Nyilatkozat
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének
VI. Országos Közgyűlésén
A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének VI. Országos Közgyűlésén a mintegy félezer
szervezetet képviselő több mint száz küldött egyöntetűen állapította meg, hogy Szövetségünk a
legutóbbi Országos Közgyűlés óta eltelt időszakban kifejtett tevékenységével bizonyította, hogy
fontos láncszeme a szlovákiai magyar közéletnek. Minden lehetséges eszközzel igyekeztünk
javítani gyermekeink tanulási feltételeit és elsődleges feladatunknak tartottuk az anyanyelvi oktatás
minőségének az emelését.
Az országos hatáskörű tevékenységet kifejtő szlovákiai magyar társadalmi szervezetekkel
közösen próbáltuk javítani a szülőföldön való boldogulás feltételeit azzal is, hogy együttműködve
kerestük a lehetőséget a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényben megfogalmazott
célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében.
Szomorúan voltunk kénytelenek tapasztalni, hogy az elmúlt négyéves időszakban milyen
jelentős visszaesésre került sor a szlovákiai magyar nemzeti közösség életében és a több éves
szorgalmas munka eredménye, az ígért status quo helyett fokozatosan atomjaira hullik és a romokon
nem lesz könnyű újabb sikeres építkezésbe kezdeni.
A Szlovákiai Magyar Kerekasztal tagszervezeteként össze kellett fognunk, hogy mentsük,
ami menthető, óvjuk, védjük azt, ami a miénk, édes anyanyelvünket, népi, nemzeti kultúránkat,
népművészetünket, létesítményeinket, értékeinket.
Az építőmunka helyett a gátakra, a barikádokra kellett állnunk, tiltakozó összejöveteleket,
nagygyűléseket kellett szerveznünk, aláírásokat voltunk kénytelenek gyűjteni annak érdekében,
hogy megmaradhassunk szülőföldünkön egyenlőnek, embernek, magyarnak.
Ott voltak tagjaink az anyanyelvünk védelme érdekében tüntető tízezernél nagyobb
tömegben Dunaszerdahelyen a DAC stadionban, ott voltak a kettős állampolgárság elismerése
érdekében szavát emelők tömegében Komáromban a Klapka téren, de ott voltak a csalárd
hazafiassági törvény ellen tüntetők között alig két esztendővel ezelőtt az iskoláink előtti tereken,
ugyancsak mi, szülők voltunk azok, akik nem kértek az egynyelvű földrajzi neveket tartalmazó
tankönyvekből.
Mindezt a szülőföldön való boldogulás, a felnövekvő nemzedék, gyermekeink szebb és
boldogabb jövője érdekében tettük.
Sajnos a történelem kerekei nagyon gyorsan forognak a mi vidékünkön. Az építkezés helyett
újból őrködünk, védünk, védekezünk.
Szövetségünk szeptemberben közzétett állásfoglalásában kiállt és az elkövetkezőkben is
kiáll a sztrájkoló, béremelést követelő pedagógusok mellett. Állásfoglalásunkban is leszögeztük, és
Országos Közgyűlésünkön is azon állásfoglalást fogadjuk el, hogy ahhoz, hogy a pedagógusok az
oktatási és nevelési intézményekben olyan munkát végezzenek, mely a tudásra épülő igényes
feladatok ellátására készíti fel a diákokat, a katedrákon nem elfásult, anyagi gondokkal küzdő,
alulfizetett, az értelmiségi létformát és a közösségi cselekvést nem vállaló egyéneknek, de anyagilag
is megbecsült személyiségeknek kell állniuk, akik igazi egyéniségek, akik emberi tartásra nevelik
diákjaikat, akik számukra példát jelentenek.
Innen Búcsról, Bulcsú vezér falujából is arra szeretnénk kérni országunk felelős vezetőit,
hogy felelőtlen játékaikat hagyják abba. Igazi államférfiaktól, igazi férfias cselekedeteket várunk, s
ha már vitáznak, akkor azt úgy tegyék, hogy a másikban a partnert és ne az ellenfelet, a halálos
ellenséget lássák.
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