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Több mint egymilliárd forintos támogatás 
a helyi nemzetiségi oktatási intézményeknek

A tavalyi 330 millió forint után idén 1 milliárd 83 
millió forint pályázati támogatást kapnak a helyi 
nemzetiségi fenntartású oktatási és nevelési intéz-
mények – jelentett e be a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, 
az Országház épületében tartott  rendezvényen. 

Soltész Miklós üdvözölte a pályázaton nyertes ön-
kormányzatok és intézményeik képviselőit, akik jó 
hírt kapva, jó hírt vitt ek haza közösségüknek. El-
mondta, hogy a támogatásból ötven német, két-két 
horvát és szlovák, valamint egy román helyi nemze-
tiségi fenntartású intézmény újulhat meg. A kabinet 
képviselője közölte, hogy további 51 millió forintos 
támogatásból hat szlovák, öt német és egy szlovén 
tájház felújítása is megkezdődhet. Emlékeztetett  rá, 
hogy 2010 óta megnégyszereződött  a nemzetiségek 
támogatása, s hogy az államtól kapott  segítséget sa-
ját maguk megszervezésére, oktatási, nevelési intéz-
ményeikre, valamint egyházi közösségeikre fordít-
hatják. Soltész Miklós arra biztatt a a nemzetiségek 
jelenlévő képviselőit, hogy folytassák közösségeiket 
erősítő munkájukat, és utasítsák vissza azokat a kez-
deményezéseket, amelyek csak a pénzről szólnak 
nemzetiségeik fennmaradása és megerősödése he-
lyett .

Ritt er Imre, német nemzetiségi képviselő örömét 
fejezte ki, hogy az idén már hagyományosan, har-
madszorra rendezhett ék meg ezt az ünnepséget. 

Azt, hogy az elmúlt három évben egyre jelentősebb 
támogatást sikerült elérni a nemzetiségek számára, 
az is mutatja, hogy az ünneplő résztvevők a Vadász-
teremhez nyitott  Gobelintermet is megtöltött ék. Kö-
szönetét fejezte ki a Magyarországi nemzetiségek 
bizott ságának és valamennyi szószólónak. Külön 
kiemelte, hogy bár nyolc nemzetiségnek nincs helyi 
önkormányzat által fenntartott  intézménye, mégis 
egyhangúlag megszavazták a támogatást. Biztosí-
tott a őket arról, hogy számíthatnak a kölcsönösség-
re: a számukra fontos kérdésekben a most támoga-
tott ak is melléjük állnak. 

Ez évben a következő települések nemzetiségi ön-
kormányzata által fenntartott  intézmények nyertek 
támogatást: 

Ágfalva, Baj, Bakonynána, Balatoncsicsó, Bóly, Buda-
keszi, Budaörs, Császártöltés, Csolnok, Érd, Györköny, 
Gyula, Hajós, Harta, Kópháza, Kökény, Magyarpolány, 
Márkó, Mátraszentimre, Mecseknádasd, Mosonmagya-
róvár, Nagymányok, Nemesnádudvar, Méhkerék, Nézsa, 
Ófalu, Pécsvárad, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Pusztavám, 
Rajka, Rátka, Solymár, Sopron, Szajk, Szekszárd, Szende-
hely, Szombathely, Taksony, Tatabánya, Törökbálint, Új-
hartyán, Úrkút, Városlőd, Vaskút, Vecsés, Véménd, Vér-
tesboglár.

Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk mun-
kájukhoz!
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