
„A MAGÁNMÉDIA NEM  
A KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLJA”
Žjak Samo, a Hlas ludu szlovák nyelvű heti-

lap igazgatója a Magyar Szónak elmondta, hogy 
nagyon sok ellentmondás van a vajdasági média 
területén.

– Egyfelől független, tényfeltáró újságírás-
ra kell törekednünk, amely alapvetően kritikus 
hozzáállást követel meg. 
Másfelől a vajdasági mé-
dia anyagi gondokkal 
küzd, tehát kiszolgálta-
tott. Meg kell említeni, 
hogy a kisebbségi média 
alapítóiként megjelentek 
a nemzeti tanácsok, a tar-
tományi kormány pedig 
anyagi támogatást nyújt. 
A médiának viszont ettől 
függetlenül kritikusan, 
függetlenül kellene tudó-
sítania, tájékoztatnia a la-
kosságot. Ez meglehetősen 
összetett helyzet. A Hlas 
ludu lapjain arra törekszünk, hogy olvasóinkat 
mindenekelőtt olyan információkkal lássuk el, 
amelyek leginkább érintik olvasói bázisunkat, 
megpróbálunk olyan híreket közölni, amelyeket 
más médiából nem tudhatnak meg – magyaráz-
ta Samo.

Kérdésünkre, hogy mennyire tudná a privát 
kisebbségi média teljesíteni feladatát, a Hlas ludu 
igazgatója elmondta, hogy szerinte a magánmé-
dia nem teljesíthetné kellőképpen a kisebbségek 
tájékoztatását.

– A magánmédia nem a közösséget szolgál-
ja, hanem a tulajdonosát. Vajdaságban létezik 
privát szlovák nyelvű média is, meglehetősen jól 
dolgoznak, sok közérdekű információval szolgál-
nak, de a magánszféra érdekelt-
sége mégis érezhető – mondta a 
Hlas ludu igazgatója.

Hozzátette, Szlovákiát az 
anyaországuknak tekintik annak 
ellenére, hogy 300 évvel ezelőtt 
költöztek ide Vajdaságba, nagyon 
jó az együttműködésük az ottani 
szervezetekkel, médiával.

– Sok tapasztalatcserére ke-
rült már sor, Szlovákiában a 
sajtó sokkal fejlettebb mint Vaj-
daságban, így sokat tanulhatunk 
tőlük. A médián kívül az oktatási 
és tudományos intézetekkel jó 
kapcsolatokat ápolunk – fejtette 
ki Samo.

A Hlas ludu igazgatója elmondta még, a 
Szlovák Nemzeti Tanács is hozzájárul a hetilap 
működéséhez, segítséget nyújt a kapcsolatok 
fenntartásában és ápolásában, a tartományi kor-
mány és Szlovákia segítsége pedig gyakorlatilag 
nélkülözhetetlen.

„NEM VÁLASZTOTTAK MÉG  
ANYAORSZÁGOT”
Martica Tamaš, a Ruske slovo ruszin nyelvű 

hetilap igazgatója lapunknak kifejtette, nagyon 
fontos, hogy a vajdasági ki-
sebbségi sajtó mindig álla-
mi támogatásban részesült, 
mert ennek köszönhetően 
maradt fenn.

– Vajdaságban minden 
kisebbség saját nyelvén ol-
vashatta és olvashatja a napi 
híreket, hétköznapi infor-
mációkat, ami nagy mérték-
ben hozzájárult a nemzeti 
identitásunk megőrzéséhez. 
Úgy látom, a kisebbségi mé-
dia esetében Vajdaságban 
az állami segítség a mé-
diaházak költségvetésének 
80–85 százalékát teszi ki, a Ruske slovo esetében 
ez 85 százalék. Egyes jelek arra mutatnak, hogy 
az állam csökkenti a kisebbségi média támogatá-
sát, nagyon remélem, hogy erre nem kerül sor. 

Nincs sok lehetőségünk pénzforrások keresésé-
re, eddig azonban még mindig feltaláltuk ma-
gunkat. A Ruszin Nemzeti Tanács ezidáig nem 
sok segítségben részesített bennünket, ha netán 
bajba jutnánk, remélem, számíthatunk intézmé-
nyünkre – mondta Tamaš.

A Ruske slovo igazgatója elmondta még, a vaj-
dasági ruszinok meglehetősen kellemetlen hely-

zetben vannak, mert nem választottak 
maguknak még anyaországot.

– Lehet, hogy több anyaországra 
van szükségünk, mert élnek Vajda-
ságban ukrán identitású ruszinok is, 
de vannak olyanok is, akik Szerbiát 
vélik anyaországuknak. A külföldön 
élő ruszinok közül a Szlovákiában élők 
állnak talán a legközelebb hozzánk, de 
az sem kizárt, hogy Magyarországot 
választjuk végül, mert ott is élnek ru-
szinok – magyarázta Tamaš.

Ami a nyomtatott sajtót illeti, a Rus-
ke slovo igazgatójának az a véleménye, 
hogy azt inkább az idősebb generációk 
olvassák, míg a fiatalok zömével az in-

ternetes hírportálokon tájékozódnak.
– 2006 óta működik az online portálunk, a 

Ruten press, amely napi híreket közöl, igen szép 
a látogatottsága, pár héttel ezelőtt újítottuk fel a 
weboldalt. Sok munkatársunk dolgozik a hírpor-
tálon, a Ruszin Nemzeti Tanáccsal és a Vajdasági 
Rádió és Televízióval megkötött megállapodás 
segítségével sikerült megoldanunk a munkatár-
sak zökkenőmentes bérezését – állapította meg 
Tamaš.

„VAN ELEGENDŐ OLVASÓ”
Tomek Viktor, a Hét Nap főszerkesztője kifej-

tette, sokat köszönhetnek a tartományi támoga-
tásnak. Sajnos ez csak arra elég, hogy működő-
képes legyen a hetilap, fejlesztésre nem jut.

– Pályáznunk kell, mert a 
tartományi támogatás nem 
elég, az igazi lépés az lenne, 
ha a dotáció összegén változ-
tatnának. Szükségünk lenne 
új munkatársakra is, sajnos, 
újakat csak úgy vehetünk fel, 
ha mások nyugdíjba vonulnak. 
Kevés újságíró van, kénytele-
nek vagyunk külmunkatársak-
ra támaszkodva összeállítani a 
lapot. Gazdasági szempontból 
ez indokolt, hiszen a Hét Nap 
vajdasági hetilap, és az egész 
Vajdaságot beutazni gazdasá-
gilag nem kifizetődő, jobban 

megéri kollégákat alkalmazni. Figyelembe véve 
a mostani gazdasági helyzetet, nem elégedetlen-
kednék, még mindig vagyunk, és úgy hiszem, a 
jövőben sem lesz kérdés a Hét Nap léte. A vaj-
dasági magyar médiastratégiában is úgy áll, 
hogy a Magyar Szó napilap mellett két hetilapra 
van szükség, ez pedig a Hét Nap és a Családi Kör 
– mondta Tomek.

Hozzátette, a Családi Körre nem tekint úgy, 
mint konkurenciára, mert teljesen más szerkesz-
téspolitikát képviselnek mint a Hét Nap.

– Mindkét lapra van igény, van 
elegendő olvasó, elférünk egymás 
mellett – mondta Hét Nap főszerkesz-
tője.

Tomek szerint a vajdasági ma-
gyar médiastratégia jó, van mihez 
viszonyítani, és van mire hivatkozni.

– A Hét Napot és Magyar Szót is 
több kritika éri, hogy nagyon egyvo-
nalú, hogy érdekcsoportokat szolgál, 
én ezzel teljes mértékben nem értek 
egyet. Sőt, én a szerkesztőségre nézve 
is sértőnek tartom ezeket a kijelenté-
seket, mi nem egy érdekcsoportot, mi 
a vajdasági magyarságot képviseljük. 
Szeretném, hogy a szerb parlament-
ben a Demokrata Párt vagy a Szerb 

Haladó Párt a magyarok érdekeit védené és ró-
luk tudósítanánk, de ez nyilván nem így történik. 
Tudni, kik állnak ki a vajdasági magyarok mellett 
– szögezte le Tomek.                   n HALÁSZ Gyula
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A zombori városi képvi-
selő-testület pénteken rend-
kívüli ülésen tárgyal az idei 
költségvetés módosításáról, 
a jövő évi büdzsé tervezetét 
pedig jövő kedden, december 
11-én tűzi napirendre.

A városi tanács a 2012-es 
büdzsé módosításával össze-
sen 394,2 millió dinárral 
növelte az idei költségvetést. 
Ebből a tavalyi költségvetés 
revíziója után 195 milliót tesz 
ki a 2011-ből áthozott összeg, 
199,2 milliót pedig a városi 
kasszába a tervezett fölött 
befolyt összeg. A költségvetési 
fölhasználók egyébként kérték a nekik szánt összegek 
növelését, hogy az év végéig biztosíthassák a munká-
jukhoz szükséges fedezetet. Ennek kapcsán a tanács 
a költségvetés módosítása során bizonyos összegeket 
átcsoportosított. A társadalmi tevékenységek ügyosz-
tálya 43,1 millió dinár pluszpénz fölött rendelkezhet, 
a kommunális tevékenység bevételi tételét 45 milli-
óval növelték, míg a városi közigazgatás és szervei 
munkájához 8,8 milliót juttatott a tanács.

Meghozták a 2013-as év városi költségvetésének 
tervét is, ami a 2 milliárd 439 milliós idei büdzsé-
vel szemben 2 milliárd 530 milliót tesz ki a bevételi 
oldalon. Miként a városi tanács ülésén elhangzott, a 
jövő esztendei költségvetés ésszerű, megszorító és ta-
karékos. A tervezet elkészítésekor a bruttó társadalmi 
össztermék 2 százalékos növekedésével és 5,5 százalé-
kos inflációval számoltak.

A bevételek közt a legnagyobb tételt az adók-
ból befolyó összeg képezi, amit 1 milliárd 511 mil-
lió dinárra terveznek, 407 millióra számítanak a 
transzfer eszközökből és 474 milliót egyéb bevételi 
forrásokból.

A tervezet szerint a városi kasszából jövőre 919 
millió jut a kommunális munkákra, 817,5 millió 
a társadalmi tevékenységekre, az önkormányzat 
működtetésére 393 millió, egyéb kiadásokra pedig 
256,2 millió.

– A jövő évi költségvetésnek vannak meghatáro-
zott szociális elemei és szociálisan felelős. Terveztünk 
eszközöket a népkonyha egész éven keresztüli üzemel-
tetésére, egyszeri pénzsegélyre a szociálisan rászorul-
tak számára, a munkanélküli anyák és várandós nők 
támogatására, és egyéb juttatásokra – hangzott el a 
városi tanács ülésén.

A vkt rendkívüli és rendes ülése napjának kitűzé-
sét követően az ellenzéki SZER és SZMM közös saj-
tótájékoztatóján a Szerbia Egyesült Régióit képviselő 
Dragan Trkulja elmondta, hogy a vkt három hónapja 
nem ülésezett, a rendkívüli ülés napját az utolsó nap-
ra tűzték ki, hogy a városban ne vezessenek be kény-
szerigazgatást. Az idei költségvetés módosítását már 
augusztusban előkészítették, de csak december ele-
jén kerül a városi önkormányzat elé, noha értesülései 
szerint a helyi közösségek nem kapták meg az őket 
illető eszközöket, nyomorognak, az alkalmazottak 
nem kapták meg a fizetésüket. A Szerb Megújhodási 
Mozgalom nevében fölszólaló Nikola Pajić szerint az 
aktuális hatalom közigazgatási válságot szít, Zombor 
város voltaképpen nem működik, a vezetés – az egyé-
nek, nem a pártok – az égető esetekben megjátsszák 
a tűzoltó szerepét és ezáltal őrzik meg pozíciójukat.

– A 2013-as költségvetésben alapítói letétként 
szerepel két összeg a Zelenilo és a Prostor kommu-
nális közvállalat létrehozására, viszont se a rendes, 
se a rendkívüli ülés napirendjén nem szerepel ezen 
közvállalatok megalapítása. Voltaképpen a kiváló-
an működő Čistoća kommunális közvállalat három 
részre osztásáról van szó, új vezető munkahelyek 
nyitásáról, a közpénzek fizetésekre történő leosztásá-
ról, ami mögött burkolatlanul a koalíciós partnerek 
étvágyának kielégítése és az önkormányzati képvise-
lők megvásárlása áll – nyilatkozta Pajić. – A jövő évi 
költségvetést az előzőekről másolták, nagy részben 
fizetésekre megy el a közpénz, nyomát se látjuk a 
nagyberuházásoknak, az ipari park rendezésének, és 
ezek hiányában Zombor a periféria legszélére kerül, 
ahol csupán látszattevékenység folyik – összegezte az 
SZMM politikusa.                                          n szikics

ZOMBOR

Szociálisan felelős költségvetés

Nélkülözhetetlen az állami támogatás
A Magyar Szó székházában a múlt héten tartották meg a Jelen vagyunk, láthatóak, 
együtt erősek elnevezésű tanácskozást, amely a kisebbségi sajtó pénzeléséről, fenntart-
hatóságáról szólt. Az első regionális kisebbségi médiumokkal foglalkozó konferencián 
jelen voltak a vajdasági médiaházak, a tartományi kormány, a nemzeti tanácsok és a 
civil szervezetek képviselői. Összefoglalónkban vajdasági kisebbségi lapok képviselőit 
kérdeztük helyzetükről és célkitűzéseikről.

KÖZÉPPONTBAN

A hadsereg távozása után, 
2006 óta üresen áll a nagy-
becskereki Svetozar Marković 
Toza nevét viselő kaszárnya. 
Hasonló sorsra jutott az egy-
kori Hadseregotthon épülete, 
a Városi Kórház melletti ka-
tonai létesítmények, a kiser-
dei katonai lövölde, a Kato-
nai Sportközpont, a belgrádi 
úton levő katonai raktár és 
ugyancsak gazdátlan az écs-
kai repülőtér mellett fekvő 18 
hektárnyi földterület. Azóta 
tart a találgatás, hogy mi le-
gyen a létesítményekkel.

A legértékesebb a város 
központjában 3,2 hektáron fekvő, 12 ezer négy-
zetméternyi épületegyüttesből álló kaszárnya, 
amelyet közel tízmillió euróra becsült a Pénzügy-
minisztérium adóhivatala. A helyi önkormányzat 
korábbi összetétele elvileg mutatott némi érdek-
lődést a létesítmény megvásárlására, de anyagiak 
hiányában konkrét ajánlatot nem tett.

Elsőként a Vajdasági Pedagógusok Önálló 
Szakszervezete vetette fel az ötletet, hogy létesít-
senek iskolaközpontot a kaszárnyából. A pártok 
közül eddig a Liberális Demokrata Párt támogatja 
a kezdeményezést, amely szerint a kaszárnyából 
– viszonylag kevés befektetéssel – iskolaközpon-
tot lehetne létrehozni, ahol helyet kapna mind a 
nyolc nagybecskereki középiskola. Kollégiuma is 
lenne az épületkomplexumnak, aminek köszönve 
a jelenleginél több diák végezhetné a középiskolai 
tanulmányait. A témáról hétfőn vitaestet tartottak, 
melyen jelen volt Miljenko Dereta képviselő, a 
parlament oktatási bizottságának tagja is.

Ranko Hrnjaz, a pedagógusok szakszerveze-
tének képviselője szerint Nagybecskereknek egye-

dülálló esélye van, hiszen a kaszárnya a városköz-
pontban van, iskolákkal körülvéve, amelyek egy 
része térhiánnyal küszködik. Az épületek cseré-
jével csökkenne a befektetés ára, a diákotthonnak 
köszönve pedig minden végzős nyolcadikos tovább 
tanulhatna. Jelenleg Közép-Bánát területén éven-
te 200–300 diák marad otthon anyagi okok miatt 
a kisérettségi után. Megoldódna az oktatásban 
jelentkező munkaerő-fölösleg problémája, és a kö-
zépiskolákban javulna a biztonsági helyzet.

Miljenko Dereta kihangsúlyozta, hogy a kaszár-
nya nem a hadseregé, hanem az állam tulajdonát 
képezi, akár csak az iskolaépületek. Így a két illeté-
kes minisztérium (a védelmi és az oktatási) könnyen 
megegyezhetne. A pénzhiány sem lehet kifogás, 
hiszen az EU-tól már kapott Szerbia egy tetemes 
összeget is (húszmillió eurót) az oktatás megre-
formálására. Szerinte az elgondolás négy év alatt 
megvalósulhat, ha a projektum köré áll minden 
érdekelt: szülők, tanárok, a politikai élet és a civil 
szféra képviselői. Első lépésként azt ígérte, hogy a 
kezdeményezést felveti a parlamentben.        n K. I.
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