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A Magyarországon őshonos nemzetiségek számára 
a legfontosabb az anyanyelvük és kultúrájuk megőr-
zése – hangoztatt a az egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész 
Miklós 2016. február 12-én Szentgott hárdon, a Szlo-
vén Kultúra Napja alkalmából az Országos Szlovén 
Önkormányzat által rendezett  ünnepségen. „Olyan 
történelmi időket élünk, amely hosszú évtizedekre, 
sőt évszázadokra meghatározhatja mindazt, ami 
Európában történik, ilyen időkben pedig különösen 
fontos, hogy Magyarországon és Szlovéniában is 
egyformán ragaszkodjunk saját nyelvünkhöz és saját 
kultúránkhoz, de azokhoz az értékekhez is, amelye-
ket a két országában élő nemzetiségek hozzátesznek 
egymás kultúrájához” – mondta Soltész Miklós. Az 
államtitkár közölte: a magyar kormány 20 millió fo-
rintt al járul hozzá a szentgott hárdi Szlovén Kulturá-
lis és Információs Központ épületének felújításához. 
Köszöntőjében szólt arról is: fontos, hogy a nemzeti 
kisebbséghez tartozók megtalálják boldogulásukat 
abban az országban, ahol élnek, közben pedig gya-
korolhassák anyanyelvüket, őrizhessék kultúrájukat 
és hitüket, de ugyanilyen fontos az is, hogy szabadon 
kapcsolatot tarthassanak anyanemzetükkel. Soltész 
Miklós, az ünnepség után az MTI-nek elmondta: a 
magyar kormányzat hat éve folyamatosan növekvő 

támogatást nyújt a nemzeti kisebbségeknek. Emlé-
keztetett  arra, hogy a tavalyi és az idei költségvetés-
ben 2-2 milliárd forintt al megemelték a 13 őshonos 
nemzetiség támogatását. Ebből részesülhetnek a 
magyarországi szlovének is, mintegy 200 millió fo-
rintt al – tett e hozzá. Ropos Márton, az Országos Szlo-
vén Önkormányzat elnöke elmondta: hagyomány, 
hogy a nemzetiségi iskolák szlovén nyelvet tanuló 
diákjainak körében ünneplik meg a Szlovén Kultúra 
Napját a Rábavidéken, ahol egy közösséget alkotva 
él a magyarországi szlovén kisebbség zöme. Boris 
Jesih szentgott hárdi szlovén főkonzul köszöntőjében 
a nemzetiségi iskolák támogatásának fontosságát 
emelte ki, amire szavai szerint mindkét országban 
nagy fi gyelmet fordítanak. Hozzáfűzte: természete-
sen a szentgott hárdi Szlovén Kulturális és Informáci-
ós Központ felújításához Szlovénia is anyagi támoga-
tást nyújt, a munkálatok így hamarosan megkezdőd-
hetnek. A szentgott hárdi színház nézőterének szék-
sorait a felsőszölnöki és az apátistvánfalvai szlovén 
nemzetiségi általános iskola diákjai töltött ék meg, 
akik versekkel, zenével és tánccal tisztelegtek a ro-
mantika korának legnagyobb szlovén költője, France 
Prešeren emléke előtt , akinek halála évfordulóján ün-
neplik minden évben a Szlovén Kultúra Napját.

(mti)

Látogatóban Szentgotthárdon 

H
Hatodik éve folyamatosan nő a magyarországi szlovének kultúrájára, oktatására fordított támogatás. A romantika korának 
legnagyobb szlovén költője, France Prešeren halálának évfordulóján, február 8-án ünnepelték a Szlovén Kultúra Napját. Az 
ünnephez kapcsolódó emléknapon Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkára mondott beszédet Szentgotthárdon. Fülöp Attila helyettes államtitkár a hazai románság fővárosában, Gyulán 
járt és sajtótájékoztatót is tartott. Ezekről számolunk be.

Sajtótájékoztató Gyulán

Kreszta Trajan, a magyarországi románság országgyűlési 
szószólója: Engedjék meg, hogy a legnagyobb tiszte-
lett el köszöntsem a média résztvevőit! Ma egy rend-
kívüli találkozóra került sor itt , az Országos Román 
Önkormányzat székházában. Fülöp Att ila helyett es 
államtitkárunkat meghívtuk a magyarországi ro-
mánság kis fővárosába, Gyulára. Eddig a közgyűlés 
tagjaival és az intézmények vezetőivel találkozott , 
de a mai program folytatódik még. Átadom a szót 
helyett es államtitkárunknak. 

Fülöp Att ila: Én is tisztelett el és szeretett el köszön-
töm a sajtó munkatársait. Köszönöm az érdeklődé-
süket. Ma délelőtt  megbeszélést folytatt unk az Or-
szágos Román Önkormányzat elnökével, stábjával, 
a szószóló úrral és az önkormányzat által fenntar-
tott  intézmények vezetőivel. Az elején szeretném azt 
rögzíteni, Magyarország az itt  élő román nemzeti-
séget szívesen látja és támogatja, és azt is fontos le-
szögezni, hogy a két nép közös keresztény gyökerű 
kultúrája, elhivatott sága és hite független att ól, hogy 
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ez ortodox, katolikus, református vagy evangélikus 
egyházhoz kötődik, azaz összeköti a népeket. Az 
is nagyon fontos, hogy a Kárpát-medencében ezt 
az összekötő barátságot csak úgy lehet értelmezni, 
hogy támogatjuk az országban élő nemzetiségeket. 
És természetesen az is fontos, hogy a Magyarorszá-
gon megvalósuló gyakorlattal a nemzetpolitikára is 
szeretnék hatni, hogy az itteni, a kormányzat által a 
hazánkban élő román nemzetiségnek nyújtott támo-
gatások követendő például szolgáljanak más kormá-
nyok számára, a határon túli magyarsággal kapcso-
latosan. 2010 és 2015 között a magyarországi román 
nemzetiség számára nyújtott támogatások összege 
megduplázódott. Ez azt jelenti, hogy míg 2010-ben 
„Nemzetiségi támogatás” címen 137 – közel 140 – millió 
forintot kapott a román nemzetiség, 2015-ben ez 270 mil-
lió forintra emelkedett, tehát öt év alatt sikerült megkét-
szerezni az összeget. A duplázódásban benne van az 
önkormányzatok működésére szánt összeg is. Fon-
tos, hogy az Országos Román Önkormányzat mel-
lett települési, területi nemzetiségi önkormányzatok 
biztosítják a közöttünk élő román nemzetiségiek 
kulturális autonómiáját, kulturális önállóságát. A 
megemelkedett összeg az egyéb pályázatok és prog-
ramok (például civil szervezetek és táboroztatások) 
finanszírozását is tartalmazza. 

Idén jelentős fejlesztés valósul meg az intézmé-
nyek vonatkozásában: 2016-ban a battonyai iskola és 
óvoda számára, amely több mint 160 gyermek napi 
foglalatosságáról gondoskodik, egy külön 150 milli-
ós keretösszeget biztosítottunk felújításra és beruhá-
zásra. Ez az intézmény volt az, amely elsőként, már 
2011-ben a Román Nemzetiségi Önkormányzathoz 
került. Azóta további hét köznevelési intézmény át-
vétele követte, tehát ma az országos önkormányzat 
összesen nyolc köznevelési intézmény fenntartója. 
Azért is fontos ez, mert az iskolák szerepe az ifjú-
ság életében ma kiemelt fontosságú. A család és az 
egyház mellett ma az iskolák jelentenek erős, össze-
fogó kapcsot. Az országos önkormányzat többször 
kezdeményezte, hadd vehessen át olyan iskolát, ahol 
többségében vagy nagy létszámban vannak jelen ro-
mán nemzetiségi tanulók. A kormányzat ezt eddigi-
ekben is akceptálta, ezért is van nyolc intézmény az 
ő kezükben. Ha a jövőben felmerül ilyen kérdés, azt 
természetesen a továbbiakban is meg tudjuk majd 
beszélni. Az iskolák gazdálkodásáról azt gondolom, 
az a legfontosabb, hogy Magyarországon a nemze-
tiségi önkormányzatoknak lehetőségük van iskolák 
fenntartására, s amennyiben erre vállalkoznak, ak-
kor külön finanszírozást is kapnak, amellyel stabi-
lan képesek biztosítani a működést. 

Kreszta Traján: Szeretném megköszönni helyettes 
államtitkárunknak és munkatársainak, hogy meg-
látogatták a Magyarországi Románok Országos Ön-
kormányzatát és intézményeit. El kell mondanom, 
hogy a szószólói intézmény létrehozása nagymér-
tékben elősegítette a nemzetiségiek támogatását, hi-
szen négymilliárdról, több mint nyolcmilliárd fölé 
emelkedett a támogatás. Ebbe az Országos Önkor-Látogatás a kétegyházi román iskolában

A kétegyházi román tájház megtekintése

Sajtótájékoztató az Országos Román Önkormányzat székházában:
Kreszta Traján, Fülöp Attila és Juhász Tibor



8526

mányzat, a települési nemzetiségi önkormányzatok 
és a civil szervezetek támogatása is beletartozik. 
Ezt külön szeretném megköszönni. Korábban La-
torcai Csaba helyettes államtitkár tartotta velünk a 
kapcsolatot, most helyettes államtitkárunk, Fülöp 
Attila, aki nagyon jó kapcsolatokat ápol a szószó-
lókkal és az országos önkormányzatokkal. (Nem 
csak a románnal, hanem a többivel is.) Gyakran tesz 
látogatásokat a településeken és az országos önkor-
mányzatoknál. Mi, szószólók és helyettes államtit-
kár úr is minden igyekezetünkkel azon vagyunk, 
hogy minél kellemesebb, jobb helyzetet teremtsünk 
az iskolások számára, de a kulturális s más rendez-
vényekhez is segítséget nyújtsunk. Remélem, hogy 
ez a továbbiakban így folytatódik majd. Köszönöm 
szépen a szót. 

Ha kérdeznének, akkor most tehetik meg. 
Hegedűs Zsuzsa vagyok az MTI-től. Két kérdésem 

lenne: Nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter is azt mondta, hogy új alapokra kellene helyezni, 
javítani kellene Magyarország és Románia kapcsolatát. 
Önök hogyan látják ezt? A másik pedig ez: nemrég volt 
népszavazás Méhkeréken arról, hogy a 2016/17-es tanév-
ben átveszik az iskola fenntartását. Erre készülnek. Tör-
téntek-e már előrelépések? 

Fülöp Attila: Az első kérdésre hadd feleljek azzal, 
hogy én csak arra tudok válaszolni, ami a nemzeti-
ségi kapcsolatokért is felelős államtitkárságot érinti. 
Amivel nekünk foglalkozni kell, az a Magyarorszá-
gon élő nemzetiségek helyzete. Azt gondolom, hogy 
ez kiemelkedő, és a 2014-től létező szószólói intéz-
mény nemcsak nagyon fontos, hanem hatékony is. 
A nemzetiségek így ugyanis nem egy meghozott 
törvény után tudnak bármit mondani, hanem az 
országgyűlésben ülő szószóló urak és asszonyok 
révén már a törvényalkotás folyamatában. Hozzá-
szólhatnak, sőt saját törvénykezdeményezési joggal 
is felléphetnek, így tehát biztosított a nemzetiségek 
beleszólási lehetősége. Pont azáltal, hogy vannak 
nemzetiségi önkormányzatok s a létezésükhöz fi-
nanszírozást kapnak, és azzal, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok intézményeket tarthatnak fenn, 
amihez szintén kapnak finanszírozást. (Az iskolák 
a leglényegesebbek, de beszélhetünk kulturális in-
tézményekről is.) Aztán itt van az is, amit imént a 
szószóló úr is említett: 2015-re az előző két évhez 
képest megduplázódott, nyolc milliárd forint lett a 
nemzetiségekre szánt keret. Ez szerintem pont azt 
jelzi, hogy a hazánkban élő nemzetiségiek megkap-
ják azt a támogatást, amit egyébként mindannyiunk 
érdeke, hogy megkapjanak. Közös érdekünk, hogy 
egy bővebb identitástudattal rendelkező országban 
éljünk. Lehet úgy is valaki magyar állampolgár, 
hogy megőrzi a kultúrából, azt az identitást, amit az 
édesanyjától, édesapjától, nagyszüleitől kapott. Ettől 
senkinek nem lesz semmi baja, sőt azt gondolom, 
hogy együtt leszünk gazdagabbak. Természetesen 
ezzel a nemzetiségpolitikával szeretnénk a határon 
túl élő magyarok és az ottani kormányzatok számá-

ra is példát mutatni, hogy lehetőleg a viszonosság 
alapján történjen mindez.

Kreszta Trajan: A második kérdésre én adnám a 
választ. Méhkerék esetében a helyzet a következő: 
volt egy – szerintem elhibázott – választási kampá-
nya a polgármester asszonynak. A méhkeréki ön-
kormányzat ugyanis se nem nemzetiségi, se nem 
országos, hanem egy úgynevezett átalakult önkor-
mányzat. Ebben az esetben egy sor törvényt kellene 
módosítani ahhoz, hogy ennek az intézménynek, az 
iskolának finanszírozása biztosítva legyen. Elsősor-
ban az államháztartási törvényt, a nemzetiségi tör-
vényt és a közoktatási törvényt kellene megváltoz-
tatni…, hogy ne is soroljam tovább. E jogszabályok 
jelenleg mind-mind akadályozzák azt, hogy a tele-
pülési önkormányzat átvehesse ezt az intézményt, 
ugyanis a működéshez szükséges feltételeket jelen 
pillanatban biztosítottak. Ezért keresték meg a méh-
keréki szülők az Országos Önkormányzatot, azt 
kezdeményezve, hogy az Országos Önkormányzat 
vegye át az iskolát. Nekünk vannak olyan közgyűlé-
si határozataink (még 2011-ben hoztuk ezeket, ami-
kor elkezdtük átvenni intézményeket), amelyekben 
az áll, hogy intézményeket veszünk át óvodával 
együtt. Ezt a közgyűlési határozatunkat nem von-
tuk vissza: Méhkerék esetében is él. Most az ügy ott 
tart, hogy úgy a szülőkkel, mint a pedagógusokkal, 
illetve gyermekekkel lefolytattuk a véleményezési 
eljárást. Csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban 
elmondani, hogy a pedagógusok pozitívan állnak 
hozzá. A tizenhárom pedagógusból kilenc azt sze-
retné, hogy az Országos Önkormányzathoz kerüljön 
az iskola. Ez már nagyon sokat nyom a latba, hiszen 
természetesen a szülők is azt szeretnék, ha ez így 
lenne. Innentől kezdve a méhkeréki polgármesteri 
hivatalban pattog a labda, hiszen mind a két félnek 
ez az igénye. Úgy gondoljuk, hogy a magyarországi 
románság esetében az lenne a legszerencsésebb és 
legmegnyugtatóbb, ha a többi intézményhez hason-
lóan ez is az Országos Önkormányzat fenntartásába 
kerülne, hiszen az átvett közoktatási intézmények-
ben a korábbiakhoz képest nagyon nagy mértékben 
növekedett a gyermeklétszám. A Nicolae Bălcescu 
Általános Iskola és Gimnázium esetében például 
400-ra emelkedett az intézményben tanulók létszá-
ma, a battonyai intézményben pedig – ami 2011-ben 
elsőként került át az Országos Román Önkormány-
zat fenntartásába –, ötven egynéhány fő helyett ma 
már 115 és 120 között mozog a létszám, ami ugyan-
így igaz az óvodások esetében is. Minden intézmé-
nyünkben növekszik tehát a gyermeklétszám, és ez 
megnyugtató az önkormányzat vezetése számára. 
Egyébként pedig, ami ennél is lényegesebb, hogy az 
országos önkormányzat tizenöt fős közgyűlésében 
hét méhkeréki származású van, közgyűlési tag a 
polgármesterasszony és az alpolgármester is. Nem 
nagyon értem tehát, hogy miből adódik a félelem 
attól, hogy ez az intézmény idekerülne. Köszönöm 
szépen!


