm Ropos Márton elnök urat és természetesen a bizottság tagjait. Nagyon 
nagy fejlődésen ment keresztül ez a település. Többször, több alkalommal jártam itt 
mint az Országos Román Önkormányzat elnöke egyrészt azért, mert úgy, ahogy elnök 
úr is említette, két olyan országos önkormányzat van a 13-ból, amely tulajdonképpen 
vidéken működik, a szlovének és a magyarországi románok, tehát mi külön tartottuk 
a kapcsolatot. Voltak ennek előnyei, hátrányai, tudjuk mindannyian. A távolság is 
majdnem azonos Budapesthez, mint Gyula és Budapest vagy Felsőszölnök és 
Budapest között. 

Mindenképpen azt szeretném elmondani, hogy ha jól emlékszem, most 
negyedik alkalommal járok itt, és nagy meglepetésemre szolgált az, amit itt láttam, 
azt a fejlődést, amit már említettem. Ehhez külön szeretnék gratulálni! Nagyon sok 
sikert kívánok a munkájukhoz! Természetesen köszönöm a házigazdáknak azt, hogy a 
nemzetiségi bizottság ma itt ülésezhetett. Sajnálom, hogy a többiek nem vesznek részt 
ezen a tulajdonképpen (Közbeszólások: Ők sajnálhatják.) ragyogó kihelyezett ülésen. 
Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szószólótársaim kommentálták, hogy ők sajnálhatják. 

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony kért szót. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Államtitkár 

Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr és Résztvevők! A 
szerénységről beszélt Erika. Éppen Marcival beszéltük, hogy nagyon régi motorosok 
vagyunk ezen a pályán. Én valóban szeretném aláhúzni, hogy a szlovén nemzetiség - a 
szerénység mellett - húsz év alatt nagy fejlődésen ment át. Tudom, hogy kezdték és 
hol tartanak. Ehhez sok sikert kívánok! Gratulálok! Köszönöm szépen, hogy 
lehetőségem nyílt, és még lesz is megismerni az önök munkáját. Én először vagyok itt. 
Marci számtalanszor hívott, de valahogy mindig volt programom. Örülök, hogy végre 
ide kerültem. Megmondom őszintén, Erikával egyetértek, hogy természetesen számít 
a létszám, inkább hatvan felé számít a szám, de nekünk, a nemzetiségeknek, akik nem 
nagy létszámúak, de az akaratuk olyan erős, hogy túlélni, mindent túlélni, és a 
túléléssel együtt átadni a jövő nemzedéknek azt, amit összegyűjtöttünk. 

Nekem egy kérdésem van, hogy hány gyerek tanul az összes oktatási 
intézményben. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy a nyelvtudásukat hol 
tudják hasznosítani azon kívül, hogy természetesen szlovénnek érzik magukat, és 
gondolom, tovább adják a gyerekeiknek a tudást. A nyelvveszteség aránya mekkora? 
Ez nekünk a legfontosabb. Ahogy a magyar nemzet a nyelvében él, ugyanúgy a 
nemzetiség is. Hogy lehet ösztönözni? Hogy próbálták ösztönözni a gyerekeket, hogy 
tanulják az anyanyelvet, menjenek kétnyelvű iskolába tanulni? A harmadik az, hogy 
ezeknek az oktatási intézményeknek az anyaország mekkora segítséget ad. Hogy 
Magyarországon mekkora a támogatás, azt tudjuk. Milyen segítséget ad az 
anyaország? 

Erikának szeretném megköszönni, hogy lehetőséget biztosított és megszervezte 
ezt az utat, és Sütő Ferencnek is szeretném megköszönni. Ez egyébként 
mindannyiunknak tapasztalatszerzés. Ahogy voltunk román iskolákban, gondolom, 
talán lesz még lehetőség ebben a ciklusban mást is meglátogatni, de számomra 
tapasztalat elsősorban, hogy a magyarországi nemzetiségek sok mindenen mentek át, 
sok nehézségen, ennek ellenére élnek és élni akarnak. Köszönöm. 



13 

 
ELNÖK: Ha még van kérdés, szeretném kérni, hogy röviden kérdezzünk, mert 

lesz még egy napunk, hogy konzultáljunk ezekről a dolgokról. (Jelzésre:) Koranisz 
Laokratisz görög szószóló úr! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. 

Szeretném én is megköszönni. Ropos Mártonnal nagyon sokat dolgoztam az ONÖSZ-
ban. Úgy érzem, amit itt tett, az rengeteg. Köles Erikának is köszönöm, aki mint 
nemzetiségi szószóló, látom, milyen vehemensen vesz részt ezeken a bizottsági 
üléseken, és mennyire védi a szlovén érdekeket, de nemcsak azokat, hanem a 
nemzetiségieket is. 

Államtitkár úr mondta, hogy benne van ebben a bizottságban, a Magyar 
Hungarikum Bizottságban. Úgy érzem, amilyen a mostani politikai helyzet a 
migránsokkal kapcsolatosan, tényleg hungarikum az, amit a magyar kormány és a 
magyar állam tesz a nemzetiségekkel. Meghívtam valamikor tavaly áprilisban, és 
lejöttek Beloiannisz községbe, ahol háborúból menekült görögöket fogadott be a 
magyar állam az ötvenes években, és nekik hazát teremtett, otthont adott. Ez is egy 
hungarikum, még egyszer mondom, hogy a magyar állam erre képes. Be kell mutatni 
a világnak, hogy mi, magyarok, nem vagyunk kirekesztők, mi mindenkit befogadunk. 
Mi olyanok vagyunk, hogy a kormány az adófizetők pénzén a nemzetiségeket 
támogatja, támogatjuk. Köszönöm a munkátokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még a bizottság tagjai közül hozzászólás? 

(Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. (Jelzésre:) Államtitkár úr kíván reagálni. 
 
V. NÉMETH ZSOLT, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, 

agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára: Igen, ez nagyon fontos, 
hogy a mai politikai helyzetben lévő kormányzati lépéseket elválasszuk más 
történelmi szituációkban, sőt akár a mai időben lévő másfajta migránsoktól. Egy 
érdekes példát hadd mondjak! Ahova vasárnaponként templomba járok, egy indiai, 
egy indonéz és eddig egy ghánai pap szolgált, és rajonganak értük az emberek. Most a 
ghánai vissza fog jönni Rómából, és ő veszi át a plébániát. A magyar nép teljesen meg 
tudja különbözteti a verbitát, a szerzetes tevékenységét, szándékait és itteni 
tevékenységét attól, amit valamennyien látunk. Ha ezt nagyon leegyszerűsítve 
kezelték egész Európában, akkor láthatjuk, hogy mennyire változik az álláspont. 
Egyetértek azzal, hogy a magyar befogadó nép. Erre példa a 13 hazai nemzetiség, és 
éppúgy látjuk a lengyelek befogadását a világháború idején és a görögökét is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár ahogy szószólótársunktól hallottuk, a 

szlovének fogadták be a magyarokat annak idején (Derültség.), de lehet ebben 
valami. Nyilvánvalóan itt szlávok is éltek annak idején, de ez már rég történt. Átadom 
a szót szószólótársamnak és elnök úrnak. Jaroszlava kérdéséhez csatlakozva kicsit 
konkrétan bennem is felmerült, amikor láttuk a felsőszölnöki gyerekeket, akik 
nyolcadikig tanulnak - tudjuk, hogy felsőoktatás is van -, hogy gimnáziumba hova 
kerülnek ezek a gyerekek. Középfokon hol tudnak szlovén nyelven tanulni? 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Most egy kicsit megfordítjuk a sorrendet. Én beszélek a középiskoláról, 
elnök úr pedig az általános iskolákról. Szentgotthárdon mind a két középiskolában 
lehet szlovén nyelvet tanulni. Nem akarok önző lenni, de ebben nekem nagy szerepem 



14 

volt. 1988-ban érkeztem vissza Szentgotthárdra és indítottam el azt a folyamatot, 
aminek a végén 1993-ban először érettségiztek a szentgotthárdi gimnáziumban 
diákok. Tehát ’89-ben elértük azt, hogy hivatalosan is tanulható nyelvvé lett a szlovén 
nyelv a gimnáziumban. Aztán amikor átkerültem a III. Béla Szakképző Iskolába, 
ugyanezt a folyamatot ott kellett elkezdeni, új tantervet kellett írni és így tovább. Most 
érettségizni lehet szlovén nyelvből mind a két iskolában, tehát a szakképző iskolában 
is. Sőt, mi vagyunk az egyetlen olyan, de most már lehet, hogy nem egyetlen 
nemzetiség, ahol szakképző iskolás diákok is részesültek nemzetiségi tanulmányi 
ösztöndíjban. 

Egy nagy terve van a III. Béla Szakképző Iskolának, amelynek én most még 
mindig tagja vagyok, csak fizetés nélküli szabadságon, nevezetesen a vendéglátó 
szakképző szakirány kétnyelvűvé tétele. Én ez ügyben először a köznevelési 
államtitkársággal is - aztán az NGM vette át a szakképző intézményeket - tárgyaltam. 
Mutatkozik hajlandóság arra, hogy egyedi elbírálás alapján ezt a szakirányt két 
nyelven el lehetne kezdeni, természetesen karöltve Szlovéniával, hogy ennek a két 
kétnyelvű általános iskolának legyen középiskolai szinten kétnyelvű folytatása. 

Nagyon jó elképzelésnek tartom, amit éppen most tárgyal a parlament, és a 
héten én magam is megszólaltam az ügyben, hogy például a magyarországi szakképző 
intézmények külföldi tagiskolákat is működtethetnek. Például a szlovéneknél 
konkrétan nincsen pincérképzés, tehát ők örömmel vettek volna egy ilyen lehetőséget 
a mi iskolánktól. Nagyon sok értékes és hasznos közös projektünk volt nekünk 
szlovéniai intézményekkel, nagyon jó egyébként az iskoláknak általában az 
együttműködése a szlovén intézményekkel. Arról, hogy az általános iskolákban 
milyen szlovén segítség van, átadom a szót elnök úrnak, hiszen végül is ő a két 
nemzetiségi intézmény feje. 

 
ELNÖK: Hozzájárulok a szó átadásához. (Kissné Köles Erika: Jaj, bocsánat, 

bocsánat. - Derültség. - Kissné Köles Erika: Bocsánat, szereptévesztésben vagyok, 
megfeledkeztem róla, hogy bizottsági ülésen vagyunk.) Albizottsági elnökként szólt 
szószóló asszony. (Derültség.) Tessék! 

 
ROPOS MÁRTON elnök (Országos Szlovén Önkormányzat): Köszönöm 

szépen. Ebben a két kétnyelvű általános iskolában - az egyiket ma már láthattátok, a 
másik kisebb - per pillanat, ebben a tanévben 120 gyerek tanul. Még talán annyit 
mondanék, hogy két nyelven tanulnak, de részletesen el lett mondva minden. Ezekbe 
az iskolákba a következőképpen lehet beíratni a gyerekeket. Nemcsak helybeliek 
járnak, és talán a járási hivatal vezetője is megerősítené, hogy Szentgotthárdról, a 
városból is járnak ki, aminek mi nagyon örülünk. Minden évben az iskolák nyílt 
napokat tartanak, és a helyi médiákon keresztül is „propagálják” az iskolát, el akarják 
adni magukat, hiszen a létszám is fontos. Ez az iskola például még nagyobb 
létszámmal is működhetne. Az apátistvánfalvi nem, azt holnap majd láthatjátok, hogy 
ott helyszűkében vagyunk, ott több tanuló már nem lehet, mert már így is 
problémáink vannak. A szülőt a beiratkozásnál az iskola vezetése felvilágosítja, hogy 
úgy írathatja be, ez egy kicsit necces, de mindegy, a gyakorlatban ez van, aztán a szülő 
eldöntheti, szabad iskolaválasztás van, hogy a gyerek itt kötelezően tanulja a szlovén 
nyelvet. Ez így van, ez így működik, a gyakorlattól nem akarok eltérni, jegyzőkönyv 
készül, de még senki nem kritizálta. Ha azt mondja a szülő, hogy jó, ezt a gyerekem 
miatt nem vállalom, de látja, hogy az iskola, az oktatás és talán a felszereltség is - 
láttátok a mai napon - a mai kornak megfelelő, szülő a nyílt napokon ezt látja, 
megtapasztalja. Ezért is örülünk, hogy a környező településekről is ide járnak. 
Megvesszük az egész évi bérletet ingyen, az országos önkormányzat hatalmas 



15 

adminisztrációval dolgozik, államtitkár úr ezt biztosan tudja, hogy az ingyenes tej- és 
gyümölcsprogramban bent vagyunk. Mi megelőlegezzük és utána visszaigényeljük, ez 
óriási adminisztráció, de a gyerekek ezt mindig megkapják. (Hartyányi Jaroszlava: 
A bérletet is?) A bérletet is. Az egész évit augusztus végén megvesszük, és autóbuszok 
hozzák-viszik őket. Ezenkívül az anyaországot illetően rengeteg lehetőséget kapnak. 
Többen tudják, hiszen erről többször szó volt. Aki a pályázatoknál a 
bírálóbizottságban vagy az albizottságban bent van, nem is pályázunk a pedagógiai 
továbbképzésre, illetve a táborokra, mert egyszerűen az anyaországi lehetőségeket 
nem tudjuk kihasználni. Ezek teljesen ingyenesek, mind, és nem azért nem 
használjuk ki, mert mi nem akarjuk. De miért ne fogadnánk el, ha éppen nem is 
tudjuk kihasználni? 

Még egy dolog. Per pillanat most már két éve két óvónő és két pedagógiai 
asszisztens jár át Szlovéniából naponta. Ennek túlnyomó részét a szlovén állam 
finanszírozza, a közoktatási, tudományos és sportminisztérium, illetve az egyik 
tekintetében pedig a Muravidéki Magyar Önkormányzattal közösen van egy uniós 
pályázatunk, és a béreket azon keresztül finanszírozzuk ötéves időtartamra. Ez egy 
óriási segítség, mert sajnos annyi, a nyelvet bíró pedagógussal nem rendelkezünk. 
Szeretnék válaszolni, Jaroszlava, arra a kérdésedre, hogy ha kikerül az iskolából, mi 
lesz. Ma ott tartunk, hogy ha az intézményeinket nézzük, az összes intézményt, a 
szövetséget, minimum 120 ember az, akit alkalmazni tudunk. 

Köszönöm a volt elnököknek, illetve a mostani szószólóknak, hogy míg jó pár 
évvel ezelőtt olyan 80-100 milliós költségvetéssel gazdálkodtunk vagy azelőtt 50 
millióval, ez évben 428 milliós költségvetést fogadtunk el, és ehhez jönnek még azok a 
fejlesztések, pályázatok, úgyhogy két éve már a félmilliárdot bőven meghaladjuk. 
Gondolom, a pénzt sem adják csak úgy, emögött azért feladatok vannak, és teljesíteni 
is kell. 

Tehát egyre több a lehetőség, és egyszerűen a kis létszám miatt nem is találunk 
annyi embert. Szinte hetente jönnek az e-mailek Budapestről különböző cégektől, 
amelyek keresnek szlovén nyelvet tudó és bíró munkatársakat. Egyre nagyobbak a 
lehetőségek. Az anyaországba is járnak néhányan dolgozni. Megváltozott ez a trend. A 
szülők is most látják ezt, mert volt egy olyan időszak, amikor bizony úgy volt, hogy itt 
tanulta a nyelvet, de amikor került az általános iskolából, akkor felmerült, hogy ezzel 
hova megy. 

Azonkívül természetesen én is örülök, hogy Jaroszlava említette, mert azt 
hiszem, mi emellett voltunk mindig, hogy mi a legfontosabb egy nemzetiség életében: 
a nyelv először, másodszor és harmadszor, és arra épül minden hagyomány, identitás, 
kultúra szerintem. Ha a nyelvet elveszítjük, akkor valószínűleg mindenünk elveszett. 
Esetünkben ez hatványozottan is fontos és nehéz is, mert van ez a rábavidéki 
nyelvjárás és az irodalmi szlovén. Az irodalmi szlovént a gyerekek tanulják az 
iskolában, viszont nagyon nem szeretnénk, ha ez a nagy érték, a rábavidéki nyelvjárás 
kiveszne. 

Ha már nálam van a szó, gyorsan befejezem. Nagyon szépen szeretném 
megköszönni még egyszer elnök úrnak, államtitkár úrnak és mindenkinek, aki részt 
vett ezen az ülésen, természetesen a szószólóknak is, a volt kollégáimnak, hogy 
eljöttetek, hogy elismertétek a szlovénség úgymond “létezését” és az országos 
önkormányzat, illetve a szószóló asszony munkáját. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendi pont lezárásaként szeretném 

megköszönni államtitkár úrnak, hogy tájékoztatott minket a munkájáról egy olyan 
választókörzetben, ahol - mint elmondta - több mint száz apró település tartozik 
hozzá. Azt hiszem, ez kuriózum országos szinten is, amellett tudjuk, hogy a képviselő 
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úr az egyike azoknak, akik a legmagasabb támogatottsággal jutottak be az egyéni 
körzetükből most is és az előző ciklusban is az Országgyűlésbe. További sok sikert 
kívánok! Nyilván számít az itt élő szlovén választók szavazataira is, és amint 
hallottuk, ezért tesz is, hogy nagyon jó a kapcsolat, és támogatja őket. Köszönjük 
szépen elnök úrnak és szószóló asszonynak is a támogatást, a beszámolót. Köszönjük, 
hogy megszervezték a bizottság számára ezt a látogatást. Természetesen folytatni 
fogjuk az ülés lezárása után az ismerkedést a szlovének lakta vidékkel. Ezt a napirendi 
pontot lezárom. 

A második napirendi pontunk az egyebek. Nem tudom, a tegnapi ülésünk óta 
van-e esetleg valami bejelentenivaló, a bizottsági ülésre tartozó információ? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, nincs. A napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Folytatjuk kihelyezett ülésünkön az ismerkedést ezzel a 
szép vidékkel. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 45 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


