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Napirendi javaslat  

 
1. Dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Dr. Görgényi Ernő, Gyula város 

polgármestere, valamint a meghívott nemzetiségi vezetők tájékoztatója  
 
Meghívottak:  
Juhász Tibor, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke 
Czeglédiné dr. Gurzó Mária, a Nicolae Bálcescu Román Gimnázium és 
Általános Iskola és Kollégium igazgatója  
Vetróné Negreu Mariana, az MROÖ Dokumentációs és Információs 
Központjának igazgatója  
Kovács Zsoltné, a Cronica hetilap igazgatója  
Mittag Mónika, Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 
 

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tervezett 
módosítására vonatkozó javaslatok megvitatása  
 

3. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről 
és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításának kezdeményezésére vonatkozó javaslat megvitatása  
 

4. Döntés nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítás kezdeményezéséről  
 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló Varga Szimeon bolgár 

nemzetiségi szószólónak  
 

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

Meghívottak 
 
Dr. Kovács József (Fidesz) országgyűlési képviselő  
Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere  
Juhász Tibor, a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzatának elnöke  
Czeglédiné dr. Gurzó Mária, a Nicolae Bálcescu Román Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium igazgatója  
Vetróné Negreu Mariana, az MROÖ Dokumentációs és Információs 
Központjának igazgatója  
Kovács Zsoltné, a Cronica hetilap igazgatója  
Mittag Mónika, Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 30 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága kihelyezett ülését Gyula városában megnyitom. Köszöntöm a 
bizottság tagjait, munkatársaikat, titkárságunk munkatársait, az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait és minden kedves meghívott vendégünket, az 
érdeklődőket, a sajtó képviselőit. Természetesen az első napirendi pont keretében 
külön név szerint is köszönteni fogom azokat a meghívott vendégeinket, akik rövid 
tájékoztatást is nyújtanak a város, a választókerület és a nemzetiségek életéről. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy bizottságunk 13 bizottsági tagja 
közül 9 tag van személyesen jelen. Alexov Lyubomir szerb szószólótársunk 
helyettesítéssel bízta meg Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólót, így 10 
szavazattal dolgozunk ma. Volt még helyettesítési megbízás, de nem érkezett erről 
hivatalos a titkárságunkra, tehát ez az egy helyettesítési megbízás él, és 10 szavazattal 
dolgozunk. 

A napirend ismertetése 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig a bizottság tagjai részéről nem érkezett a kiküldött napirendi javaslathoz, a 
bizottsági ülés meghívójában kiküldött napirendi javaslathoz kiegészítés. 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak esetleg most van-e kiegészítésük a 
kiküldött napirendi javaslathoz. Öt pontból álló napirendi javaslatot küldtünk ki. 
(Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr jelentkezik. Tessék! 

Javaslat a napirend módosítására 

VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Jó napot kívánok! Tisztelt 
Bizottság! Köszöntök mindenkit a kihelyezett ülésen. Nekem az a javaslatom lenne, 
hogy a 2. napirendi pont, a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítására 
vonatkozó javaslatok megvitatását vegyük ki a napirendből, és arra majd egy külön 
ülésen szenteljünk időt, hiszen kevesen vagyunk jelen, nagyon sok a helyettesítés, és 
én úgy gondolom, az inkább egy külön bizottsági ülést kíván. 

 
ELNÖK: A bizottsági ülésünk határozatképes, 10 szavazattal dolgozunk, 9 

szószóló a 13-ból személyesen is jelen van. Azt hiszem, egyébként ezt nem tekintjük 
végleges és mindent lezáró vitának. A munkacsoport első ülését követően abban 
maradtunk, hogy azt az anyagot, esszenciát, amely most összeállt, itt most vitassuk 
meg, de további munkát fog igényelni, tehát ez nem a lezárása. 

Szavazás a napirend módosítására tett javaslatról 

Ettől függetlenül szószólótársunk javaslatát szavazásra teszem fel. Aki egyetért 
azzal, hogy most ne is tárgyaljuk a nemzetiségi törvény módosító javaslatát, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki az, aki ellene van, tehát azt 
mondja, hogy tárgyaljuk meg? Aki ellene van, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 2 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ezt a napirendi pontot 
levesszük. 

Már most jelzem, hogy nagy valószínűség szerint október 19-én, szerdán lesz a 
következő ülésünk, tehát nem 18-án, kedden. Akkor napirendre tűzzük. 
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A napirend elfogadása 

A második napirendi ponttól tehát eltekintünk. Aki enélkül a négy napirendi 
pontból álló napirendi javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Egy 
karcsúsított napirenddel kezdjük a munkánkat. 

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Dr. Görgényi Ernő, 
Gyula város polgármestere, valamint a meghívott nemzetiségi 
vezetők tájékoztatója 

Az első napirendi pontunkat megnyitom. A napirendi pont keretében dr. 
Kovács József országgyűlési képviselő és dr. Görgényi Ernő, Gyula város 
polgármestere, valamint a meghívott román és német nemzetiségi vezetők 
tájékoztatója következik. A meghívottak: Juhász Tibor úr, a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzatának elnöke, Czeglédiné dr. Gurzó Mária, a Nicolae Bálcescu 
Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatója, háziasszonyunk - 
hiszen az intézményben tartjuk kihelyezett ülésünket -, Vetróné Negreu Marianna, a 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs 
Központjának igazgatója, Kovács Zsoltné, a Cronica hetilap igazgatója, valamit Mittag 
Mónika, Gyula város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke. Őket fogjuk 
felkérni - szeretettel köszöntöm, üdvözlöm valamennyiüket - arra, hogy rövid 
tájékoztatást nyújtsanak bizottságunknak. 

Előtte azonban román szószólótársunknak, Kreszta Traján úrnak adom át a 
szót, aki tulajdonképpen kezdeményezője volt ennek a kihelyezett bizottsági ülésnek. 

Kreszta Traján bevezető hozzászólása 

KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm 
a szót. Tisztelt Parlamenti Képviselő Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Igazgató 
Asszony! Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Meghívott Vendégek! Nagyon nagy 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket, valamint természetesen a média 
képviselőit is nagyon nagy szeretettel köszöntöm.  

Úgy gondolom, hogy egy pozitív irány az, amit nemzetiségi bizottságunk 
elkezdett tulajdonképpen azzal, hogy különböző helyszíneken, különböző 
nemzetiségeket látogat meg. Ennek keretein belül voltunk a görögöknél 
Beloianniszban, Lóréven a szerbeknél és természetesen folytatjuk ezt a sort most itt 
Gyulán, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt, Gyula városában sorra 
került nemzetiségi bizottságunk ülése. 

Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Görgényi Ernő polgármester 
urat. Természetesen az elnökségem ideje alatt nagyon jól együttműködtünk a 
városban, konkrétan az intézmények működésével kapcsolatban, az itt élő román 
nemzetiség tekintetében, és szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy a legnagyobb 
intézményünket a leggyorsabban sikerült átvennie abban az időben az országos 
önkormányzatnak.  

Képviselő úrra való kitérőm még ezt is túlhaladja, hiszen nagyon régről, még a 
közgyűlésből ismerjük egymást, ismerjük egymás tevékenységét, és elmondhatom azt, 
hogy folyamatos kapcsolatban voltunk egymással, és amiben lehetett, ahol lehetett, 
segítettük egymás munkáját. Úgy gondolom, hogy ezek után természetesen 
elmondhatom azt, hogy a gyulai gimnázium és általános iskola, valamint kollégium 
igazgatónőjével, dr. Czeglédiné Gurzó Máriával kiváló, jó kapcsolatunk volt, és ez 
maradt is, hiszen az átvett intézmények sorában a legnagyobb intézményünk a gyulai 
Nicolae Bálcescu román oktatási intézmény, ami tulajdonképpen egy lehetőséget 



7 

biztosít arra, hogy ehhez hozzá tud csatlakozni - mint egy alapiskolához, egy 
bázisiskolához - a többi településen lévő román oktatási intézmény.  

Úgy gondolom, hogy ezek után szeretném még egyszer megköszönni egyrészt a 
házigazdáknak, másrészt az országos önkormányzatnak, hogy biztosították a 
lehetőséget, és jelen vannak ilyen nagy számban ezen az értekezleten. Nagyon szépen 
köszönöm a figyelmüket, bizottságunknak pedig jó és hatékony munkát kívánok! 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szószólótársunknak, Kreszta Traján román nemzetiségi 

szószólónak a felvezető szavakat, és akkor megadom a szót dr. Kovács József 
országgyűlési képviselő úrnak, hogy mutassa be választókörzetét nemzetiségi 
szempontból. 

Dr. Kovács József hozzászólása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Igen Tisztelt Bizottság! 
Polgármester Úr! Kedves meghívott vendégek, jelenlévők, a sajtó jelen lévő 
képviselői. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Békés megye 3. számú 
választókerületének központjában, így Gyulán közösen láthatjuk önöket vendégül a 
bizottság ülésének keretében. Ahogy láttam a vendégek névsorát, illetve polgármester 
urat, én kizárólag a választókerületről és nagyon érintőlegesen fogok csak a 
településről beszélni, illetve egyáltalán nem, ez polgármester úr kompetenciája.  

Békés megye 3. számú választókerületének 20 települése van az új elosztás 
szerint. A megyében összesen 4 választókerület van. Ez tulajdonképpen a román 
határ mentén egy nagyon-nagyon hosszú választókerület, délen eleki kezdettel, 
északon a legészakibb települése egy Körösnagyharsány nevű település és Biharugra, 
de most nem fogom a településeket, városokat, falvakat felsorolni. A választókerület 
két végének a végpontja 150 km távolságra van egymástól, tehát ez egy nagyon hosszú 
választókerület. 90.500 választópolgára van ennek a 3. számú választókerületnek.  

Személy szerint a jelenlévőket kivétel nélkül mind ismerem, a parlamentben 
együtt dolgozunk. Én civil végzettségemet tekintve orvos vagyok és a megyei kórházat 
vezetem nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. A településen nagyon sok megyei 
intézmény működik, amelyekről véleményem szerint polgármester úr fog majd 
beszélni. 

Ez a 3. számú választókerület sokszínű nemzetiségi vonatkozásban is, ebben 
Gyula kiemelt szerepet játszik. Az kétségtelenül igaz, hogy Gyulán elsősorban a 
magyarországi románságnak, illetve a német ajkú kisebbségnek vannak komolyabb 
hagyományai. A szlovák nemzetiségi kisebbség inkább megoszlik a megye területén a 
többi választókerületben, ebben Fuzik elnök úr az illetékes, nagyon sok ilyen 
rendezvényen találkoztunk megyeszerte. Valóban én a megyei és a városi 
közgyűlésben is korábban 4, illetve 10 éven keresztül játszottam szerepet, 2010 óta 
vagyok képviselő. 

Nagyon nagy öröm, még egyszer, hogy ide tetszettek jönni hozzánk. Annál is 
inkább nagy öröm, amit Ritter Imre barátommal beszéltünk, mert meglátták azokat a 
viszontagságos utazási feltételeket, ahogyan ide egyáltalán el lehet jutni a 44-es 
számú úton, amelynek, reméljük, hogy hamarosan elindul a rekonstrukciója. Tasó 
államtitkár úrral tegnap erről váltottunk néhány szót, tudniillik néhány nappal ezelőtt 
az ő választókerületében is jártam, és ott bizony épülnek négysávos összekötő utak, és 
mondtam neki, hogy annak mintájára itt ugyanezt kell követni, rendkívül egyszerű, 
azzal a technológiával, mi is elfogadjuk ezt a négysávos utat, ami az M5 autópályára 
becsatlakozik. 



8 

Maga a választókerület politikai vonatkozásban az utóbbi két választáson 
nagyon egységes volt, a megye egésze is nagyjában-egészében és ez a választókerület 
is. Ennek a választókerületnek nagyon sok olyan települése van, amelyre méltán 
vagyunk büszkék. Itt egy nagyon kis települést is meg fogok említeni, Gesztet, amely 
kis településünk két miniszterelnököt, Tisza Kálmánt és Tisza Istvánt adta az 
országnak. Ott a rekonstrukciója folyik egyébként a kastélynak, illetve magának az 
egész településnek az úthálózat javításával együtt, hogy megközelíthető legyen. Volt 
még két miniszterelnökünk ebből a választókerületből, igaz, hogy nagyon rövid időn 
keresztül, Venkei Béla, illetve szintén rövid időn keresztül a köztársasági elnöki 
kinevezés előtt Tildy Zoltán Szeghalomról. Tehát ilyen történelmi gyökereink is 
vannak. 

Egyébként a nemzetiségiekkel rendkívül jó, úgy gondolom, a megyének is és a 
településnek is a kapcsolata. A román nemzetiségnek itt minden intézménye 
hál’ istennek rendelkezésre áll ebben a városban az ortodox püspökséggel kezdődően, 
és nem fogom fölsorolni, hogy még hányféle intézmény van még, majd el fogják 
mondani a jelenlévők. 

Még egyszer köszönöm, hogy itt vannak, nagy szeretettel köszöntöm önöket, és 
nagyon köszönöm, hogy a mai napra tették ezt a rendezvényt, mert így az egyébként 
kötelező Fidesz-frakcióülés helyett én ezt a rendezvényt tudtam választani, ami 
egyébként most, ezekben a percekben kezdődik a Parlament épületében.  

Nagyon szép napot, sikeres tanácskozást kívánok önöknek! Bár az idő nem 
kegyes, de azért Gyulának vannak olyan helyei, amelyeket a buszból is meg lehet 
tekinteni, nagyon sok felújítás történt. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy hosszú 
voltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr szavait és hogy ilyen áldozatot hozott a 

bizottságunk érdekében. Sok sikert kívánok további munkájához, főleg Gyula, Békés 
megye országos vérkeringésbe történő bekapcsolásába. 

Dr. Görgényi Ernőnek, Gyula város polgármesterének adom meg a szót. 

Dr. Görgényi Ernő hozzászólása 

DR. GÖRGÉNYI ERNŐ polgármester (Gyula): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégek! Isten hozta önöket Gyula 
városában! Rendkívül megtisztelőnek érzem, hogy kihelyezett ülést tartanak nálunk, 
hiszen úgy véljük, az a meggyőződésünk nekünk, gyulaiaknak, hogy a nemzetiségi, 
valamint a különböző vallási felekezetek közötti együttélés egyik mintapéldájául 
szolgál ebben az országban Gyula, de nem túlzás azt állítani, hogy európai 
viszonylatban is. Ebben igen nagy múltunk van, hiszen 300 éve élnek együtt békében, 
barátságban, gyümölcsöző kapcsolatban Gyulán a nemzetiségek.  

A török kiűzése után, amely 1685-ben történt meg, meglehetősen 
elnéptelenedett Békés megye és Gyula vidéke a 15 éves háborúnak, a Rákóczi-
szabadságharcnak az eredményeként. Ezért az élet újraszervezése megkívánta azt, 
hogy betelepítsenek nagyobb számban polgárokat Gyulára. Harruckern János György 
az a báró, aki megkapta ezt az uradalmat a császártól, néhány román családot és 
nagyobb számban pedig svábokat telepített. Így kezdődött el az a folyamat, amelynek 
eredményeként elmondhatjuk, hogy 300 éve élünk együtt barátságban, tisztelve 
egymás értékeit. Egyúttal úgy gondolom, ez a három kultúra megtermékenyítőleg is 
hatott egymásra az évszázadok során. Gyulán, ahogy azt jelenleg is láthatjuk, a 
nemzetiségek közötti együttműködés is jó, nemcsak a magyarság és a nemzetiségek 
között, hiszen személyesen megtisztelte jelenlétével Mittag Mónika elnök asszony is a 
Gyulai Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről ezt az ülést.  
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Nagyjából a német és a román nemzetiségű polgárok szinte ugyanannyian 
vannak a városban a 2010-es népszámlálás adatai szerint, kilencszázhetven-
valamennyien vallották magukat románnak és kettővel kevesebben németnek, tehát 
3-3 százalék nagyjából e két nemzetiség jelenléte a városban. Működik még Gyulán 
roma nemzetiségi önkormányzat is. Az ő létszámuk a népszámlálás alapján, a roma 
identitástudatú polgárok létszáma 100 fölött van néhánnyal. Értelemszerűen ezért a 
német és a román nemzetiség kulturális jelenléte erősebb ebben a városban. 

Úgy vélem, büszkén kijelenthetjük, hogy ebben a városban általános 
megbecsülésnek örvendenek a nemzetiségek, tiszteljük a kultúrájukat és városunk 
szerves, integráns részeként tekintünk rá, amely a hétköznapi életben is 
megnyilvánul. Egyrészt látható abban, hogy a hétköznapi valóság szerves része a 
magyar és román, magyar és német, német és román nemzetiségű polgárok békés 
együttélése, barátsága, adott esetben szerelme, házassága vagy jó, kollegiális viszonya. 
Azonban szimbolikus szinten is látható: amikor jöttek ide, láthatták, hogy a román 
zászló lobog az épületen, és a román nemzetiség tevékenységéhez köthető valamennyi 
épületen ott van a román zászló. Ez abból a szempontból is érdekes itt, a határ 
mentén, hogy a határ túloldalán, 3 kilométerrel arrébb pedig sajnos üldözik, hatósági 
üldöztetésnek vannak kitéve azok, akik mondjuk, a székely zászlót egy középületre 
kihelyezik, holott a székely zászló nem is egy idegen államnak a szimbóluma, hanem 
egy őshonos nemzetiségnek szimbóluma. De mi Gyulán örülünk annak, hogy a gyulai 
román nemzetiségű polgárok érzik is a megbecsülést, ezért büszkén tudják vállalni azt 
az identitást, melynek értékeit az egész város tiszteli. 

Az intézménnyel kapcsolatban meg tudom erősíteni Kreszta Traján szószóló úr 
szavait. Valóban nagyon jó együttműködés keretében adhattuk át az intézmény 
működtetését az országos nemzetiségi önkormányzatnak, hiszen mi Gyulán abban 
bízunk, hogy a legjobb gazdája ennek az intézménynek mégiscsak annak a 
nemzetiségnek az autonóm önkormányzati szervezete, amely igazán jól tudja, hogy 
mire van nekik szükségük. A kulturális autonómia jegyében természetesnek vettük, 
hogy bár nem volt kötelező átadni az intézményt, de partnerek leszünk ebben, és 
segítjük az Országos Román Önkormányzatot abban, hogy fejlesztési elképzeléseiket 
meg tudják valósítani és ezáltal infrastrukturális szempontból is sokkal kedvezőbb 
körülményeket tudjanak teremteni a nemzetiségi nevelés, oktatás és a kulturális 
hagyományápolás nemes feladatához. Az idő beigazolta, hogy ez a közös törekvésünk 
eredményes, hiszen azóta többletforrásokhoz jutott az intézmény. Évek alatt 
bizonyította mindenki számára a nemzetiségi önkormányzat, hogy igazán jó gazdája 
ennek az intézménynek. Több olyan felújítás, beruházás történt, amitől szebb, 
használhatóbb és korszerűbb lett ez az intézmény. 

Az oktatási, nevelési munkához márpedig itt illik a korszerű környezet, hiszen 
rendkívül magas színvonalú a pedagógiai tevékenység. Igazgató asszony elég régóta 
irányítja ezt az iskolát - bár nem látszik rajta (Derültség.) -, legalább tíz éve, úgy 
emlékszem, valamikor 2006-ban vagy 2007-ben választottuk meg először 
igazgatónak. Azóta példásan jó vezetője az intézménynek, amit az is jelez, hogy 
nemcsak a román nemzetiségű, a román identitású polgárok íratják előszeretettel 
ebbe az iskolába a gyermekeiket, hanem a román nemzetiséghez semmilyen 
kötődéssel nem rendelkező gyulai családok közül is vannak szép számmal, akik 
szívesen íratják ide a gyermeküket, hiszen tudják, hogy itt magas szintű képzésben 
részesül a nebuló, ráadásul elsajátít egy idegen nyelvet magas szinten, amelynek 
köszönhetően a nyelvi készségei is jelentősen erősödni fognak. 

Bízom benne, hogy ennek a fajta együttműködésnek egy újabb lökést ad ez a 
mai bizottsági ülés és azok a szálak, amelyek egyébként is elválaszthatatlanul 
összekötnek bennünket, még erősebbé válnak, és ilyen formán ez előtt a grémium 
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előtt is közösen tudjuk megmutatni városunk, a gyulai román nemzetiség, közösség 
értékeit és mindazokat a vonzerőket, amelyek ezt a várost jellemzik a rossz idő 
ellenére, ahogy a képviselő úr is említette ezt. Jöjjenek máskor is, érezzék jól 
magukat, és remélem, hogy a családjukkal együtt kikapcsolódási céllal is eljönnek 
majd egyszer hozzánk. Köszönöm a figyelmet. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, polgármester úr. Azt hiszem, valóban örömmel tölt 

el bennünket, hogy ebben a kedves városban ülésezhetünk. 
A sokat emlegetett intézményfenntartó képviselője, Juhász Tibor, a 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke számol be. 

Juhász Tibor hozzászólása 

JUHÁSZ TIBOR elnök (Magyarországi Románok Országos Önkormányzata): 
Permitetim ca, câteva cuvinte in limba românā sā vā salut. Vā zic un bun venit la 
Gyula pentru toti, o consfātuire rodnicā si o sedere plācutā. Köszönöm, egy pár szóval 
szerettem volna románul is köszönteni önöket. 

Tisztelt Szószóló Urak! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Jelenlévők, Újságírók! A média képviselőit külön köszöntöm. Szeretném elmondani, 
hogy nagy öröm számunkra, hogy Gyula város ad otthont ennek a tanácskozásnak. 
Gyula város, amely a mi szemszögünkből a románság fővárosa, hiszen itt vannak - 
ahogy már országgyűlési képviselő úr is említette - a bázisintézményeink, a 
püspökség, az országos önkormányzat, a kulturális szövetség, szinte minden 
intézmény itt székel. Erre mi büszkék vagyunk. 

Mi, románok - nagyon röviden mondanám - tradicionálisan három megyében 
vagyunk jelen, illetve Budapesten és Budapest környékén. A népszámlálási adatok 
csalókák, de ezen mi nem szeretnénk vitatkozni, hogy hogyan jött össze, hogy mi 
vagyunk a második legnagyobb nemzetiség. Büszkék vagyunk az eredményeinkre, 
ahogy már itt az előttem szólók megemlítették. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen 
oktatási intézményhálózatunk van. Minden kéttannyelvű intézményt, kivéve 
Méhkeréket, átvettünk. Ennek az oktatási intézményhálózatnak a zászlóshajója az 
itteni házigazda, a gimnázium és általános iskola itt, Gyulán. Büszkék vagyunk arra, 
hogy Gyulán, ebben az intézményben 420 tanuló tanul. Tehát vannak eredményeink. 
Ahogy polgármester úr is említette, felújítások folynak, mindenhol meg tudjuk 
teremteni az oktatáshoz szükséges körülményeket, mellette azon igyekszünk, hogy 
olyan oktatóbázis legyen, amely megfelel a kor követelményeinek. 

A probléma a nyelvvesztés, hiszen a megmaradásunk három pilléren alapszik: 
a család, az egyház, illetve az iskola. A családban most már nagyon sok a vegyes 
házasság és a nyelvet nem hozzák az iskolába. Az iskola feladata az, hogy megtanítsák 
a gyerekeket a román nyelvre, és ez, azt hiszem, hogy sikerült is. A másik az, hogy az 
egyháznak ki kellett nyitnia a kapuit, hogy minél többen jöjjenek el az egyházba, 
hallgassák meg a román misét román nyelven. Tehát ezekkel a problémákkal 
küszködünk, illetve amire büszkék vagyunk, az az oktatási intézményhálózat. Itt 
Gyulán, ahogy már említették az előttem szólók, német nemzetiség, román 
nemzetiség van. Ma nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk, békében élünk, és hadd 
mondjam el azt, hogy a városi önkormányzat a polgármester úrral az élen mindenben 
támogat minket, hogy a céljainkat megvalósítsuk.  

Én azt szeretném, hogy ne csak egy napra jöjjenek el Gyulára. Gyula nagyon 
szép, élhető város, ezért elvárjuk, hogy jöjjenek el több napra, és akkor egy séta 
közben megtekinthetik ezt a szép várost. Kívánok önöknek egy jó tanácskozást és egy 
jó tartózkodást! Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Mi pedig az országos önkormányzatnak kívánunk 
sok sikert.  

Czeglédiné dr. Gurzó Mária, a Nicola Bálcescu Román Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium igazgatója már hosszú ideje, ahogy polgármester úr említette, de 
nem látszik rajta, az intézményen viszont látszik, legalábbis én azt hiszem, ez a 
gyönyörű színházterem is ezt mutatja, ahol ülésezünk. Lesz alkalmunk nyilván majd 
sétát tenni az intézményben, de kérem, mutassa be nekünk alapvető adatokkal. 

Czeglédiné dr. Gurzó Mária hozzászólása 

CZEGLÉDINÉ DR. GURZÓ MÁRIA igazgató (Nicolae Bálcescu Román 
gimnázium, Általános Iskola és Kollégium): Igen Tisztelt Vendégeink! Engedjék meg, 
hogy magam, tanártársaim és 410 diákunk nevében nagyon sok szeretettel és őszinte 
tisztelettel köszöntsem valamennyiüket, mindenekelőtt román nyelven is a 
hagyományos román formulával. Bine aţi venit, Stimaţi Oaspeţi, la Liceul, Școala 
Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din orașul Giula! Igen Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Szóvivők! Mélyen Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Igen Tisztelt 
Polgármester Úr! Tisztelt Elnök Úr, Elnök Asszony! Kedves Jelenlévők! Egy különös 
nap ez a mai a 67 éves iskolánk történetében, ugyanis azt gondolom, hogy először tesz 
látogatást és itt szervezi meg kihelyezett ülését Magyarország valamennyi nemzetiségi 
képviselője. Amikor értesültem erről az összejövetelről, gondolatban próbáltam 
felsorolni a 13 nemzetiséget, és arra gondoltam, hogy a magyar nyelven túl mennyi 
nyelv, mennyi szín, mennyi kultúrkincs gyarapítja többségi nemzetünknek a 
kultúráját. 

Eszembe jutott egy Kosztolányi Dezső idézet, amelyet ifjúkorom óta hordozok 
a lelkemben és szeretném megosztani önökkel: "Minden népet szeretek, úgy amint 
van, ahogy a kertben a rózsát, a tulipánt, a szegfűt külön-külön és önmagáért 
szeretem. Szeretem a természet változatosságát. Az az óhajom, hogy a népek 
megértsék egymást. De ha valaki azt indítványozná, hogy a népeket mind 
egybeolvasztja, tiltakoznék ellene, nemcsak az én népem, hanem minden nép 
nevében. Az így keletkezett világ unalmas lenne, elszegényítené gazdagságunkat, mely 
annyira emberi. Aki nem különbözik mástól az nincs is." 

Azt gondolom, azon túl, hogy a nemzetiségi kultúrák erősítik és gyarapítják a 
többségi kultúránkat, a nemzetiségeknek és képviselőiknek van egy küldetésük, 
méghozzá az, hogy építsék a szellemi hidat Magyarország, hazánk és a szomszédos 
országok - anyaország, eredetország - között. És azt gondolom, hogy ma, amikor 
Európának oly nagy kihívásokkal kell megküzdenie, nagyon fontos lenne a népek 
összefogásának a gondolata és ennek a valósággá tétele, hiszen fontos az, hogy 
erősítsük az identitásunkat, azt gondolom, a keresztény identitást is, s ezt a 
diákjainkban is erősítenünk kell, és természetesen a nemzetiségi és a nemzeti 
identitást is. 

67 éves gimnáziumunkban nagyon nagy hangsúlyt teszünk a román nyelv és 
kultúra közvetítésére, de ugyanakkor a magyar nyelv és kultúra átadására, mindezt az 
európai és az egyetemes kultúra kontextusába ágyazva. Nagy hangsúlyt helyezünk a 
hagyományápolásra és újításra, igyekszünk toleranciára nevelni a diákjainkat, minél 
több ismeretet közvetíteni, fejleszteni a legkülönbözőbb képességeiket, 
kompetenciáikat, pozitív attitűdjeiket és egyáltalán emberré formálni őket.  

Gimnáziumunk végzős diákjai nagyon szép számban nyernek felvételt 
elsősorban a hazai egyetemekre, frekventált egyetemekre is, nagyon sokan vissza is 
térnek ide, a városunkba és a szűkebb régióba is, ami nagy öröm számunkra. 
Polgármester úr is említette, a gyulai kórházban nagyon sok volt diákunk van, de 
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nemcsak itt, hanem bárhol megfordulunk, a rendőrségen, a közigazgatásban, az élet 
legkülönbözőbb területein.  

Iskolánk nemzetiségi jellegét a tanórai tevékenységeken kívül igyekszünk 
sokféle tevékenységi körrel, formával erősíteni. Minden szinten vannak 
hagyományőrző táncegyütteseink, román amatőr színtársulatunk, iskolaújságunk, 
rádiónk, kórusunk és sorolhatnám tovább. Nagyon komoly és kiterjedt 
kapcsolatrendszerünk van nemcsak a hazai ELTE román tanszékével, a szegedi, 
szarvasi tanszékekkel, hanem nagyon sok romániai középiskolával és egyetemmel. 
Mondhatnánk, hogy egészen Kolozsvárig élő kapcsolatokat ápolunk sok 
intézménnyel, ami építő jellegű közösségünk életében.  

Az évek során több fenntartója is volt ennek az iskolának, ennek az 
intézménynek, az egyik legreprezentatívabb Gyula város önkormányzata volt. Nem 
azért, hogy visszaadjam ezt a szép gesztust és megköszönjem, de tiszta szívemből 
mondom, és bárhol megfordulok, elmondom, hogy polgármester úr még mielőtt 
polgármester lett volna, nagyon pozitívan állt mindig a mi közösségünkhöz, mindig 
nagyon korrektül és harmonikusan viszonyult a tanulóifjúságunkhoz, a 
közösségünkhöz a mai napig is. Bár azóta már új fenntartónk van, az Országos 
Román Önkormányzat, de bizton állíthatom, hogy iskolánk benne maradt a város 
kulturális és oktatási vérkeringésében, vigyázó szemekkel tekint ránk, ezt nagyon 
szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk! 

Említettem, hogy nagyon sok fejlesztést végeztünk, amióta átkerültünk az 
Országos Román Önkormányzathoz. Természetesen köszönet szóvivő úrnak és elnök 
úrnak is, akik sok mindent közvetítenek a mi kívánságainkból.  

Az EMMI támogatásával, különböző pályázatokkal, projektekkel igyekeztünk 
szépíteni a diákok miliőjét, nagyon komoly renoválásokat végeztünk, felújítottuk a 
kollégium leányszárnyát, fiúszárnyát, teraszainkat, vendégházunkat, tornatermünket, 
tantermeinket, s még bővítettünk is - mert hál’ istennek évről évre növekszik a 
tanulóifjúság létszáma -, parkosítottunk és még sorolhatnám, de nem teszem, modern 
technológiai eszközökkel, interaktív táblákkal, új padokkal vártuk a diákjainkat. Azt 
gondoljuk, hogy ez a szép és a XXI. században adekvát miliő is vonzza a gyermekeket, 
mint ahogyan azt is gondolom, hogy az iskola családias légköre.  

Egyre többen újra felfedezik a gyökereiket. A beiskolázási körzetünk országos, 
mondhatnánk, Magyarcsanádtól Pocsajig az ottani nyelvoktató és kétnyelvű 
iskolákból érkeznek diákok. Méhkerék egy bázisiskola annak ellenére, hogy ez az 
iskola nem tartozik ebbe a családba az országos önkormányzat égisze alatt. 
Testvériskoláink a kétegyházi, a battonyai, az eleki és a Hajdú-bihari Oktatási 
Központ, Bedő, Szakál stb. Ezekkel itt egy családban igyekszünk a specifikumokat is 
megőrizni, erősíteni, tehát emiatt is növekszik. 

Ahogy említette polgármester úr is, a városból is egyre több család nagyon 
szívesen beíratja ide a gyermekét, gondolván arra is, hogy a város a határ szélén van, 
és a román nyelvismeret is nagyon sokat épít, sőt még hasznosítható, hiszen a 
turisztika területén is egyre többen érdeklődnek a román nyelv iránt, de más 
területeken is. Az elmúlt 15 évben néhány diákunk - vagy hatvan - végzett 
Romániában. A román állam ösztöndíj-lehetőséget ad, mindenféle profilú szakokra 
iratkozhatnak diákok, úgyhogy több mint hatvanan végeztek az elmúlt 15 évben 
Románia különböző egyetemein és ők is, mondhatnám, oroszlánrészt visszatértek ide, 
a szűkebb miliőbe. 

Ami a tárgyi feltételeken túl örvendetes, és csak egy mondatba sűríteném, hogy 
az elmúlt 5-6 évben mi is bekapcsolódtunk, európai uniós pályázatokban vettünk 
részt, taneszközfejlesztést végeztünk, és új szellemiségű diákbarát tankönyvek 
köszöntötték most a diákokat. Éppen friss még a nyomdaillat is a tankönyveinket 



13 

illetően. Nagyon szép, modern szemléletű nyelvi, irodalmi, történelmi, földrajzi, de 
mondhatnám, integrált ismereteket is közvetítő, vonzó tankönyveink jelentek meg 
online formában is és tradicionális formában is. Közel száz szakemberrel dolgoztunk, 
hazai, romániai szakemberekkel, és a mi tantestületünk tollforgató tanárai is 
bekapcsolódtak, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Azt reméljük, egy 
újabb lendületet fognak adni nyelvünk és kultúránk közvetítésében, és igyekszünk 
méltók lenni, mert valóban évszázadok óta, én is ezt mondom, Gyula egy nagyon szép, 
modern, példaértékű modellt állít az együttélésből, hogy hogyan lehet szépen, 
egymást megerősítve, egymás kultúráját erősítve, ugyanakkor az egyediséget is 
megőrizve élni. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Ahogy elnök úr mondta, hogy 
jöjjenek el máskor is, én is őszinte szívből mondom, hogy tessenek eljönni máskor is. 
Akár itt vannak a szép vendégszobáink is, közel a fürdőhöz, ezt a nagyon szép, én azt 
mondom, európai arculatú kis városunkat érdemes megnézni, itthon lenni, mert 
valóságos gyöngyszem. Nyilván vannak nagyon jó képviselőink, akik hozzájárulnak, 
hogy ez a város még nem is tudom, hogy meddig szépülhet és lelke van, és mi nagyon 
itthon érezzük magunkat ebben a városkában, a mi hazánkban, nyilván megőrizve 
anyanyelvünket és kultúránkat. Nagyon köszönöm. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alapos és lelkes tájékoztatást. 
 
CZEGLÉDINÉ DR. GURZÓ MÁRIA igazgató (Nicolae Bálcescu Román 

Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium): Megkért szóvivő úr, mondván, hogy 
először járnak itt és a mi iskolánkban, hogy egy kicsit beszéljek ezekről. Remélem, 
nem voltam nagyon hosszú. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem nélkülözte a nevelő célzatot sem a 

Kosztolányi-idézettel - igazgató asszony, külön köszönöm. 
Vetróné Negreu Mariana, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Dokumentációs és Információs Központjának igazgatója számol be. Foglaljon helyet 
elnök úr mellett, és akkor a mikrofon is közel lesz. (Megtörténik.) Egy tájékoztatást 
kérnénk az intézményről. 

Vetróné Negreu Mariana hozzászólása 

VETRÓNÉ NEGREU MARIANA igazgató (Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központja): Tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Én végül is annyit tudok mondani, hogy 2002 óta tag vagyok a 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatánál. A 2014-es választás után 2015 
májusától lettem a Dokumentációs és Információs Központ igazgatója. Egyrészt 
maguknak is nagyon sok mindent köszönhetek, ebben az évben sikerült a legtöbb 
pályázatot megnyerni, 9 pályázatot adtunk be, és sikeres volt mind a 9 pályázat.  

A Dokumentációs Központ nagyjából foglalkozik archiválással, van egy 
könyvtárunk, egy galériánk, amelyet - ha az idő megengedi - meg is tudunk látogatni. 
Van egy nép- és hagyományőrző táncegyüttes, amely a Nicolae Bálcescu Gimnázium 
tanulóiból áll. Célunk a jövőben egy színházat létrehozni ennek az országos 
önkormányzatnak. A nagyon sok rendezvénnyel együtt végül is - ahogy elnök úr is 
mondta - a Dokumentációs és Információs Központ az országos önkormányzatnak az 
egyetlenegy intézménye. Örülök annak, hogy itt vannak, és a továbbiakban pedig 
sikeres munkát kívánok önöknek! 
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ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Idefelé jövet a kocsiból láttam ezt a 
központot. Komoly bázisnak tűnik. Több részlegből áll. 

 
VETRÓNÉ NEGREU MARIANA igazgató (Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központja): Annyit szeretnék még 
mondani, hogy van egy tájházunk is Kétegyházán. Mindenkinek az asztalára tettem 
egy kis katalógust, amely bemutatja ezt a tájházat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További sikeres munkát kívánunk! 
Kovács Zsoltné, a Cronica hetilap igazgatója referál. 

Kovács Zsoltné hozzászólása 

KOVÁCS ZSOLTNÉ igazgató (Cronica): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt parlamenti 
Képviselő Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Szószóló Urak, Asszonyok, 
Meghívottak! Köszöntöm önöket itt, Gyulán. Én a Cronica újság képviselője vagyok 
2009 óta. A Magyarországi Román Országos Önkormányzat 2000-ben hozta létre ezt 
az újságot. Sok munkával és hozzáadással sikerült először havonta, utána kéthetente 
megjelenni, és 2008 óta hetilapként jelenik meg. Az újságban meg tudjuk tekinteni az 
Országos Önkormányzat munkáját, az iskola, az egyház és a közösség kultúráját és 
hagyományait. Meglepetés számomra, hogy szólnom kell ma ezen a napon, de 
meghívom önöket, hogy tekintsék meg a szerkesztőséget és nézzék meg a mi 
munkánkat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, szívesen megtesszük, hiszen sajnos a lapot magát 

nem értjük, mert román nyelven íródik. 
Említettük, hogy Gyula városa rendkívül színes, ami a nemzetiségi összetételét 

illeti, ezt is bizonyítja, hogy körünkben van Mittag Mónika, Gyula város Német 
Nemzetiségű Önkormányzatának elnöke, aki erről a közösségről tájékoztat 
bennünket. 

Mittag Mónika hozzászólása 

MITTAG MÓNIKA elnök (Német Nemzetiségi Önkormányzat, Gyula): Es ist 
mir auch eine große Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Nemzetiségi Bizottság! Tisztelt Önkormányzati, Tisztelt Parlamenti Képviselő Úr! 
Tisztelt Polgármester Úr! Számunkra is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy önöket itt 
Gyulán köszönthetjük, és külön szeretném megköszönni azt, hogy most itt 
bemutatkozhatnak a gyulai németek is önöknek, és köszönöm Ritter Imre szószóló 
úrnak, hogy ő ezt számunkra biztosította.  

Röviden szeretnék csak szólni, hiszen az ebéd után ellátogatnak Németvárosra, 
és ott be tudjuk mutatni önöknek röviden az életünket, és megtekintik a 
Máriásházunkat is, amit mindenképpen szeretnénk a nemzetiségi bizottságnak 
bemutatni, hiszen Gyula város legrégebbi lakóházáról van szó.  

Nagyon röviden: Gyulára 1724-ben telepítettek be németeket, Gyulán kívül 
Elekre, Almáskamarásra, Gyomaendrődre és Mezőberénybe telepítettek még Békés 
megyében németeket. Gyulán Németgyula 123 évig teljesen külön városként 
működött, majd később egyesült Gyulával. Gyulára főleg iparosokat telepítettek be, 
de a németek hozták be a szőlőkultúrát, a borkultúrát, a gyümölcskultúrát. Pont 
szombaton tartottuk a nagy szüreti sváb bálunkat itt Gyulán, ahol 180 résztvevő vett 
részt.  

A Máriásházzal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy 1801-ben 
Gyulán egy hatalmas tűzvész volt, ahol a város összes lakóháza leégett, egyedül ez az 
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egy ház maradt meg majdnem épségben, és ezért ennek a háznak a falára egy 
Szűz Mária-szobrot helyeztek el. Ez a ház azóta is áll, és a gyulai németek szeretnék, 
ha itt egy tájház és egy Civil Ház kerülne létrehozásra. Gyula város önkormányzata ezt 
a házat megvásárolta és a gyulai németeknek használatba átadta.  

A gyulai németek nagyon sokat tettek a Békés megyeiekért az építészet, az 
iparosok révén. Békés megye legnagyobb épületeit szinte mind a gyulai német 
építészek, iparosok húzták föl, de ezenkívül Erkel Ferencet is a gyulai németek adták 
országunknak. Békében éltek, a hazáért harcoltak a háborúkban, a szabadságharcban, 
ennek ellenére a II. világháború után Gyuláról 550 főt vittek el a Szovjetunióba 
málenkij robotra. Elekről 1900 fős vonat indult ki a Szovjetunióba, Gyuláról pedig 
1600 főt vittek el összesen málenkij robotra. Sajnos ezt a gyulai németek a mai napig 
is megsínylik és nagyon nehéz a nemzetiségi önkormányzatnak az, hogy a gyulai 
németek ismét életre keljenek, ismét őrizzék a hagyományaikat, a nyelvüket, hogy ezt 
újra felélesszük. Ezt a feladatot végzi a gyulai német nemzetiségi önkormányzat.  

Több mint 65 éve van német nemzetiségi oktatás az Implom József Általános 
Iskolában. Városunk egyik legkedveltebb oktatási formája ez, hiszen nagyon erős, 
nagyon komoly munka folyik ebben az iskolában. Heti 7 óraszámban tanulják a 
németet, és szinte középfokú szinten vannak 14 évesen ezek a diákok. A német 
nemzetiségi óvodát ebben az évben vette át működtetésre Gyula Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata. A megyében mi vagyunk az első ilyen települési 
nemzetiségi önkormányzat, amelyik intézményt vett át, a többi intézményt az 
országos vagy a megyei nemzetiségi önkormányzat működteti. Nagyon örülünk ennek 
és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez sikerült. 

Az 1980-as években alakult a Német Klub, ezt is szeretnénk ma önöknek 
bemutatni. Itt Békés megyében, Gyulán működik a regionális iroda, a Békés Megyei 
Német Önkormányzatok Szövetsége, és a mostani választásokon, 2014-ben alakult 
meg először a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, melynek a központja 
Békéscsabán van, és 10 nemzetiségi önkormányzatot foglal magában.  

Gyulán 4 fővel működik az önkormányzatunk, és nagyon sok közösségépítő 
munkát végzünk, pályázatokat írunk, de erről inkább majd Németvárosban szeretnék 
önöknek bővebben szólni, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm önöket, és köszönöm, 
hogy én is szólhattam a mai napon. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Valóban, én is úgy tudom, 

hogy Gyulán volt, vagy talán ma is van Románváros meg Németváros, ez is egy 
sajátossága ennek a városnak.  

Nagyon szépen köszönöm országgyűlési képviselő úrnak, polgármester úrnak, 
igazgató asszonynak, a Román Országos Önkormányzat elnökének, a helyi német 
nemzetiségi önkormányzat elnök asszonyának és az intézmények vezetőinek a 
tájékoztatást. Nyilvánvalóan bizottsági ülésünk után, ahogy elhangzott, lesz módunk 
személyes látogatást is tenni egyes intézményekben és még bővíteni, gyarapítani a 
tapasztalatainkat. Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunkat ezzel lezárom. 

Tudom, polgármester úr említette, hogy más programja van, hosszú út áll 
előtte, úgyhogy további jó munkát kívánunk polgármester úrnak is. (Dr. Görgényi 
Ernő: Köszönöm szépen, elnök úr. Viszontlátásra! – Távozik az ülésteremből.) 



16 

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. 
(XII. 29.) kormányrendelet módosításának kezdeményezésére 
vonatkozó javaslat megvitatása  

Rátérünk 2. napirendi pontunkra, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. 
(XII. 29.) kormányrendelet módosításának kezdeményezésére vonatkozó javaslat 
megvitatására. Mint tudjuk, az országos helyi nemzetiségi önkormányzatok kérése ez, 
hogy ezt a kormányrendeletet - amely a pályázati feltételek, illetve az elnyert 
támogatások elszámolásának rendjét szabályozza - módosítsuk már erre az 
esztendőre is. Jövő évre a költségvetési törvény már módosítja. Ritter Imre német 
szószólótársunk kérte, hogy vegyük ezt napirendre és elő is készítette a javaslatot. 
Átadom neki a szót.  

Hozzászólások 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Szeretettel köszöntök én is 
mindenkit. A bizottság tagjainak emlékeztetésül, a kedves meghívottaknak pedig 
tájékoztatásul mondanám, hogy a 2017-es központi költségvetési törvény már ez év 
júniusában elfogadásra került, méghozzá egy új formában. Bennünket, 
nemzetiségeket érintően ez azt jelenti, hogy a központi költségvetési törvénynek egy 
külön mellékletébe, a 9. számú mellékletbe került bele a nemzetiségi 
önkormányzatokat és a nemzetiségi civil szervezeteket érintő valamennyi támogatás, 
és nemcsak ennek a számszaki része, hanem a támogatás felosztásának, 
felhasználásának és elszámolásának a szabályai is, amelyek jelenleg még egyébként 
pont ebben a 428-as kormányrendeletben vannak, amelyik ily módon 2017. január 1-
jétől meg fog szűnni.  

Tavasszal már több hónapon keresztül az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségével együtt nagyon kemény tárgyalásaink voltak a 
szabályozás szövegéről. Több dologban tudtunk jelentős előrelépést elérni, például 
abban, hogy a feladatalapú támogatást nem az adott év december 31-éig, hanem a rá 
következő év december 31-éig lehet felhasználni és a többi. Viszont ezek a szabályok 
egyelőre még csak 2107. január 1-jétől a 2017-es támogatásokra vonatkoznak, és már 
nem volt idő tavasszal, hogy a 2016-os támogatásokra is a számunkra kedvező 
módosításokat megtegyük. Ezért ez az előterjesztés most semmilyen újat nem hoz a 
2017-es központi költségvetési törvényben már elfogadott szabályokhoz képest, 
viszont minden olyan változást felsoroltunk, amit 2017-re már elfogadott a 
parlament, és számunkra kedvező, hogy ezeket a 2016-os támogatásra is figyelembe 
vegyék. Azt gondolom, hogy ennek a szakmai és egyéb egyeztetésének többé-kevésbé 
formálisnak kell lennie, hiszen csak azt kérjük, hogy a 2017-re már elfogadott 
szabályokat 2016-ra is alkalmazzák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, szószóló úr. Van-e a bizottság tagjai közül 

valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz? (Nincs jelentkező.) 
Tulajdonképpen arról van szó, hogy kezdeményezzük majd a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnál a kormányrendelet módosítását az Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségével karöltve.  

Észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor köszönjük szépen a 
tájékoztatót. Ezt nem kell különösebben megszavaznunk, ez a kiindulási alap, a 
tárgyalási alap a módosítás kapcsán. Köszönöm szépen. A második napirendi 
pontunkat is lezárom. 
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Döntés nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítás 
kezdeményezéséről 

A harmadik napirendi pont döntés nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítás 
kezdeményezéséről. Az Országgyűlésnek benyújtásra került az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvénytervezet T/12233. számon, illetve T/12234. számon a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény tervezete. Szakértőink, titkárságunk 
munkatársai is felhívták a figyelmet arra, hogy mindkét törvénytervezet érinti a 
nemzetiségek nyelvhasználati jogait, illetve a nemzetiségi önkormányzatok hatósági 
jogkörét, ezért kezdeményezzük csütörtökön a Házbizottság ülésén. A bizottság 
egyetértésével kezdeményezni kívánom - és előtte már írásban a házelnök úr felé -, 
hogy mindkét törvényt nemzetiségi napirendként tárgyalja a tisztelt Ház. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e ehhez észrevételük. (Nincs jelentkező.)  

Határozathozatal 

Ha nincs, akkor kérem, erről szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény tárgyalása esetén kezdeményezzük annak 
nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítását, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 10 
igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 
Egyhangúlag elfogadtuk és támogatjuk. 

Aki támogatja, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezetet is 
nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja a tisztelt Ház, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 10 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. 
Köszönöm szépen. Ezt egyhangúlag jóváhagytuk. Egyébként az éves tervezetünkben is 
mindkét tervezett törvényt feltüntettük, hogy kezdeményezni fogjuk a nemzetiségi 
napirendi ponttá nyilvánítását. 

Egyebek 

Az utolsó, a negyedik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem a bizottság 
tisztelt tagjait, van-e az egyebekhez bejelentés, tájékoztatás. (Jelzésre:) Kissné Köles 
Erika szlovén szószóló asszony kér szót. Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi tagját, és köszöntöm a vendéglátó 
Gyula városának valamennyi képviselőjét, a képviselő urat, illetve a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok képviselőit. Egy, az elnök úr által az ülés kezdetén bejelentett 
időpont-változás okán kértem most szót, egészen konkrétan elnök úr mondta, hogy 
októberben nem kedden, hanem szerdán lenne a bizottság ülése, 19-én, ugyanakkor 
az albizottságunk erre a napra már ülést hirdetett meg két meghívott vendéggel. 
Látom közben, hogy egyeztetnek. Ha egy órakor kezdődik az ülés, akkor esetleg 
beleférünk, de két olyan témakör van, amihez külsős vendégeket is hívtunk. Ha 
marad a szerdai egyórás kezdés, akkor ebbe beleférünk.  

Egyebek mellett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától a nemzetiségekért 
felelős ombudsmanhelyettes kérésére szerveztük ezt az albizottsági ülést, a 
nemzetiségi önkormányzatok intézményi tanácsba történő tag delegálásával 
kapcsolatban szeretnének egy tájékoztatást, illetve egy módosítási kérelmet 
bemutatni a bizottság tagjainak, illetve kérni az eljárást ennek ügyében, illetve a 
nemzetiségi színházak szerepéről két előadó fog tájékoztatást adni. Csak 
tájékoztatásképpen szeretném mondani, hogy nekünk albizottsági ülésünk van 
meghirdetve ugyanerre a napra. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Örülök, ha 10 órakor kezdődik az 
albizottsági ülés. Én egy órára szándékozom összehívni a bizottság ülését, ha ez 
összeegyeztethető, sőt feltehetően a részvétel is az albizottsági ülésen magasabb lesz. 
Egyébként október 18-án, kedden a Szlovák-Magyar Kisebbségi Vegyesbizottság 
ülésezik, és ott mint szlovák nemzetiségi szószóló veszek részt, tehát ez indokolja, 
hogy a szokásostól eltérően egy nappal későbbre tervezzem a bizottsági ülés 
összehívását. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Mivel ma le lett 

véve a nemzetiségek jogairól szóló törvény a napirendről és a napirendről nem illik 
vitát kezdeményezni, én csak szeretném jelezni és tisztelettel kérni a bizottságot, hogy 
mivel már a múlt keddi informális munkacsoport-megbeszélés után is azt kértem, 
hogy párhuzamosan küldjük meg az ONÖSZ-nek és egyeztessünk a frakciókkal és a 
minisztériumokkal, ma le lett véve a napirendről, nyilván több órán keresztül nem 
lett volna idő róla vitatkozni, de ha megint két héttel eltolnánk, kevesebb, mint hét 
hetünk marad. Ennek az egyeztetése a frakciókkal, minisztériumokkal nem lesz egy 
olyan egyszerű történet.  

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben azt akarjuk, hogy még idén a nemzetiségi 
törvény a parlamentben módosításra kerüljön, akkor küldjük meg, azt gondolom, a 
jól előkészített munkaanyagot a minisztériumoknak és az ONÖSZ-nek, és 
párhuzamosan a két hét múlva sorra kerülő bizottságig is kezdjük el az egyeztetést, 
különben fizikailag nem lesz lehetséges, hogy idén még törvénymódosítás legyen. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr kért 

szót. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Szeretném tájékoztatni a 

bizottságot, hogy múlt héten a parlament a keddi ülésén elfogadta a Magyar-bolgár 
barátság napját, október 19-ét nyilvánította a barátság napjává. Úgy gondolom - ez 
egyéves munkám eredménye -, hogy ez nagyon fontos és nagy jelentősége van a két 
ország, a két nép kapcsolatában. Úgyhogy itt szeretném még egyszer megköszönni a 
támogatást mindenkinek a magyar kormány részéről, a szószólók részéről és 
mindenki részéről, hogy támogattak és tényleg sikerült megszavazni a Magyar 
Országgyűlésnek ezt a jeles napot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én is tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tajgait, a képviselő urat és a megjelent gyulai románokat, 
németeket és magyarokat is. A nemzetiségi törvényhez visszatérve, én is úgy 
szavaztam, hogy vegyük le a napirendről, hiszen az Országos Önkormányzatok 
Szövetségével nem volt tárgyalva, ráadásul, ahogy tegnap találkoztam a Szerb 
Országos Önkormányzat elnökével, nincs is napirenden. Az ő véleményük nélkül 
nehéz így nekifutni egy törvénymódosításnak. Úgy érzem, hogy ahogy előbb 
egyeztettünk és dolgozott a bizottság, vagyis az úgynevezett albizottság a 
törvénymódosítás kapcsán, ugyanúgy kell egyszer és mindenkorra megkérdezni az 
országos önkormányzatoktól, hogy szándékukban áll-e támogatni ezeket a 
kezdeményezéseket a törvénymódosítás ügyében. Amennyiben igen, akkor adjanak 
hozzájárulást és anyagot; ha nem, akkor mi elkezdjük a saját utat járni. Anélkül, hogy 
velünk nem tárgyaltak és nem láttam, hogy napirenden van ez nálunk, úgy tudom, 
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hogy az ONÖSZ elnökétől érkezett egy kérés, hogy mit szándékoznak módosítani, ez 
számomra kevés. Én tehát kezdeményezném, hogy együttes informális ülés jöjjön 
létre, ahol megállapodunk, hogy milyen pontokban tudjuk módosítani a törvényt, és 
ez alapján elindulunk, ahogy Imre mondta - persze, kevés az idő. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én is köszöntök 

mindenkit nagyon nagy szeretettel. Azt szeretném - ahogy már Jaroszlava is 
elmondta, talán így értelmeztem a szavait - ha közös ülés lenne a nemzetiségi 
szószólókkal… (Zaj. - Derültség.) Ez így volt? 

 
ELNÖK: Áthallásos egy picit a dolog. (Derültség.) Közösen tartott ülés. 

(Közbeszólások: Együttes! Együttes ülés a hivatalos megfogalmazás.) 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Együttes ülés, igen, 

valahogy úgy. Oldjuk meg, mert nálunk már volt egy informális ülés, és nem tudom, 
hogy az országos elnökök vagy az országos elnökség ülésezett-e erről a kérdésről. Ha 
ez megtörtént, akkor az ő anyagukat is lássuk, és azt követően tartsunk együttes ülést. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van még valami észrevétel? (Nincs jelentkező.)  
Ehhez a magam részéről csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a 

munkaanyag az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének a javaslataira 
épül, ezt többször elmondtuk, tavasszal is elmondtuk. Most jó lett volna legalább egy 
bizottsági konszenzussal összeállt anyagot elfogadni, amit továbbíthatunk, ilyen most 
nincs, megint nincs ilyen anyagunk. Hiába csinálunk informális megbeszéléseket, ha 
arra nem jön el a bizottsági tagok fele, és akkor az a válasz, hogy végül is itt nem volt 
konszenzus, nem beszéltük meg. Jövő héten kezdeményezni fogom, hogy a 
munkacsoport - talán kedden - üljön le, beszéljük még át. 

Valóban vannak ebben a javaslatban is még lyukak, kidolgozatlan részek, 
paragrafusok, például, ami nagyon fontos, a nemzetiségi önkormányzatok 
vagyonszerzése sajnos nincs kidolgozva, én is kaptam ígéretet, hogy meg lesz csinálva, 
de nincsen. Tehát továbbra is üljünk le, mert kellene egy olyan anyag, amire 
nagyjából rábólintunk, amit továbbítani tudunk az ONÖSZ felé részünkről, hiszen ezt 
ők tőlünk várják, ez nyilvánvalónak tűnik. Azt hiszem, hogy ma este is lesz módunk 
beszélgetni erről, mert ez egy nagyon aktuális, fontos kérdés, tehát valóban kötetlen 
formában is üljünk le, beszéljünk a törvénymódosítás tervezetéről, jövő héten üljön 
össze ismét a munkacsoport és folytatjuk a munkát.  

Az ülés berekesztése 

Van-e más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a napirendi pontot 
lezárom. Köszönöm szépen az aktív részvételt, az ülést berekesztem.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc) 

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Vicai Erika 


