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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága ülését megnyitom. Március 8-át írunk, tekintettel a nemzetközi nőnapra, 
szeretettel köszöntöm bizottságunk hölgytagjait és ülésünk minden részt vevő 
hölgyvendégét, munkatársát. Éljenek a hölgyek! (Taps a férfiak körében.) Köszönettel 
vettük az elhelyezett figyelmességeket, és természetesen az ülésünk után a bizottság 
nevében is felköszöntjük a hölgyeket. 

Most pedig lássunk munkához! A határozatképességünket illetően a jelenléti 
ívről megállapítottam, hogy a 13 tagú bizottságunkból 10 bizottsági tag van jelen, 3 
bizottsági tag jelezte, hogy később kapcsolódik be a munkánkba. Kissné Köles Erika 
kérésemre vesz részt a Köznevelési Kerekasztal tárgyalásán, két bizottsági tagunk, 
Varga Szimeon és Alexov Lyubomir pedig a Nemzeti összetartozás bizottságának 
ülésén vesz részt, de meg fognak érkezni. Tehát 10 jelenlévővel, 10 szavazattal kezdjük 
meg a munkát. Helyettesíti megbízást nem adott senki.  

Köszöntöm tisztelt vendégeinket az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
valamint az Állami Számvevőszék részéről, továbbá az országos önkormányzatok 
elnökeit és munkatársait, valamint a média képviselőit és minden kedves vendégünket. 

A napirend elfogadása következik. Az ügyrendünkben megszabott határidőig, 
ma reggel 8 óráig egyik bizottsági tagunk sem kért napirend-kiegészítést. Kérdezem, 
hogy a meghívóban szereplő napirendi javaslatot kívánja-e most valaki kiegészíteni. 
Van-e a bizottsági tagok közül valakinek ilyen javaslata? (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelentkezőt. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslattal, kézfeltartással szavazzon! 
(Szavazás.) Tíz igen szavazatot látok. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. A 
napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadtuk. 

A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, köznevelési 
szerződés támogatásával működő köznevelési intézmények 
helyzetének áttekintése   

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, amelynek címe: a nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott, köznevelési szerződés támogatásával működő 
köznevelési intézmények helyzetének áttekintése. Mint tudjuk, itt országos 
nemzetiségi és helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési 
intézményekről van szó, és Kreszta Traján román nemzetiségi szószólótársunk kérte, 
hogy vegyük napirendre ezt a kérdést, és tekintsük át ezen intézmények, illetve a 
köznevelési szerződések jelenlegi helyzetét. Átadom a szót a szószóló úrnak.  

Kreszta Traján szóbeli kiegészítése 

KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem a bizottság 
tagjait és a megjelent kedves vendégeket.  

Az egyik nagyon súlyos és likviditási problémákkal járó gond a köznevelési 
szerződés támogatásával kapcsolatban, hogy ennek a szerződésnek az aláírására nem 
került sor mind a mai napig. Nem szeretnék nagyon sokat beszélni, mert a végén be 
fogok rekedni, és nem fogják hallani a hangom, de egy a lényeg: az Országos Román 
Önkormányzat megkeresett engem egy levéllel, és szeretném azt is megosztani 
önökkel, hogy időközben Palkovics államtitkár úrnak is írtak egy levelet ebben a 
kérdésben. A dolog lényege a következő: egy kimutatást készítettek számomra, hogy a 
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hat intézményünkből öt olyan intézményünk van, amiben - tudjuk nagyon jól, hogy kis 
létszámú intézményekről van szó -, miután a köznevelési szerződés nem lett aláírva, itt 
51 millió 900 ezer forint kiesés mutatkozik januártól március végéig három hónapra 
elosztva, ez 613 fő gyereklétszámot vesz figyelembe.  

Azt már csak félve mondom, hogy 2016. március 4-én kapott az 
önkormányzatunk az Államkincstártól költségvetési támogatást, amiből a NAV már 
eleve 21 millió 500 ezer forintot leemelt. Ebből kiderülnek azok a likviditási gondok, 
amik itt felmerültek, és amiket itt felsoroltak nekem. Tudjuk nagyon jól, hogy év végén 
nem maradhatott az országos önkormányzatoknál sem a költségvetésben plusz arra, 
hogy az országos önkormányzatok által átvett intézményeket ebben az esetben tudja 
támogatni, ezért most elég súlyos a helyzet, amely ezt a kérdést illeti.  

Továbbmenve, tudjuk nagyon jól azt is - nekem közben azt is kigyűjtötték -, hogy 
2014 október után, addig adták ezt a 2700 forint támogatást gyermekenként, 
kimutatva erre a három hónapra, ez 4 965 300 forintot jelent. Tehát ha én most 
összeadom ezt az 51 millió 900 ezer forintot és a 4 millió, durván 5 millió forintot, ez 
azért komolyan alátámasztja azt, hogy itt milyen gondokkal szembesül a fenntartó.  

Én ezért kértem az elnök urat és a bizottságot, hogy ezt tűzzük napirendre, hogy 
mielőbb aláírásra kerüljön ez a köznevelési megállapodás, hiszen itt a súlyos gondokat 
tetézi még az is, hogy már márciusban nem tudom, hogy fogják kifizetni a 
pedagógusoknak a béreket. Nyilván van olyan probléma, ami itt felmerül, hogy a 
pályázatokat nem fogják tudni beadni, ugyanis azok az országos önkormányzatok és 
intézményeik, amelyeknek NAV-tartozása van, nem fognak tudni pályázni, tehát ki 
vannak tiltva a további pályázati lehetőségekből.  

Én nagyon röviden ennyit szerettem volna ezzel a napirenddel kapcsolatban 
elmondani. Örülök annak, hogy itt van Paulik Antal úr is, tudja majd jegyzetelni azt, 
amit elmondtam, és nyilván Kraszlán István úr is. Én nagyon remélem, hogy mielőbb 
megoldódik ennek a köznevelési szerződésnek az aláírása. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, szószóló úr. Nyilvánvalóan külön is köszöntöm 

akkor, ha már megszólította, Paulik Antal főosztályvezető urat és Kraszlán István 
főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából.  

Paulik úr két héttel ezelőtt tájékoztatott is minket az akkor aktuális helyzetről. 
És tulajdonképpen amellett, hogy írásbeli kérelem érkezett a szószóló úr részéről, hogy 
vegyük napirendre ezt a kérdést, gyakorlati szempontból is hasznosnak tartottam ezt, 
hiszen amikor a kérése érkezett, akkor az ellenőrző albizottságunk már meghirdette a 
következő ülése napirendjét. Holnap tartja az albizottság az ülését, amelyen részt vesz 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, Fülöp Attila úr is. 
Tehát úgy gondoltam, hogy most a bizottságunkban valóban csak tekintsük át ezt a 
helyzetet - ezért nem is hívtunk vendéget, előadót ehhez a témához – a nemzetiségeink 
területén, és holnap nyilvánvalóan a helyettes államtitkár úrnak is fel tudjuk tenni a 
kérdést, hogy milyenek a kilátások ott, ahol ezek a szerződések még nincsenek 
megkötve. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még információkkal szolgálni ehhez a 
kérdéshez. (Jelzésre:) Tessék, Ritter Imre német szószóló úr. 

Kérdések, hozzászólások, észrevételek 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Egy kicsit 
szeretném még ezt kiegészíteni. Van ez a bizonyos 80 milliós keret 2016-ban, amit 
eredetileg a kis létszámú, nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézményeknek 
szántunk és kértünk. Menet közben kiderült, hogy nemcsak a kis létszámúakkal, 
hanem a nagy létszámúakkal is probléma van.  
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Tehát egészen konkrétan nálunk is - objektív adatok alapján - az ingyenes 
gyerekétkeztetés kapcsán, ami csak a gyerekeknek ingyenes, de a fenntartónak nem, 
mondjuk a Valeria Kochnál, ahol több, mint ezer gyerek van, több, mint 21 millió forint 
hiányzik az ingyenes gyerekétkeztetéshez. A Friedrich Schillernél Pilisvörösváron, ahol 
több, mint hatszáz gyerek van, 6 millió forint hiányzik, és ugyanígy az országos 
önkormányzat által fenntartott, gyakorlatilag valamennyi köznevelési intézménynél, 
ugyanez van a csepeli német nemzetiségi középiskolánál is, nagyon komoly összegek 
hiányoznak, amit kezelni kell. Tekintettel arra, hogy a 80 millió kapcsán nem is kértünk 
be a nagyobb létszámú, országos önkormányzati fenntartásban lévő nemzetiségi 
intézményektől igényeket, ezt nagy valószínűséggel majd a köznevelési 
megállapodások keretében kellene majd rendezni.  

Ezt csak azért jelzem, mert jellemzően a kis létszámú intézményeknél vannak 
általános működési problémák, de a nagy létszámúaknál is az ingyenes 
gyerekétkeztetés, az óvodáknál a szállítási költség miatt hasonlóan nemcsak likviditási, 
hanem egyszerűen fedezeti-finanszírozási problémák vannak; a likviditási még egy 
másik dolog emellett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, szószóló úr. Más észrevétel? (Jelzésre.) Hartyáni 

Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Mindenkit szeretettel 

üdvözlök. Én szeretném meghallgatni, ha az elnök úr megengedi, hogy mit tud 
mondani az EMMI.  

Traján úrhoz intéznék kérdést: mikor jelezték az EMMI felé, hogy baj van a kis 
létszámú intézményekkel?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót. Tessék! 

Kreszta Tarján reflexiói 

KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Tulajdonképpen ez visszatérő 
probléma, mert minden évben jelentkeznek ezek a gondok. Hála istennek a mi 
bizottságunk tagjai, és már az elnök úr is többször felvetette annak a lehetőségét, hogy 
jó lenne, ha ez több évre szóló megállapodás lenne, és akkor nem jelentkeznének 
ismételten ezek a gondok. 

Én csak egy egyszerű példát mondok. Nem tudom pontosan, melyik évben, de 
az elnökségem ideje alatt volt, amikor április végén kaptuk meg ezt a támogatást, és 
bizony főtt a fejem, hogy hogyan tudjuk ezeket a költségeket betakarni. És aztán, hadd 
ne mondjam el, mikhez kellett folyamodni, hogy át tudjuk vészelni addig, amíg ezt a 
támogatást nem kaptuk meg.  

Egyébként Imréhez csatlakozva: nagyon érdekes dolog ez az étkeztetéssel 
kapcsolatos dolog. Például Battonyán az egyház átvette a magyar iskola, óvoda és 
gimnázium intézményeit. Viszont kikötötte, hogy csak abban az esetben veszi át ezeket 
az oktatási intézményeket, ha az étkeztetést Battonya Város Önkormányzata 
finanszírozza, amíg a szerb és a román iskola gyermekeinek az étkeztetését az országos 
önkormányzat, illetve az intézmény költségvetéséből tudjuk finanszírozni. Tehát ez is 
egy nagyon érdekes dolog.  

És akkor megkérdeztem annak idején én is a polgármester urat, hogy: hogyan 
működik ez? Azt mondta, ők jobb szerződést kötöttek. Szóval valahol ezt a kérdést is 
vizsgálni kellene, hogy hogyan nem lehet egy egységes megállapodásba foglalni azt, 
hogy az étkeztetés költségei hogyan legyenek finanszírozva vagy fedezve. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 
akkor szlovák nemzetiségi szószólóként kívánok hozzászólni én is a kérdéshez. Az 
Országos Szlovák Önkormányzattól kértem információkat, és köszönet a jelen lévő 
Matejdesz Mária szakreferens asszonynak, hivatalvezető-helyettes asszonynak, aki az 
információkat biztosította számomra. Az Országos Szlovák Önkormányzat által 
fenntartott öt köznevelési intézmény közül kettőt érint a köznevelési szerződés, tehát 
ennek segítségével fenntartható az intézmény, a budapesti és a sátoraljaújhelyi iskolák. 
Velük is egy évre kötötte a minisztérium a köznevelési szerződést, de megkötötte 
decemberben, és februárban visszamenőlegesen, tehát a szeptembertől esedékes 
kiegészítő támogatásokat is a szerződés alapján megkapták. Ez a szerződés tehát 
szintén egy évre köttetett mindkét iskola esetében, és augusztus 31-ig szól. 

Egyetlen olyan köznevelési intézményünk, iskolának van az országban, amelyet 
helyi szlovák önkormányzat tart fenn, ez Mátraszentimrén működik, ott 2013-ban öt 
évre kötötték a köznevelési szerződést, tehát 2018-ig ilyen szempontból biztosítva van 
az intézmény fenntartása. Tehát úgy tűnik, hogy a szlovák területen rendezett a helyzet 
augusztusig. Nyilvánvalóan itt szintén felmerülhet, hogy nem lehetne-e hosszabb időre 
kötni ezeket a szerződéseket, ahogy ezt a miniszter úr legutóbbi meghallgatásán is 
felvetettük, és feltehetőleg fel fogjuk vetni majd az idei tavaszi ülésszakban esetékes 
meghallgatáson is. Ennyit a szlovák nemzetiségi területről.  

Folytatom az ülésvezetést. Van-e valakinek még észrevétele, kérdése, felvetése? 
Kérdezem a két főosztályvezető urat az EMMI képviseletében, hogy kívánnak-e most 
szólni, vagy a helyettes államtitkárnak adják át ezt a feladatot. Ha netán tudnak 
bennünket érdemben informálni, természetesen örülünk neki. (Jelzésre:) Kraszlán 
István úr, tessék helyet foglalni a mikrofon mögött a jegyzőkönyv miatt. (Kraszlán 
István: Azt szeretném mondani, hogy megfigyelőként delegáltak, és nincs 
mandátumom a bizottságban a minisztérium álláspontját képviselni, elnézést kérek.) 
Köszönjük szépen és örülünk, hogy követi a bizottsági ülésünk eseményeit.  

Van-e még a bizottsági tagjaink részéről észrevétel? (Jelzésre:) Ritter Imre 
német szószóló úr, tessék! (Ritter Imre: Elnézést, akkor lezárnánk a napirendet?) 
Igen.  

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Akkor még annyit azért felvetnék a 

napirendi ponthoz kapcsolódóan - hiszen konkrétan a köznevelési megállapodásokhoz 
kötődik -, hogy a 2017-es költségvetés előkészítése kapcsán felmerült, hogy a 
köznevelési megállapodásokra jelenleg egy négymilliárdos, összevont keret van az 
EMMI-nél, amiben benne vannak az egyházak, a nemzetiségi intézmények és az 
alapítványi, illetve egyéb köznevelési intézmények is.  

Célszerű lenne kezdeményezni ennek a keretnek a megbontását az EMMI-n 
belül, hiszen ha most megpróbálnánk nagyobb kereteket biztosítani a nemzetiségi 
köznevelési intézmények köznevelési megállapodásaihoz - ami szükséges lenne, a 
mértéke most egy más kérdés -, akkor ez belemenne ebbe a négymilliárdos keretbe, 
utána úgy lenne felhasználva, ahogy föl lenne használva, ugyanaz a problémánk lenne, 
mint a működési támogatásnál, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési meg 
feladatalapúnál, hogy hiába kértük végig az egész előkészítés, megállapodás során, 
hogy melyikre mennyi emelést kérünk, mivel ez a költségvetésben egy soron volt, utána 
mégis pont fordítva történt a felhasználása. Tehát én kérek mindenkit, hogy 
gondolkozzatok rajta. Nyilván meg kell nézni - és erről már előzetesen beszéltünk -, 
hogy erre egy olyan technikai megoldást kell találni, hogy lehetőség szerint ne kössük 
meg az EMMI kezét, hogy ezek között a keretek között átcsoportosítást csinálhassanak, 
ne kelljen másik oldalról ehhez az átcsoportosításhoz, mondjuk, kormányülés és 
kormányhatározat, ugyanakkor az biztosítva legyen, hogy ha mi a nemzetségi 
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köznevelési intézmények köznevelési megállapodásaihoz többletkeretet tudunk 
biztosítani vagy elérni, akkor az valóban elsődlegesen erre legyen felhasználva, és csak 
abban az esetben másra, mondjuk, egyházi vagy alapítványi intézményekre, ha nincs 
rá szükség vagy az egészre nincs szükség. Én kérem, hogy ezt mindenki gondolja át, és 
majd erre térjünk vissza, mert ezt nagyon fontosnak tartom a 2017-es központi 
költségvetési törvény előkészítéséhez. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez nagyon észszerű felvetés. 

Természetesen itt az EMMI kompetenciájáról van szó, de tartsuk ezt szem előtt, és 
mindenképpen konzultáljunk, hogy egyrészt a szerződések késedelmes aláírásának 
anyagi okai vannak-e - akkor itt a keret is fontos -, vagy pedig egyéb technikai vagy más 
hiányosságok okozták ezt a késedelmet. Köszönjük szépen a javaslatot.  

Én azt hiszem, hogy egy helyzetjelentést kaptunk, és holnap az albizottsági 
ülésen, bár napirenden nincsen, de azt hiszem, felvethetjük ezt a kérdést; ezt főként az 
albizottság tagjai felé jelezzük, akik ott tanácskozási joggal vesznek részt.  

Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pontunkat lezárom.  

Országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek meghallgatása 

A 2. napirendi pontunk az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek 
meghallgatása. Tulajdonképpen a mai ülésünkön végére érünk annak a sorozatunknak, 
amelyet tavaly az őszi ülésszakban kezdtünk meg, és eddig 11 országos nemzetiségi 
önkormányzat vezetőjét hallgattuk meg nemzetiségeik helyzetéről, célkitűzéseikről.  

Köszöntöm körünkben Balogh János urat, az Országos Roma Önkormányzat 
közelmúltban megválasztott új elnökét. Gratulálok a megválasztásához, és kérem, 
tájékoztasson bennünket arról, hogy milyen célokat látnak maguk előtt. Tessék helyet 
foglalni a mikrofonnál! 

Balogh János tájékoztatója 

BALOGH JÁNOS, az Országos Roma Önkormányzat elnöke: Nagy tisztelettel és 
szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. Nem egy kellemes 
helyzet ez a jelenlegi az országos önkormányzat részére, de valójában a 2015-ös 
esztendőről sok mindent nem tudok elmondani, hiszen mindnyájan tudják, hogy mi 
történt az utóbbi időben az országos önkormányzatban. Valójában 2016. február 26-
ától vagyok az országos önkormányzat elnöke, és az elképzeléseinkről szeretnék 
beszélni, illetve tájékoztatni önöket a tavalyi évről. Annyit tudok, hogy három-négy 
olyan projektünk volt vagy van, ami jelenleg lezárul. Folyamatban vannak ezek a 
lezárások. Azt tudni kell, hogy pár munkatárs sajnos felmondott, illetve én is 
kezdeményeztem két ember azonnali felmondását. Ebből adódóan talán lesznek 
időbeli eltérések a projektlezárással kapcsolatosan. 

Mindenképpen azon vagyunk, hogy a jelenlegi kormánnyal nagyon jól 
együttműködő országos önkormányzat legyünk. Én azt gondolom, hogy a legutóbbi 
elnökválasztás bizonyította, hogy a 42 szavazatból 41-et megkaptam, ez erőt ad nekünk, 
romáknak arra, hogy tudjunk hosszú távra tervezni, tudjunk hosszú távon együtt 
dolgozni önökkel, veletek, és természetesen Farkas Félixen keresztül mindennapos 
kapcsolatot tartani.  

Tudomásunkra jutott a korábbi elnök dolga, hogy többször nem jelent meg 
annak ellenére, hogy meghívást kapott több bizottsági ülésre. Mi úgy gondoljuk, hogy 
ezt az országos önkormányzatot gyakorlatilag úgy is mondhatnám, hogy teljesen új 
alapokra helyezzük. Ebben nagy szerepe van a jelenlegi országos önkormányzat 
valamennyi képviselőjének, és természetesen Farkas Félix országos szószóló úrnak is.  
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Beadtunk tavaly, illetve beadott a Hegedűs által vezetett Országos Roma 
Önkormányzat egy tervet önök felé, ha jól tudom, egy igényt, körülbelül háromszáz-
valahány milliós támogatás egy beruházására, állítólag, amit beadtak, én tegnap 
jutottam hozzá. Mi valójában 11-ére készülünk, és szeretnénk egy teljes programot, 
elképzelést leadni a 2016-2017-es évre vonatkozóan, és kérem majd önöket, hogy 
ezeket az elképzeléseket legyenek szívesek, ha lehetőség van rá, támogatni. Fülöp Attila 
helyettes államtitkár úrnál múlt héten, a második munkanapom után kértem 
időpontot; beszélgetést folytattunk vele. Azt gondolom, hogy a jövőt illetően ez egy 
nagyon biztató beszélgetés volt, mert voltak olyan dolgok, amik felmerültek a részéről, 
és voltak olyanok, amik a mi részünkről is felmerült. Azt tudni kell, amit sajnálattal kell 
közöljek önökkel, hogy nem mindent adott át a korábbi országos önkormányzat elnöke 
nekünk, a jelenlegi országos vezetésnek. Vannak olyan iratok, főleg a projekttel 
kapcsolatosan, illetve elszámolások, amiket a mai napig keresünk, és nem tudunk velük 
mit kezdeni. Azon vagyunk, hogy ezt rövid időn belül tudjuk pótolni. Remélem, hogy 
ez a kérdés minél hamarabb meg fog oldódni. 

Vannak anyagi nehézségeink, és ezek azért adódnak, mert a 2015-ös 
esztendőben felhalmozódott olyan hiány az országos önkormányzat részéről, amit a 
korábbi elnök december 31-én nem tudott, vagy nem kívánt teljesíteni. Mivel jogutód 
vagyunk, úgy gondolom, sajnos ez kötelességünk, főleg a rezsivel kapcsolatosan - 
üzemanyagár és a többi, nem akarom sorolni -, és voltak még olyan kifizetetlen 
számlák, amik szerződésekben szerepeltek. Ügyvédeknek olyan irreális 
szerződéskötésük volt, hogy rosszul lettem, és azonnali hatállyal felmondtam a múlt 
héten a szerződését, nem is egy, hanem két ügyvédnek. Ahogy mondtam a 
bevezetőmben, meg szeretnénk tisztítani az országos önkormányzatot, de többen is 
bejelentkeztek, hiszen voltak olyan beszállítóink, amit tegnap tudtunk meg, hogy több 
millióval tartozunk. Amit ennek ellenére vállaltunk Fülöp államtitkár úrral szemben, 
azt rövid időn belül el fogjuk kezdeni törleszteni. Illetve van egy folyamatban lévő 
projekt, egy 50 milliós, amit hamarosan le kell zárni, ha jól tudom, majd a hivatalvezető 
asszony kisegít. Ha ezt lezárjuk, akkor azt gondolom, ha van irántunk egy kis bizalom, 
akkor azt mondanám, hogy az első negyedéves költségvetésünkkel stagnálni tudnánk 
az önkormányzat működését. Tegnap volt egy hete, hogy megválasztott elnök vagyok, 
amikor először beléptem a hivatalba, mint elnök. Sajnos nem tudok erről az egész 
költségvetésről bővebben szólni, de azt gondolom, hogy rövid időn belül, maximum 30 
napon belül már részletesebben el tudom majd mondani, számokban is, a 
költségvetéssel kapcsolatos dolgokat. Az a legfontosabb most, mint a médiában 
megjelent, ilyen féligazság követelések vannak - valójában van is ennek alapja, meg 
nincs is -, ezt szeretnénk rövid időn belül gyakorlatilag lezárni. 

Nagy vonalakban ennyi, és ha valakinek kérdése van, nagyon szívesen 
válaszolok, természetesen, amire tudok. Megjelent a médiában a múltkor, hogy történt 
valamilyen eset - a fele igaz, a fele nem, ennyit szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani. 
Gyakorlatilag jár is, meg nem is, de majd a végén valaki ki fogja mondani, hogy jár. Én 
is azt gondolom, hogy valamennyi jár, de most valójában annak a hogyanját keressük, 
hogy ez mennyire volt fair, és mennyire nem. De hogy a jogosságához nem fér kétség, 
az biztos… És a mennyiségéhez, bocsánat. Ha van valakinek kérdése, nagyon szívesen 
válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván mi is igyekeztünk követni az 

eseményeket, egyrészt az Országgyűlés Hivatalának információs szolgálata készít 
számunkra nemzetiségi sajtófigyelőt, és ott követtük az eseményeket. Nyilvánvaló 
számunkra, hogy kritikus helyzetben van az Országos Roma Önkormányzat, de bízunk 
benne, hogy az új vezetésnek sikerül ebből a helyzetből kivezetni a testületet.  
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Kérdezem bizottságunk tagjait, van-e kérdésük az elnök úrhoz. (Jelzésre.) 
Alelnök úr, Farkas Félix, roma szószóló úr, tessék! (Varga Szimeon megérkezik a 
bizottság ülésére.) 

Kérdések, hozzászólások, észrevételek 

FARKAS FÉLIX, a bizottság alelnöke, roma nemzetiségi szószóló: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Igazán nem is kérdésem van, hiszen Balogh János elnök úrral 
a megválasztása óta kialakítottunk egy folyamatos beszélgetést, így most már én is 
egyre inkább belelátok az országos önkormányzat dolgaiba. Ezelőtt ez sajnos nem volt 
így, mert az előző vezetéssel, bár sokszor próbáltam, egyirányú volt a kapcsolatunk, 
illetve a próbálkozásunk egymással, mert nem is igazán fogadott engem. Kértem, hogy 
jöjjön el ide, a bizottsági ülésre, nem jött el, bár azokat a dolgokat, amik ott 
problémaként jelentkeztek, lehet, hogy gyorsabban tudtuk volna orvosolni. De 
mindegy.  

Én úgy gondoltam, hogy Balogh János elnökkel talán elindulhat egy olyan 
folyamat, ami lezárja a múltat, elindulhat egy fejlődési folyamat. Most azon dolgozunk, 
hogy bekerüljünk azokhoz a fontos szereplőkhöz, ami az országos önkormányzat 
működését pozitív irányba befolyásolhatja.  

Az előző napirendi pontnál tárgyaltuk a köznevelési intézmények helyzetét. 
Akkor azért nem szólaltam meg, mert tudtam, hogy most Balogh János elnök úr fog 
majd tájékoztatni minket, hiszen az Országos Roma Önkormányzatnál is vannak 
oktatási intézmények. Most a sziráki oktatási intézményünk az, amire nyújtottak is be 
támogatási igényt, csak sajnálatos módon egyrészt azzal indokolták, hogy nincs aláíró, 
másrészt nem tartották jogosnak az akkori támogatást. Igen, együtt megjelentünk 
Fülöp Attila helyettes államtitkár úrnál, és elmondtuk, hogy annak az oktatási 
intézménynek a működése igenis nagyon fontos, nagyon fontos számunkra. És annak 
a 82 milliónak a kapcsán, ami tartalékba helyezett összeg, kértem, hogy amennyiben a 
működést veszélyezteti a mostani állapot, és ha szükséges, akkor igenis támogassák 
meg az Országos Roma Önkormányzatot, hiszen az az oktatási intézmény nem zárhat 
be. Ezt fontosnak tartottam elmondani.  

A munkádhoz sok erőt, egészséget kívánok! Remélem, hogy azok a negatív 
sajtóhírek, amik eddig megjelentek, ezután nem lesznek. Remélem, hogy lezáródik egy 
sötét múlt, és elindulhat egy világos munka, ami a fejlődést célozza meg. Köszönöm 
szépen. 

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

valakinek észrevétele? (Jelzésre:) Igen, Ritter Imre német szószóló úr. Tessék! (Alexov 
Lyubomir megérkezik a bizottság ülésére.) 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Üdvözlöm az 

elnök urat, és azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen az elmúlt 1,5-2 hétben nekem is 
volt alkalmam az új hivatalvezetőjével, meg a munkatársaival és a megválasztást 
követően az elnök úrral is beszélni. Ez körülbelül 100 százalékkal több, mint amennyit 
az előző 1,5 évben tudtam beszélni vagy egyeztetni az előző Roma Országos 
Önkormányzat vezetésével. Se itt nem találkoztunk velük, se egyéb módon. Azt 
gondolom, rendkívül fontos, hogy itt tényleg rendeződjön a helyzet.  

Véletlenül se szeretnék tanácsot adni, de egyértelmű, hogy 13-an össze vagyunk 
kötve egy csónakba, és ha bárki bármit csinál, az mindenkire visszahat, pozitívan is, 
negatívan is. Tehát a többi 12 nemzetiségnek is elemi érdeke, hogy az Országos Roma 
Önkormányzatnál egy normális, nyugodt, tiszta helyzet legyen.  
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Én ezért azt kérném, hogy egyrészt természetesen visszafelé rendezni kell - 
minél hamarabb, ahogy lehet - az ügyeket. Az egyéb projektekre én most nem is annyira 
térnék ki, hanem önmagában az Országos Roma Önkormányzat és az általa fenntartott 
intézmények helyzete kapcsán egy tiszta kép kell legyen, amiből ki lehet indulni.  

A másik, én azt kérném, hogy addig, amíg nem lesz tiszta helyzet, és nem 
nyugszik meg a sajtó és az egész politikai és egyéb vita, addig legyen némi önmérséklet, 
mert meggyőződésem, hogy mindent nagyító alatt fog nézni mindenki, és mindenki 
ezzel fog foglalkozni. Azt gondolom, ha lehet legalább fél év nyugalom, rend és csend, 
akkor az az alapja annak, hogy onnan kezdve akkor minden reális igényt, ami le van 
egyeztetve, amit meg tudunk beszélni, azt gondolom, valamennyien egységesen 
támogatni fogjuk, hiszen ez nekünk is elemi érdekünk, és minden segítséget megadunk.  

De én azt kérném, hogy most egy picit visszafelé kellene minél nagyobb 
intenzitással rendezni, és előrefele egy kicsit önmérsékletet a kezdeti időszakban, amíg 
olyan lesz a helyzet, hogy tényleg nagyobb, átfogó dolgokat lehet csinálni. Én a magam 
részéről mint a Költségvetési bizottság elnöke természetesen minden segítséget 
megadok, ahogy eddig is nyugodtan, bármikor kereshettek, nagyon szívesen leülök, 
átbeszélem, és segítek mindenben, amiben tudok. Köszönöm szépen.  

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

felvetése? (Nincs jelzés.) Elnök úr, kíván-e reagálni? (Jelzésre:) Megadom a szót, 
tessék! 

Balogh János reflexiója 

BALOGH JÁNOS, az Országos Roma Önkormányzat elnöke: Köszönöm szépen 
a bizalmat. Azt gondolom, hogy ez az önkormányzat teljesen új alapokra helyezi a 
politikai hovatartozását is egyébként, mert azért azt el kell mondjam, hogy a 47 ember 
nevében nem beszélhetek, mint ahogyan a jelenlegi kormány sem beszélhet 199 
képviselő nevében. Sajnos nálunk is kialakult 1995 óta az a nézet, hogy van, aki ehhez 
a párthoz tartozik, van, aki a másikhoz, és nem akarok bővebben erről beszélni. Azt 
nem tudom garantálni önöknek, hogy nem lesznek egyéni érdekek, politikai érdekek, 
és nem fognak kijönni a sajtóba, hiszen mindig voltak ilyen, bocsánatot kérek a 
kifejezésért, politikai, hadd ne mondjam, micsodák, a jövőben is lesznek. Én azt tudom 
garantálni, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyarországi 
cigányság becsülete, hitelessége helyreálljon. Azt nem tudom garantálni, hogy egy-két 
embernek nem lesz érdeke, hogy ezt a közösséget szétverje, de azt gondolom, mi 
mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az elvárásoknak megfeleljünk. Néha azt 
gondolom, nem bántva a médiát, hogy többet ír rólunk, mint kellene. Néha egy kicsit 
jobban felfújja a helyzetet, mint amennyire egyébként értékes az a téma, mert rengeteg 
olyan dologgal össze tudnak minket mosni, amikor, ha nem mi vagyunk, nem rólunk 
van szó - és bocsánat, nem védekezni szeretnék -, akkor egyébként nem lenne annyira 
szenzáció az az ügy. 

Én azt tudom ígérni, hogy az önkormányzaton belül is elindult egy folyamat, a 
tisztújítás apparátuson belül, teljesen új szemléletváltás elindult. Nem tudom azt 
mondani egy héttel a megválasztásom után, hogy most már rendben vagyunk. 
Dolgozunk rajta sokat, és be fogjuk bizonyítani, hogy érdemesek vagyunk rá, és 
érdemesek vagyunk arra, hogy a bizalmat megkapjuk önöktől mindnyájuktól, az egész 
kormánytól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a tájékoztatását. 

Célkitűzéseikhez sok sikert, eredményes munkát kívánok. Köszönöm.  
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Megállapítom, hogy időközben megérkezett Alexov Lyubomir szerb szószóló úr 
és Varga Szimeon bolgár szószóló úr is, tehát 12 jelen lévő bizottsági taggal folytatjuk a 
munkát.  

A következő Kravcsenko György úr, az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke, 
aki azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy szemléltethesse is az előadását. Ehhez 
hozzájárultam, úgyhogy elvonulunk a kivetítő elől, és átadom a szót. Tessék, elnök úr! 

Kravcsenko György tájékoztatója 

KRAVCSENKO GYÖRGY, az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke: 
(Előadását projektoros kivetítés kíséri.) Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos volt 
számunkra, hogy egy kicsit vizuálisan megmutassuk a tevékenységünket. Köszönöm, 
hogy engedélyezték, hogy egy kis tájékoztatót minden tisztelt képviselő hölgynek és 
úrnak szétosszunk, ugyanis nagyon sok rendezvényünk volt, és ha nekiállnék 
mindegyikről külön mesélni, egy kicsit hosszan tartana. Úgyhogy tájékoztatásul 
minden rendezvény és akció ebben benne van. Elnézést kérek, egy kicsit be vagyok 
rekedve, a mai időszakban valahogy jött ez a dolog. 

Elsősorban köszönetet szeretnék mondani a tisztelt bizottságnak, hogy 
meghívtak, meg egyáltalán a szószólói intézmény tagjainak, elsősorban Jaroszlava 
Hartyányi ukrán szószóló asszonynak az eddigi tevékenységéért, mert mi mint ukrán 
önkormányzat nagyon is megérezzük egy nagyon pozitív hatását ennek az 
intézménynek. Nagyon sok mindent tudtunk az idén megcsinálni, létrehozni olyan 
dolgokat, amikre korábban nem volt lehetőség. Természetesen ez azt is jelenti, hogy 
mint nemzetiségi önkormányzat nagyobb támogatást kaptunk, ez is nagyon 
befolyásolta, és az, hogy az önök intézménye, a szószólók nagyon rendesen, emberesen 
osztottak, úgyhogy harcoltak érte természetesen erősen. Mi mint önkormányzat 
hallottunk az önök kemény, kitartó harcairól, akár törvényekről volt szó, akár 
támogatásokról, úgyhogy az Ukrán Országos Önkormányzat nevében köszönetet 
szeretnék mondani önöknek a tevékenységükért. 

Elnök úr engedélyével - ezt nem tudom kihagyni -: ma egy olyan nap van, hogy 
a hölgyeket szeretném köszönteni a március 8-ai nőnap alkalmából, sok-sok szerencsét 
és boldogságot kívánok nekik.  

A tevékenységünkről annyit akarok mondani, hogy az első év töredékében, ami 
volt, ott folytattuk azt a rendezvénysorozatot, ami az előző önkormányzatnál be volt 
tervezve, erre a pályázatok is megvoltak, úgyhogy ezt mi mindet a folytonosság 
jegyében be is fejeztük, megcsináltuk.  

Az év kezdetén már rendelkezésre állt más támogatási összeg, amit fel tudtunk 
szépen használni. Nagyon jól kezdődött nekünk a tavalyi év, mert egy olyan nagy 
dologban részt vettünk, hogy el tudtunk jutni az anyaországba, ráadásul egy nagyon 
fontos karácsonyi ünnep alkalmából, meglátogatni egy olyan szakrális helyet, amely 
minden ukrán embernek nem sokszor adódik az életében. Ez egy Krivorivnya nevű 
településen volt, ahol megtartottak ősi karácsonyi rendezvényeket, azonkívül ott 
múzeumok vannak, ahol fontos ukrán írók, állami tisztviselők egy darabig üdültek, 
éltek. Ennyit erről kicsit ízelítőként. De az ivano-frankivszki látogatás nemcsak erről 
szól. Még meglátogattunk egy árvaházat is, ahol nagyon súlyos helyzetű gyerekek 
vannak, rendkívül súlyos esetek, akik nagyon szép műsort készítettek nekünk, ami 
tőlük telhető, mi meg elvittük a támogatásunkat, természetesen, ami reméljük, segít 
nekik. Ez volt az évkezdet. 

Miért tartottunk olyan sok rendezvényt? Korábban is tartottunk volna 
valószínűleg, de nem volt rá pénzügyi lehetőség. Szinte minden héten van valami 
rendezvény az ukrán önkormányzatnál, és az nagy segítség nekünk, hogy van egy 
intézményünk, ami dokumentációs és kulturális központ néven működik. Most 
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bemutatom az intézményvezetőt, Shypailo Igor urat. Ő segít majd nekem a prezentáció 
bemutatásában. 

Az intézmény, mint dokumentációs központ már régebben létre lett hozva; 
nagyon sok anyaggal rendelkezik, összerendezve, digitalizálva az összes tevékenységet, 
amik még az önkormányzat előtti időszakból is származnak. 1990 után, mint 
Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, Hartyáni Jaroszlava vezetésével, létrejött 
ez a tevékenység, lehet olvasni, meg lehet tekinteni az egész dokumentációt.  

Nagyon jó könyvtárunk van, ami az évek során össze lett gyűjtve. 
Tulajdonképpen már ki is nőtte azt a helyiséget, amiben van. Jönnek egyetemisták, 
jönnek emberek, kölcsönkérnek, és hála istennek vissza is hozzák a könyveket. 
(Derültség.) Úgyhogy nagyon jól működik. A prezentáció után meg fogom mutatni, új 
tevékenységünk is lett, mert létrehoztunk egy galériát, egy képgalériát, egy múzeumot. 
Korábban is volt múzeum, csak kisebb helyiségben. Galéria is volt, csak nem megfelelő 
helyen. Most, hála istennek, az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával sikerült 
felépíteni, sikerült létrehozni egy csodálatos helyiséget. Ebben van most képgalériánk, 
a prezentációban majd megmutatjuk. 

A mi tevékenységünk a vallási ünnepekre is kiterjed, itt mutatjuk. Ha jól látom, 
ez a miskolci zarándokút. Van egy ikon, ezt az ikont kivisszük, és akkor a magyarországi 
ukrán közösség oda zarándokol. A végén majd úgyis fogok mondani az egyházról pár 
szót.  

Egy tevékenység, amit éppen most látnak, a Mennyei Század Hőseinek Napja. 
Lesz még pár ilyen kép. Mi nem tudunk sajnos elvonatkoztatni egy olyan dologtól, amit 
tudnak is, hogy Ukrajnában zajlik. Az anyaországban zajlik egy háború, és ez 
természetesen az egész közösségre vet egy árnyékot és egy kötelezettséget is, hogy 
megemlékezzünk a hőseinkről, akik védik az anyaországot. Ők az első áldozatok, az első 
század, akik meghaltak az ukrán függetlenségért. Mi ezt természetesen nagyon 
betartjuk.  

Az ukrán kultúra napja. Ez egy olyan ünnepség, ünnep, ami tulajdonképpen a 
magyarországi ukránoké, a miénk, és ez már 1998-tól meg van tartva. Úgyhogy ez meg 
az önkormányzat előtti időszakból származik, ott van egy táblánk, és az előtt tartjuk ezt 
a szép ünnepet, mert ez a magyarországi ukránoké, a saját ünnepünk.  

Az a fontos, hogy most már sikerült létrehozni, mert annyira felnőttek a 
gyerekek, művészeti, tánc, esztétikai nevelési és rendes vasárnapi iskolákat. Most odáig 
jutott a dolog, hogy 30 fölötti a létszám, úgyhogy lassan kinőjük a helyiségünket. 
Próbálunk bezsúfolódni, de nemsokára nem fogunk beférni. Erről majd a végén szólok.  

Nagyon jól működnek a szakkörök, amelyek hagyományos ukrán tevékenységet 
végeznek. A hölgyek gyerekeket is tanítanak közben. 

A Tarasz Sevcsenko hagyományos ünnep, egész Ukrajnában ünnepeljük, mert 
Tarasz Sevcsenko Petőfi Sándorhoz hasonlítható nagyság az ukránok számára, és most 
szombaton lesz a Tarasz Sevcsenko ünnep. Önök előtt vannak a meghívók. Kérem, 
akinek lesz erre ideje és lehetősége, jöjjön. Nagyon érdekes, nagyon különleges hucul 
együttes fog fellépni, ilyen Magyarországon még nem volt. Éppen ma beszéltem a 
konzul úrral, segítséget kértem, mert ötven embernek kell vízumot csináltatni. Még 
nem voltak külföldön, pedig ez egy állami táncegyüttes, kórus és táncegyüttes együtt. 
Úgyhogy sok szeretettel várunk minden képviselő és szószóló hölgyet és urat.  

Ez is fontos még. Amennyire tudunk, minden kisebb-nagyobb rendezvényhez 
csatlakozunk a magyarországi nagyobb dátumok, nagyobb ünnepek kapcsán. Az 1848-
1849-es magyar forradalmat és szabadságharcot is ugyanúgy megünnepeljük, mint a 
magyarság része. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar ünnepeket is valamilyen módon 
megünnepeljük, megtartsuk. 
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Itt egy Sevcsenko-estről van szó. A mi gyerekeink a vasárnapi iskolában meg a 
szakkörökben nemcsak úgy részt vesznek, hogy tanuljanak, ők fel is lépnek. Most is, 
szombaton, több gyereknek lesz egy legalább 20 perces műsora. Az ukrán gyerekek, 
akik itt születtek már, vegyes házasságokból, ők fognak fellépni, olvasnak verseket, 
énekelnek, meg táncolnak is. Úgyhogy ez nagy öröm számunkra, mert egy darabig, 
amikor felnőttek a gyerekek, egy űr volt itt, mert a gyerekek felnőttek és nem volt 
utánpótlás. Most már hála istennek van.  

Nagyon fontos ez a humanitárius segítség Ukrajnának, amihez az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával és Soltész Miklós államtitkár úrral együtt, az ő 
kérésükre csatlakoztunk, és végigvittük az ukrajnai ivano-frankivszki tiszteletbeli 
magyar konzullal, Vaszil Visivanyukkal együtt. Mi, mint önkormányzat, a szószóló 
asszony, mindenki együtt, a szívünkön viseltük ezt az eseményt, ezt a tevékenységet. 
Ezt itt, Magyarországon az összes magyar egyházközösség gyűjtötte, és elvittünk nyolc 
kamiont: négy ment Kárpátaljára és négy ment Kárpáton túli területre, egészen a 
Donyeckig elment. Voltak kis nehézségek, a vámon, meg a határon, de ezen sikerült 
túllépni és sikerült elvinni, hála istennek. Ez egy nagy cselekedet volt, és köszönet a 
magyar államnak a segítségéért. 

Mehetünk tovább, mert nem akarom sokáig untatni önöket. Az hozzátartozik, 
hogy az összes olyan ünnepet is megtartjuk, mint a holokauszt, amely egy olyan ünnep, 
ami ukránokat is érint, mert nemcsak Magyarországon, hanem sajnos Ukrajnában is 
volt, és zsidó származású ukrán emberek haltak meg, úgyhogy mi fontosnak tartjuk, 
hogy megemlékezzünk erről a szomorú eseményről.  

Mehetünk tovább! Szerintem nem fogom megmutatni az összes diát, viszont a 
következő fontos, mert Magyarországon egy rehabilitációs kurzusban részt vesznek - 
most is részt fognak venni - az ukrán katonák, akik megsebesültek a Donyec-
medencében a háborúban. Természetesen mi, itt élő ukránok igyekszünk a 
katonáinknak segítséget nyújtani, egyrészt, ahol kórházban vannak, meg ki tudnak 
járni, akkor természetesen egy kicsit megmutatni Magyarországot, egy kicsit 
rehabilitálni őket morálisan, mert háború után nem olyan könnyű észhez térni. 

Igor, menjünk a gyerektáborhoz! Egy igen nagy esemény, ami tavaly volt: az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával együtt közel 700 ukrán gyerek üdültetését 
lebonyolítottuk. 680 gyerek és 80 felnőtt volt, magyarországi ukránok is önkéntesként 
részt vállaltak benne. Ez egy nagyon kemény nyár volt, de nagyon szép volt. Ez egy 
csodálatos gesztus volt a magyar államtól, mind az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától és az államtitkár úrtól, mert olyan gyerekeket hoztunk ide, akiknek 
az apjuk meghalt vagy megsebesült a háborúban, vagy menekültek lettek Donyeck meg 
Luhanszk megyéből. Amikor láttam ezeket a gyerekeket idejönni, ez egy szomorú 
látvány volt, de amikor mentek vissza Magyarországról, mosolygós, vidám gyerekek 
voltak. Ez a legjobb fizetség volt az egész tevékenységért, az egész munkáért. Egész 
nyáron szinte az összes ukrán önkormányzati tag, a szószóló asszony és mindenki részt 
vállalt ebben folyamatosan. Minden szombaton mentek a parlamentbe, ahol Jaroszlava 
Hartyányi szószóló asszony mindenkinek előadást tartott. Minden szombaton 
állatkertbe mentek, szóval ez egy nagy logisztikai tevékenység volt, de megcsináltuk. 
Számomra, akármit csináltunk egész évben, akármilyen szép rendezvényeket 
csináltunk, ez volt a legszebb feladat, a legjobb, amit az ember az életében csinálhat. 

A következő képek életképek a kozákság napjáról és a többi rendezvényről. 
Mondom, nagyon sok, 41 rendezvény meg akció volt, mindegyiket nem is tudjuk ilyen 
rövid idő alatt bemutatni. De ez egy szintén nagyon fontos esemény volt az életünkben, 
ugyanis sikerült létrehozni egy galériát, felújítani az egész önkormányzat helyiségét. 
Ezt a támogatást, amit mi megkaptunk, teljes mértékben erre fordítottuk, hogy egy két 
hónapos, kemény átépítésbe fogtunk, és sikerült is befejezni, úgyhogy megújult maga 
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az önkormányzat helyisége, de a legfontosabb, hogy létrejött ez a múzeum és galéria, 
ami egy állandó plusztevékenységet ad az egész önkormányzatnak. A dokumentációs 
és kulturális központ intézményében havonta új, itt élő ukrán festők mutatkoznak be, 
majd természetesen Ukrajnából is fognak jönni nagyobb festők, mert már sorban 
állnak.  

A következő egy csodálatos dolog, ami nyáron történt velünk, illetve már ősszel, 
bár megszenvedtünk érte, az igaz, mert ültünk egy helyiségben a nagy melegben, meg 
hallgattuk azt a dübörgést, ami ott volt, de megérte.  

Mehetünk tovább, Igor! A következő az ukrajnai éhínség. Ezekről a sajnálatos 
dátumokról is megemlékezünk, mert ezek minden ukrán életében a legfontosabb, 
legtragikusabb dátumok.  

A következő egy érdekes dolog. Felkértek minket az ungvári magyar tévések; 
tudják, hogy van Ungváron egy magyar televízió-stúdió, ottani, kárpátaljai, és ők 
csináltak egy érdekes filmet, ami ’56-os eseményekről és mostani ukrán eseményekről 
szóló összehasonlítás. Nagyon érdekes, hogy mint kárpátaljai magyarok jobban látták 
ezeket az összehasonlításokat a két forradalom között. Csináltak egy csodálatos filmet, 
és nagyon szép prezentáció volt belőle. Tehát ilyen tevékenységet is végzünk, mert 
fontosnak tartjuk, hogy a két ország közötti tájékoztatást, amennyire tudjuk, 
folytassuk. 

Még egy nagyon fontos akció - most már a vége felé közeledek -, amiben mi 
veszünk részt mint ukrán önkormányzat és Jaroszlava szószóló asszony is, mert 
próbáljuk fölhívni a figyelmet egy magyar, de különben Ukrajnából jövő 
kezdeményezésre: Magyarország ukrajnai nagykövete, Keskeny Ernő és a tiszteletbeli 
konzul kezdeményeztek egy mozgalmat, hogy gyerekek a világbékéért. A gyerekek 
Ukrajnában készítenek egy térképet, annak az országnak a térképét, ahová mennek, 
ahová viszik őket, és készítenek galambokat, amit ottani gyerekekkel, tisztviselőkkel 
meg politikusokkal együtt ráragasztanak erre a térképre, és a galambokra kívánságokat 
írnak. Miért fontos ez az akció? Próbáljuk Európa összes parlamentjében - vagy ahol a 
Külügyminisztériumból fogadnak minket, ott, mindenesetre állami, komolyabb 
helyeken - megmutatni a politikusoknak Európában, hogy az ukrán helyzetben meg 
amúgy is a világhelyzetben, a háborúkban - de nekünk elsősorban Ukrajna a fontos - 
itt a gyerekekről van szó, érezzék át a politikusok, hogy nemcsak a felnőtt az, aki esetleg 
tudja, mit csinál, vagy mire megy, itt kisgyerekek szenvednek a legjobban. Ennek az 
akciónak nagyon jó a fogadtatása Magyarországon, Csehországban, ahol idáig volt, 
Magyarországon parlamenti szinten fogadtak, és Lezsák Sándor alelnök úr is ragasztott 
galambokat, ott van a fényképen, valamint Soltész Miklós államtitkár úr is.  

Csehországban a parlamentben fogadtak minket; Szlovákiában a 
Külügyminisztériumban és a parlamentben is fogadtak minket; Szerbiában a 
Vajdaságban a parlamentben fogadtak, a parlamenti elnök úr személyesen fogadott. A 
következők a Baltikum országaiban voltak, Bulgáriában a parlamentben a parlament 
ülése előtt fogadtak minket. Szóval ebben a mozgalomban vagy ebben az akcióban az 
Országos Ukrán Önkormányzat is részt vesz. 

Ez már karácsony, a tavalyi és lezárása. Úgy döntött a magyar kormány, hogy 
ötven gyereket hozzunk, vagy talán hatvan gyerek is volt, aki karácsony előtt bejöhetett 
a parlamentbe a karácsonyfához, és akiket megvendégelünk Magyarországon. Ezek 
szintén olyan gyerekek voltak, akiknek a fele körülbelül hadiárva volt, a többiek 
menekültek meg katonák gyerekei. Egy szép ünnepséget rendeztünk nekik. 

Szóval ez volt a tavalyi év, amiről nagyjából be tudtam számolni. Fontos, hogy 
nagyon sokat tettünk, de örömmel tettük. Örülünk, hogy van lehetőségünk erre a 
munkára és természetesen tovább is folytatjuk.  
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És itt térnék ki arra, hogy mi a tervünk. A tervünk természetesen ebben 
mindenben részt venni, ezt folytatni, de van egy nagyon fontos tervünk, hogy 
létrehozunk egy ukrán óvodát, lehetőség szerint egy osztályt, egy magyar iskola keretén 
belül egy ukrán osztályt. Ugyanis nagyon megérett erre a helyzet, mert a tavalyi 
mikulásünnepségen, ahol a legjobban meg lehet számolni a gyerekeket, 87 ukrán 
gyereket számoltunk Budapesten, ők iskoláskorúak, a többségük meg óvodáskorú volt. 
Körülbelül már 20 iskoláskorú gyerek is van, és ez már nagyon aktuális lett nekünk, 
mert a vasárnapi iskola jó dolog, de hosszú távon nehezen kivitelezhető. A 80 gyerek 
szüleinek is gond, hogy szombaton-vasárnap nem mindig tudják hozni a gyerekeket. 
Ha óvoda lenne, akkor sokkal könnyebb lenne a szülőknek is, meg nekünk is, mint 
önkormányzatnak. Természetesen új intézményt fogunk erre létrehozni.  

A problémák kapcsán arról, hogy nekünk lenne valami problémánk, erről nem 
tudok. Van egy olyan vágyunk az egyházzal kapcsolatosan, amit lehet problémának 
nevezni, és ez már nagyon régi, Jaroszlava asszony már elnök korában is sokat küzdött 
ezért, most is, meg mi is, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy legyen itt saját, ukrán 
nyelvű papunk, és egyházi életre, templomra alkalmas helyiség. Nekünk ez fontos 
vágyunk. Van, amiért küzdjünk, és mondom, a vasárnapi iskoláért is. Úgyhogy idáig 
tudtam mondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a rendkívül gazdag és színes beszámolót a 

több tucatnyi, nagyon fontos rendezvényükről, amelyek egy részéről természetesen 
már értesültünk időközben a szószóló asszonytól is.  

Külön öröm, azt hiszem, az én számomra is, de mindannyiunk számára, hogy 
miközben ezt a sokrétű, gazdag tevékenységet kifejtik, valóban gyarapodik is a hazai 
ukrán közösség és az országos önkormányzat. Örülünk, hogy sikerült létrehozniuk ezt 
a galériát is, felújítaniuk a székházukat. A bizottságunk nyilván a jövőben is azon fog 
munkálkodni, hogy úgy önöknek, mint más országos önkormányzatnak is legyenek 
ilyen lehetőségei. Köszönöm még egyszer. 

A bizottság tagjait kérdezem, van-e kérdésük, észrevételük az elnök úrhoz. 
(Jelzésre.) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

Hozzászólások, észrevételek 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak egy mondatot. Azt gondolom, 
a magyarországi ukrán nemzetiség az, ahogy ebből a beszámolóból is láttuk, hallottuk, 
amelyik nem a klasszikus magyarországi nemzetiségi dolgokkal kell, hogy 
foglalkozzon, hanem az anyaországa tragikus helyzete miatt egészen más dolgokkal is.  

Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez a helyzet minél hamarabb rendeződjön, és 
normális viszonyok legyenek Ukrajnában is, mert azt gondolom, hogy ott olyan 
körülmények vannak, amiket mi, akik nem járnak rendszeresen oda, nem is tudjuk 
elképzelni. Úgyhogy én erőt kívánok a továbbiakhoz, és azt, hogy Ukrajnában minél 
hamarabb egy normális állapot és normális viszonyok legyenek. Köszönöm. Ez 
jelentené a legtöbbet, természetesen. (Kravcsenko György: Köszönjük szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, szószóló úr. A bizottság tagjait kérdezem, van-e még 

észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs észrevétel, akkor köszönöm a bizottság 
nevében is a tájékoztatást, és további sikeres munkát kívánok önnek is az Országos 
Ukrán Önkormányzatnak is. Köszönöm szépen. (Kravcsenko György: Köszönjük 
szépen. Köszönöm, tisztelt bizottság.) Köszönjük, és a jövőben is szívesen látjuk 
üléseinken. A második napirendi pontunkat lezárom. 
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Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk következik, az egyebek. Ezek élén egy 
tájékoztatást, illetve egy figyelemfelhívást szeretnék tenni így, a tavaszi ülésszak 
kezdetén. Tehát a munkánknak egy fontos alappillére a benyújtott törvénymódosító 
javaslatok nemzetiségi napirendi ponttá való nyilvánítása. Erre külön protokollunk 
van, amely szerint eddig is dolgoztunk.  

Tehát szeretném felhívni a figyelmet a tavaszi ülésszakra vonatkozóan is, hogy a 
„B” héten, amikor tervezett bizottsági ülésünk van, kedden, most is „B” hét van, 
szerdán 10 óráig adhatják le a szószólói titkárságunkon a javaslataikat, legkésőbb 
addig. És a csütörtöki házbizottsági ülésen, amennyiben ez napirendre kerül - 
egyébként természetesen folyamatosan adhatjuk le a javaslatokat -, amennyiben az 
Országgyűlés a napirendjére veszi az adott törvénymódosító javaslatot, akkor a 
házbizottság ülésén, a megfelelő indoklással természetesen, én a korábban, szerdán 12 
óráig írásban beadott indítványunk nyomán szóban is kérem az adott törvénymódosító 
javaslat nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítását. Ez a gyakorlatban eddig is 
működött. Felhívom a figyelmet, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a honlap e-
futárján a benyújtott törvénymódosító indítványokat.  

Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló úr kért szót, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Ha megnézitek, a postátokban találtok egy vastag anyagot, ami arról szól, 
hogy június 11-12-én először rendezi meg a Balatoni Hajózási Részvénytársaság a 
nemzeti regattát. Ez egy 170. évfordulós történet, 170 éve kezdődött Magyarországon, 
a Balatonon – aminek szláv eredetű neve van – a személyhajózás. 

Úgy találták ki, hogy ezen minden magyar város indíthat egy csapatot. Miután 
megkaptam ezt az információt, én úgy gondoltam, hogy ezen a versenyen a 
nemzetiségek is indíthatnának egy vagy két hajót, merthogy azt is meg lehetne mutatni, 
hogy azért egy hajóban is elférünk, hogyha nagyon muszáj, legalább húsz percig. A 
nevezés feltételei ott vannak az elektronikus postátokban, ami nagyjából azt jelenti, 
hogy semmiféle vitorlástudásra nincs szükség. Egyforma hajón indul minden város 
minden legénysége, 7 fős egy hajó legénysége. Kapunk hajót, és kapunk hozzá 
természetesen kapitányt is, aki végigvezeti a versenyen a hajót. Egyenlő feltételekkel 
indulunk.  

Ez egy kétnapos dzsembori. Ha van kedvetek, olvassátok el és gyertek. Mi 13-an 
vagyunk, feltételezhetően egy vagy két hajóra lesz szükség. Ahogy gondoljátok, le 
tudunk még csekkolni vagy bookolni egy vagy két hajót is, egyelőre egy biztosan a 
nemzetiségeké lesz. Olvassátok el. Ez két nap nyújtózkodást jelenthet. 

A másik: a szerény véleményem az, hogy azért ebből nem kellene kimaradni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az izgalmas programra való felhívást, reméljük, nem 

kapunk léket. Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszony, tessék! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit. 

Dicsekedni szeretnék. Aki még nem hallotta: az ’56-os események 60. évfordulója 
alkalmából a lengyel szejm és a magyar parlament a 2016. évet a lengyel-magyar 
szolidaritás évének nyilvánította. Ennek hallatára ugyanúgy Magyarországon, mint 
Lengyelországban nagyon sok rendezvényre kerül sor, kiállításra, konferenciára, hogy 
eléggé láthatónak és érezhetőnek tegyük ezt a lengyel-magyar barátságot, amely még 
mindig él.  
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A másik, amit szeretnék mondani, hogy jövő héten lesz már a 10. lengyel-magyar 
barátság napja. Az idén Magyarországon lesz, és Budapest főváros szervezi. Tudni kell, 
hogy az egyik évben Lengyelország szervezi, a másik évben pedig Magyarország. Ez az 
esemény a köztársasági elnökök, a testvérvárosok, az IPU részvételével történik. Ezt 
kísérik végig mind a két országban az ünnepségek, konferenciák és különösen 
ifjúságnak szervezett rendezvények. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szolidaritás éve keretében a Szegedi Egyetemen 

egy fantasztikus kiállítás látható a tudományos ismeretterjesztő központban, egy 
lengyel kiállítás a hidegháborús időszakról az egész világon. Nagyon-nagyon 
színvonalas - ismerjük a lengyel plakátművészetet is -, fantasztikusan jó montázsok, 
remélhetőleg Budapesten is látható lesz. 

(Jelzésre:) Varga Szimeon szószóló úr kért szót. 
 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Üdvözlök 

mindenkit. A barátság napjával kapcsolatban én is szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy a bolgár-magyar parlament tagozatának a kezdeményezésével együtt 
- gondolom, elnök úr már biztosan értesült erről - benyújtottuk azt a javaslatunkat, 
hogy a bolgár-magyar barátság napjával kapcsolatban megrendezésre kerülő - hogy 
fogalmazzak? -, a bolgár-magyar barátság napja elfogadásra kerül majd a parlamentek 
között; ez csak megelőlegezve, természetesen, és ennek a tárgyalása lefolytatása 
ügyében a parlamenti csoporttal együtt közösen benyújtottuk ezt a barátságnap-
kezdeményezést. Én arra szeretném kérni az elnök urat és a bizottság tagjait - majd 
levélben fordulok elnök úrhoz -, hogy nemzetiségi napirendi ponttá tudja nyilvánítani 
ezt a kezdeményezést, hiszen mint előterjesztő szerepelek majd a napirendi pontnál, 
remélhetőleg. 

A másik, amiről szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy március elején 
az ombudsmani hivatalban megrendezésre került a bolgár kertészkiállítás, nagyon 
sokan jelen voltak, jelen voltatok. Soltész Miklós államtitkár úr, Fülöp Attila helyettes 
államtitkár úr és még sokan mások jelen voltak a rendezvényen. Sok dicséretet kaptam 
a rendezvénnyel kapcsolatban, úgyhogy köszönjük szépen az elismerő szavakat és a 
dicséretet. Nagyon fontos rendezvény volt ez számunkra, hiszen ebben az évben 
ünnepli a magyarországi bolgár ortodox egyházközösség a százéves jubileumát, ez egy 
indító rendezvény volt, amiről egy kiállítás is megtekinthető volt az ombudsmani 
hivatalban. 

Ami még fontos esemény volt számunkra, az március 3-a, Bulgária nemzeti 
ünnepe: 138 éve szabadult fel Bulgária a török rabság alól. Itt is nagyon sok vendégünk 
volt, szószólók, országos elnökök, Paulik Antal főosztályvezető úr, ő is vendégünk volt 
a rendezvényen, ami nagyon jól sikerült. Én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon 
haladva ebben az évben mint jubileumi rendezvény remélhetőleg nagyon sok 
meghívást fogunk tudni küldeni mindenkinek, és szeretettel várunk mindenkit az 
eseményeinken. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az október 19-ei magyar-bolgár barátság napjáról 

szóló határozati javaslatot természetesen bizottságunk is meg fogja tárgyalni.  
(Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Én csak egy meghívót szerettem volna tolmácsolni és a kiállítások sorába 
kapcsolódni. Most pénteken, 11-én 17 órakor az Intercisa Múzeum Dunaújvárosban 
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Katynnal kapcsolatos, nagyon érdekes kiállítást nyit meg, úgyhogy, aki teheti meg tud, 
11-én vagy utána a kiállítás ideje alatt nézze meg a kiállítást.  

Nekem volt alkalmam betekinteni még a készülődő anyagba, úgyhogy 
mindenkinek tudom ajánlani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Én csak 

szeretném felhívni mindenki figyelmét még egyszer - az elnököknek is küldök egy 
emlékeztetőt, és holnap fel is hívunk mindenkit -, hogy péntekre kértük be a 2017-es 
központi költségvetéssel kapcsolatos igényeket. Az első fecske ma a horvátoktól 
megérkezett, úgyhogy kérek mindenkit, hogy ti is az elnök felé és az országos 
önkormányzat felé jelezzétek. Jó lenne, ha péntekre megkapnánk. Van négy nap, lehet 
vele dolgozni, utána jövő héten már lehetne első körben egy megbeszélést folytatni róla. 
Köszönöm.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még észrevétel, közlendő? (Nincs jelzés.) Ha nincs, a 
napirendi pontot lezárom, és az ülést berekesztem. Köszönöm az aktív részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 27 perc)  

 

 

Fuzik János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


