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Korábban Kubatov István, 
Érd Megyei Jogú Város 
önkormányzati képvi
selõje, a 2006os válasz
tások óta pedig felesége, 
a Horvátországban szü
letett Kubatov Dubravka 
irányítja az Érdi Horvát 
Nemzetiségi Önkormány
zat munkáját. 

Az érdi horvát közösség múlt
járól és jelenéről, a nemzetiségi 
sors örömeiről és nehézségei
ről beszélt az Érdi Újságnak 
Kubatov István.

– Elnökségem ideje alatt fel
mérés készült az Érden lakó fel
tételezett horvát nemzetiségiek 
számát illetően, és miután for
rásként felhasználtuk az akkori 
települési telefonkönyv horvát 
eredetre utaló neveit meg az 
általunk ismert horvátok neve

it, mintegy 330 horvát erede
tű nevet állapítottunk meg, de 
tudni kell, sok a vegyes házas
ság, így számos horvát nem
zetiségi él sváb vagy magyar 
családokban. Amennyiben a 
330at megszorozzuk három
malnéggyel, akkor elmondhat
juk, mintegy ezerezerötszáz 
horváth nemzetiséghez kötődő 
személy él Érden – jelentette ki 
Kubatov István.

A horvát nemzetiségi önkor
mányzat volt elnöke azt is 
elmondta, sajnálatos módon az 
érdi plébánosok nem beszélik 
a horvát nyelvet, így misét sem 
tartanak a katolikus horvátok
nak. 

– Ez nem érdi jelenség, most 
már Budapestre is Zágrábból 
és Szabadkáról hívnak papot a 
különböző ünnepi alkalmakkor 
megtartott misékre, és egy idő
ben gyakran szerepelt a templo
mi ünnepségeken egy szekszár
di plébános is, aki jól beszélte a 
horvát nyelvet – közölte a volt 
elnök.

Kubatov István elmondása 
szerint a horvát nemzetiségiek 
asszimilációját befejezett tény
ként kell elfogadni. Ófaluban, 
ahol viszonylag zárt közösség
ben éltek a horvátok, ott sincse
nek már tiszta horvát nemzeti
ségű családok.

– Magam is keverék vagyok, 
édesanyám magyar, édesapám 
bunyevác – tette hozzá.

Kubatov István emlékeztetett 
arra, hogy miközben a nagy
világban az emigrációs közös
ségek harmadik, negyedik 
generációja ismét felfedezi az 

anyanemzethez való kötődést, 
Érden – sajnálatos módon – az 
itt élő horvát leszármazottak 
nem mutatnak semmilyen fogé
konyságot a nagyszülők nyelvé
nek az eljajátítására.

– A horvát nemzetéségi önkor
mányzat többször meghirdette, 
hogy lehetőség van professzio
nális szinten elsajátítani a hor
vát nyelvet, hiszen feleségem, 
az önkormányzat jelenlegi elnö
ke Horvátországban élt, és anya
nyelve a horvát nyelv. Sajnos a 
helyi rácok, bunyevácok, horvá
tok nem élnek a felkínált lehető
séggel. Ugyanakkor elmondha
tó, folyamatosan jelentkeznek 
olyan magyar nemzetiségűek, 
akik fontosnak tartják a horvát 
nyelv elsajátítását különböző 
okok miatt – állapította meg az 
önkormányzati képviselő.

Kubatov István jelezte; a 
nemzetiségi kisebbségi önkor
mányzatok kizárólagosan a 
nemzetiségi kultúra ápolására 
és a hagyományok őrzésére 
fordíthatják a támogatásként 
érkező pénzösszegeket. Évente 
valamivel több mint egymillió 
forinttal gazdálkodhat a horvát 
nemzetiségi önkormányzat. 
Több mint 500 ezer forintot az 
állam biztosít, az összeg másik 
felét az önkormányzat adja. 
Hogy soke, vagy kevése ez az 
összeg, álláspont kérdése.

– Az összeget valaki érezheti 
soknak is, de véleményem sze
rint manapság egy 150200 fős 
bálnak az egyszeri rendezési 
költségei meghaladják az egy
millió forintot. Néha belépődíjat 
szedünk, segítenek a vállalko

zók, így próbáljuk csökkenteni 
a kiadásokat. Mi eddig egyetlen 
egyszer sem kértünk személyi 
juttatást, viszont a közösségi 
munkánkban használjuk saját 
telefonunkat, gépkocsinkat és 
családi házunkat is. Ez a munka 
nagy áldozatokkal jár, de ez 
jelenti a mindennapok örömét, 
és ha Érden nem lenne hor
vát nemzetiségi önkormányzat, 
akkor mi bekapcsolódnánk a 
más településeken működő 
horvát nemzetiségi kulturális 
és közösségi életbe – mondta 
Kubatov István.

A képviselő véleménye sze
rint egy település nemzetiségi 
sokszínűsége érték, amit meg 
kell becsülni. Érd soknemzeti
ségű város, a nemzetiségek tole
ránsak egymás iránt, és soha 
nem voltak látványos nemzeti
ségi ellentétek.

Kubatov István elmondása 
szerint az utóbbi három évben 
adódtak nehézségek a horvát 
nemzetiségű önkormányzat 
munkájában, de mára kiderült, 
ezek okai nem személyi ere
detűek, hanem – úgy tűnik – a 
helyi politika egy kicsit beavat
kozott a horvát nemzetiségi 
önkormányzat munkájába.

– Három éve támadások érik a 
horvát nemzetiségi önkormány
zatot, akadályozzák az önkor
mányzat működését. Csúnya 
dolognak tartom, amikor a poli
tika belekeveredik egy kisebb
ségi önkormányzat életébe. 
Neveket nem nevezek meg, aki 
akar, járjon utána – tette hozzá 
Kubatov István.

 Papp János
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Kubatov István: Többször meg-
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professzionális szinten elsajátítani 
a horvát nyelvet

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Érd
önállóan gazdálkodó intézmény, amelyhez 3, részben önállóan 

gazdálkodó intézmény tartozik

gazdasági vezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 
határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, BajcsyZs. út 
19–21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: önállóan gazdálkodó költségvetési 
intézmény gazdasági vezetése, amelyhez 3 részben önállóan 
gazdálkodó intézmény tartozik.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, regisztrált mérlegképes könyvelő, költségvetési 

ágazati,
•  Vezetői – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•  Tiszta erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Egyetem, költségvetési szakirányú végzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maitz 
Ferenc igazgató nyújt, a 0623/377218as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola – Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Bajcsy Zs. út 19–21.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
1a1/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági 
vezető.

•  Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a maitz@hawk.hu 
email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ  
a http://korosi.erdcenter.hu honlapon szerezhető.

helyi társadalom


