
Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019 évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő Testület. 

 

2019. augusztus 09-én a román nemzetiségi Önkormányzatot egy nagyon nagy 

veszteség érte, Negrea Dániel elnök Úr eltávozott körünkből. Szeretettel 

emlékezzünk rá, tovább visszük a megkezdett munkáját. 

 

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségek jogairól szóló 1993 évi törvény értelmében 

Medgyesegyházán 2002 évben létrejött a Román Kisebbségi Önkormányzat. 

A választások alkalmával 3 fős képviselő-testület alakult 2019. őszén. A román 

nemzetiségi névjegyzékben 92 választópolgár szerepelt, választóként 69 fő 

jelent meg, ez 75 %-os részvételi arányt mutat. A 4 jelöltből választott 

képviselők, Palotás Árpád Mihályné 56 szavazattal, Varga Sándorné 55 

szavazattal, Negrea Péter 67 szavazattal jutott mandátumhoz.  

A már ötödik cikluson keresztül tevékenykedő román nemzetiségi 

önkormányzat működéséhez a települési önkormányzat minden (személyi, 

tárgyi) , biztosított és biztosít. Ez az önkormányzatiság komoly lehetőség ahhoz, 

hogy megőrizzük identitásunkat, nyelvünket, nemzetiségünket, sokkal 

komolyabb, mint bármiféle más szerződés. Egyedül az önkormányzatiság 

keltheti ugyanis a nemzetiségekben azt az érzetet, hogy a dolgok alakulása 

biztató jövő felé mutatnak, csak az önkormányzatiság adhat olyan 

biztonságtudatot az embereknek, hogy érdemes ebben az országban, ebben a 

városban nemzetiségiként élni, és dolgozni, mert fontosak vagyunk a többség 

számára is. A Magyarországon élő nemzetiségek a magyar politikai élet részei 

és államalkotó tényezők. A kormány elkötelezett a nemzetiségek ügye iránt, 

elősegíti a nemzetiségek integrációját, jogai érvényesülését és a nemzet, 

valamint a Magyarországon élő nemzetiségek egymás iránti elkötelezettségét. 

Sokszínű kulturánk, szellemi és tárgyi emlékeink, hagyományaink megőrzése, 

anyanyelvünk ápolása és fejlesztése, az egész nemzet számára pótolhatatlan, 

védendő értéket jelent. 

A beszámoló a következőképpen épül fel: 

1. A munkaprogram általános elvei 

2. A 2019 évi munkaprogram és teljesítése 

3. A 2019 évi költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató 

1. A munkaprogram általános elvei 



A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat, a nemzeti és etnikai 

jogokról szoló 1993. évi LVII.Tv. 38 §-ban foglaltakkal egyezően alakult meg 

és alakította ki a szervezeti és működési szabályzatát. 

 

Általános teendőink közé soroljuk: 

- Arra irányuló tevékenységünket, hogy minél jobban megismerjék 

céljainkat, tevekénységinket, s így legyen mód csatlakozni hozzánk 

programjaink és tevekénységünk során, legyünk készek a nyitottságra. 

- A gyermekek és fiatalok identitás formáló tevékenységére figyelemmel 

legyünk. 

- Sokoldalú kommunikációs lehetőségek megteremtését kell kialakítanunk. 

 

Belkapcsolatok: 

- Kapcsolatfelvétel és jó munkakapcsolat kialakítása a megalakult román 

nemzetiségi önkormányzatokkal, országos önkormányzattal, nemzetiségi 

civil szervezetekkel. 

- A Román Kormány Magyarországra delegált követségi és konzulátusi 

vezetőivel jó munkakapcsolat kialakítása. 

- Egyházi közöségekkel való kapcsolattartás, tevekénységük segítése. 

 

Külkapcsolatok: 

- Magyar-román testvér települési kapcsolatok ápolása /Siria, Valea Ierii/ 

- A magyarországi román nemzetiségi közösségek bekapcsolódásának 

segítése a megyei, regionális és országos kulturális, közművelődési és 

egyéb szakmai kapcsolatok realizálásában. 

- Intentitástudat megőrzése érdekében az anyaország kulturális 

együtteseinek fellépési lehetőség biztosítása. 

  

Kultúra, közművelődés, hagyományápolás 

 

- Helyi hagyományok megismertetése és bemutatása a fiatal generáció 

részére 

- Ösztönző és tehetségkutató pályázatok kiírása 

- Kirándulások, zarándoklatok, rendezvények szervezése 



 

Oktatásügy: 

 

- A nyelvismeret bővítési lehetőségeinek megteremtése itthon és romániai 

környezetben. 

- A magyarországi románok kisebbségtörténetére vonatkozó ismeretek 

kutatása, terjesztése  

- Nyelvi- és népismereti tábor megszervezése az anyaországban 

- A román nemzetiségi nyelv és népismeret oktatása az általános iskolában, 

és az óvodában 

- Az oktatómunka segítése. 

 

2. 2019 évi munkaprogram és teljesítése 

2019 évben a helyi román Nemzetiségi Önkormányzat 8 alkalommal tartott 

ülést. Ezeket jelenlétével, valamint aktív segítő szándékával tisztelte meg dr. 

Nagy Béla György és Kraller József Polgármester Urak, Sütő Mária Márta 

Alpolgármester Asszony, Kormányos László Jegyző Úr, dr. Kávássy Leila Viola 

Aljegyző Kisasszony. 

Erősítve ezzel is a települési önkormányzattal kialakult jó munkakapcsolatot. 

 

Belkapcsolatok 

 

A román nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés, kapcsolattartás 

és kapcsolatépítő tevékenység jellemezte az év munkáját is. Továbbra is 

tartalmas az együttműködés a Békés Megyei Román Nemzetiségi 

Önkormányzattal és az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzattal is. 

Rendezvényeinkbe aktívan kapcsolódva részt veszünk. A Románság 

Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesülettel/ Medgyesegyháza/ zarándoklatot 

tartottunk az anyaországi kolostorokhoz az idei évben is. Decemberben részt 

vettünk az Országos Román Önkormányzat karácsonyi ünnepségén. 

Decemberben rendeztük meg a Nemzetiségi Napot, a helyi Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal közösen, az Adventi ünnepség keretében. 

 

 



Kultúra, közművelődés, hagyományápolás: 

A helyi rendezvényeket is részt vettünk, azokat támogattuk, így a Nebulókért 

Alapítványt, a Dinnyefesztivált, a Medgyesi napokat, a Varázserdő Óvodát, az 

adventi ünnepeket. 

2019 évben három pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához. A kulturális hagyományőrző programokhoz használtuk fel a 

támogatást. 

Idén 16. alkalommal rendeztük meg sikeresen a román Kulturális Estet, telt 

házzal és nagyon jó visszhanggal. 

Folyamatosan tudósítjuk a Cronica és a Foaia noastrá román nyelvű 

kiadványokat, eseményeinkről számolnak be, valamint a Szegedi Nemzetiségi 

rádió is folyamatosan tudósít munkánkról. 

 

Oktatásügy: 

 

Az idei tanévben is szakköri rendszerben működik tovább a román nemzetiségi 

nyelv oktatása az általános iskolában. Jelenleg ebben a tanévben 12 fő tanulja a 

nemzetiségi román nyelvet és népismeretet. 

2013 október hónaptól az óvodában is bevezetésre került heti egy alkalommal a 

román nemzetiségi nyelvű foglalkozás, jelenleg 3 gyermek vesz részt. 

A tanulók több nemzetiségi rendezvényen is részt vettek. Számot adnak a 

felkészültségükről a nemzetiségi hagyományőrző helyi rendezvényeken is. 

 

3. Költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató 

 

Az állam által nyújtott általános működési támogatásból 1 040 000 Ft-ot, 980 

440 Ft-ot feladatlapú támogatásból kaptunk és …….. Ft-ot elnyert pályázati 

forrásból gazdálkodtunk ez évben. Az előbbieket a fentebb említett programokra 

és működésre használtuk fel. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A magyarországi nemzetiségek története hosszú, sikerekkel, örömteli 

pillanatokkal, ugyanakkor tragédiákkal, szomorúsággal és bajokkal terhelt 

történet. Mindkettő együtt, mert voltak olyan időszakok Magyarország 

történetében, amikor nemzetiséghez tartozni, kisebbségben lenni nem előny, 

még csak nem is esélyegyenlőség, hanem hátrány volt, akik egyszerre akartak 

magyarok, lenni és nemzetiséghez tartozni. De vannak olyan időszakai is ennek 

a történetnek, amikor összefogással Magyarország példát mutatott az egész 

világnak. az 1993-as nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvény mérföldkő 

volt a magyarországi nemzetiségek történetében, s lehetővé teszi a folyamatos 

előrelépést a nemzetiségek ügyében. 



Az értékekre, kincsekre vigyázni kell. A kormány feladata nem más, minthogy 

megteremtse azokat a feltételeket, amelyekkel a nemzetiségek hozzá tudnak 

tenni a közösségekhez. 

A településeken élő és működő román önkormányzatoknak egyfajta híd szerepet 

is be kell tölteniük a románok és magyarok között. Nekünk nem csak a román 

közösségnek van mondandónk, hanem a velünk együtt elő magyaroknak, sőt 

szlovákoknak is. A nemzetiségi önkormányzat ugyanis a román közösség sajátos 

célkitűzéseinek képviselete mellett jelentős részt vállal a városi szintű 

programok szervezésében. Részt vállalunk a város kulturális programjaiban, 

hogy együtt legyünk hatásosak, de ugyanakkor képesek legyünk megőrizni saját 

önazonosságunkat. 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását. 

 

A további segítő együttműködés és eredmények kapcsolatunk megőrzésében 

bízva,  

 

Tisztelettel:                               

 

 

 

                                                                                                Varga Sándorné 

                         elnök 

 

 

Medgyesegyháza, 2020 március 30. 


