Határozat
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
országos elnökségének
2015. október 23-án tartott üléséről
Az SzMSzSz országos elnöksége

Jóváhagyólag tudomásul veszi:
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II.

az elmúlt ülésen hozott határozatok teljesítésének az értékelését
a tájékoztatót az elmúlt ülés óta eltelt időszakban kifejtett tevékenységről
az országos tiltakozó összejövetel megvalósításáról szóló értékelést
a beterjesztett javaslat alapján a 2014-es évi jövedelemadó 2%-ból beérkezett támogatás
elosztását az alapszervezeteknek.
Az iskoláink jövőjével és a nemzetiségi oktatásüggyel kapcsolatos időszerű kérdések
megvitatása, valamint az alapszervezeteink vezetői és Szövetségünk országos és
regionális tisztségviselői részére tervezett szakmai összejövetelek megvalósításával
kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot fogadja el:

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Országos Elnökségének

NYILATKOZATA
Galánta – Kaskády, 2015. október 23.
1. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöksége úgy látja, hogy az elmúlt
időszakban háttérbe szorult a szlovákiai magyar oktatásügyet, iskolás gyermekeinket
leginkább érintő probléma megoldásának, a magyar iskolákban az új kerettanterv által öt
órára redukált, megcsonkított írás-olvasás oktatásának a kérdése. Erre, a mindenkit egyaránt
érintő igazságtalanságra és pedagógiai szempontból védhetetlen hibának az orvoslására kell
elsősorban megoldást találnunk.
2. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének az országos elnöksége egyetért azokkal a
szakmai véleményekkel, melyek szerint a jelenlegi társadalmi, demográfiai és gazdasági
viszonyok mellett nem tartható fenn minden szlovákiai magyar iskola, s egyben
szorgalmazza, hogy a lehető legrövidebb időn belül (két-három hónap) kisrégiós
találkozókon legyen tisztázva az ésszerű keretek közt a szlovákiai magyar közösség
fennmaradását és további fejlődését szolgáló minőségi iskolahálózat. A találkozók sikere
azon múlik, hogy vegyenek részt rajtuk az érintettek, a fenntartó önkormányzatok képviselői,
az iskolavezetők, az iskolatanácsok vezetői és a szülők.
3. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos elnöksége felszólítja politikai
pártjaink vezetőit, képviselőit és a parlamenti választásokon érdekelt személyeket, jelölteket,
hogy tartsák tiszteletben a szlovákiai magyar oktatásügy ideológiai semlegességét.
4. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos elnöksége támogatja a Szlovák
Pedagóguskamarának az oktatásügyi költségvetés és a pedagógusbérek emelésével
kapcsolatos követeléseit.

Feladatul adja az országos elnökség tagjainak, hogy

III.

1. régióik területi tanácsainak vezetőivel közösen vitassák meg a 2016-os év fő feladatait:
- a VII. Országos Közgyűlés, az azt megelőző területi konferenciák és az össziskolai
szülői értekezletek, taggyűlések ütemtervét,
- észrevételeiket, az anyaggal kapcsolatos meglátásaikat 2015. november 10-ig küldjék
el országos irodáinknak Galántára és Gútára,
2. a közeljövőben megvalósuló különböző országos és nemzetközi fórumokon az alábbi
beosztás alapján vegyenek részt:
-

2015. október 29.: Deáki, közösségi fórum – Mézes Rudolf

-

2015. november 3.: Somorja, Kerekasztal Koordinációs Bizottsága – Mézes Rudolf

-

2015. november 7.: Kassa, SZKC Országos Közgyűlés – Schwartz Katinka,
Tankó Albert,
Zuti Sándor

-

2015. november 8.: Dunaszerdahely, Kerekasztal Közgyűlése – Sátor Zoltán

3. Tudassák régióink alapszervezeteivel, hogy a 2014-es 2%-os jövedelemadó rész
igénylésével kapcsolatos összegző jelentéseiket legkésőbb 2016. január 31-ig küldjék el
országos irodánknak.

Feladatul adja az országos irodának, hogy tudassa

IV.
-

a Kerekasztal vezetésével, hogy Szövetségünk továbbra is tagja kíván maradni a
Kerekasztal Koordinációs Bizottságának, melybe tagként Mézes Rudolfot jelöljük

-

az SZKC vezetésével, hogy Szövetségünk továbbra is tagja marad a Szövetség a
Közös Célokért Társulásnak, melynek elnökségébe Szövetségünk elnökét, Mézes
Rudolfot jelöljük.
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