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B E S Z Á M O L Ó

a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2010-2014-es választási ciklusban végzett
tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. október 3-i választásokat követően első alkalommal alakult meg Mezőkovácsházán 4
fő képviselővel Mezőkovácsháza Város Román Kisebbségi Önkormányzata. A négy képviselő
neve: Vitális Gábor, Mellárné Gábor Enikő, Nicorut Lucian és  Lavko Klára.

I.

A. Az alábbi táblázatban a számok nyelvén lett összefoglalva az elmúlt négy évben végzett
tevékenységünk.
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2010. okt. 14-től 2 0 2 - - 11 13
2011. januártól

2011. decemberig
6 5 11 - 1 22 37

2012. januártól
2012. decemberig

5 1 6 - - 28 36

2013. januártól
2013. decemberig

5 5 10 - - 20 48

2014. januártól 2014.
szeptember 2-ig

4 1 5 - 1 21 25

A választási ciklus négy éve alatt önkormányzatunk összesen 34 testületi ülést tartott, ebből
22 soros ülés, 12 rendkívüli ülés volt. Közmeghallgatással egybekötött testületi ülésünk volt a
négy év során. Határozatképtelenség miatt mindösszesen két ülésünket kellett újra összehívni.
A négy év alatt összesen 102 előterjesztést tárgyalt meg önkormányzatunk, amelyek kapcsán
159 döntés született.

B. A ciklus alatt önkormányzatunknak több kihívással is szembe kellett néznie: 
1.  Kezdetben  meg  kellett  teremtenie  az  önkormányzati  működés  feltételeit,  kialakítania
működése jogi kereteit: megválasztotta tisztségviselőit,  irodahelyiséget igényelt és kapott a
helyi  önkormányzattól,  megalkotta  szervezeti  és  működési  szabályzatát,  együttműködési
megállapodást kötött a települési önkormányzattal. 
2. 2012-ben  a jogi keretek gyökeresen átalakultak az új nemzetiségi törvény, a  2011. évi
CLXXIX. törvény hatályba lépésével. Még önkormányzatunk megnevezése is megváltozott:
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata lett. Adaptálódnunk kellett az új
jogszabályi  keretekhez:  működésünk  során  kétszer  alkottunk  új  szervezeti  és  működéi
szabályzatot  és több alkalommal volt  szükség a módosítására is,  szintén kétszer kötöttünk
Együttműködési Megállapodást a települési önkormányzattal, majd évenként felülvizsgáltuk
azt.  



3.  Sajnos  személyi  problémák sem hagyták  érintetlenül  önkormányzatunkat,  Lavko  Klára
munkahely hiányában sajnos elköltözött a településről és csak nagyon ritka alkalommal tudott
részt venni az önkormányzat munkájában. 2014. júniusában pedig Nicorut Lucian mondott le
képviselői mandátumáról és elnök-helyettesi megbízásáról. Helyére Kiss Angelika képviselő
lépett,  az  elnök-helyettesi  tisztségben  pedig  Mellárné  Gábor  Enikő  követte.  Így
önkormányzatunk működőképessége zavartalan maradt.

C. Az önkormányzati  működés jogszerűségét a ciklus folyamán folyamatosan ellenőrizte a
Békés  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  és  Felügyeleti  Főosztálya,  de  súlyos
hiányosságot, elmarasztalást  a négy év során nem állapított  meg. Az SZMSZ célvizsgálata
során  tett  észrevételeket,  melyeket  önkormányzatunk  korrigált.   2013.  évben  a  belső
ellenőrzés keretén belül került önkormányzatunk gazdálkodása ellenőrzés alá, a belső ellenőri
jelentésben feltárt hiányosságok pótlásának önkormányzatunk eleget tett.

II.

Nemzetiségi önkormányzatunk SZMSZ- ében deklarált célja: a románság nyelve, szellemi és
tárgyi  kultúrája,  történelmi  hagyományai  megőrzése,  fejlesztése.  Nemzetiségi  létével
összefüggő más sajátosságai, elsősorban azonosságtudat kibontakozásának elősegítése. Ennek
érdekében: 

1. Önkormányzatunk olyan rendezvényeket szervezett, amelyek összefogták a településen élő
román  közösség  tagjait,  a  román  nyelv  használatára  lehetőséget  teremtettek,  erősítették  a
közösség románsághoz való tartozásának tudatát és érzését.
A  rendezvényeket  hagyományteremtő  céllal  is  hívtuk  életre.  A  ciklus  alatt  háromszor
rendeztük  meg  a  Martiuska  ünnepet,  mely  tradicionális  román  tavaszköszöntő  ünnep,
negyedik alkalommal szerveztük meg az idén Kulturális és Gasztronómiai napunkat. Ezeken a
rendezvényeken az anyaországból is hívtunk vendégeket, román nemzetiségi iskolások léptek
fel román versekkel és énekekkel. Lehetőséget nyújtottak a rendezvények az anyaországgal
való kapcsolat ápolására is, hiszen onnan is látogattak meg minket tánccsoportok. Ezeket a
kulturális és közösségi alkalmakat a későbbiekben is tovább kell folytatni és erősíteni.

Egy-egy  alaklommal  került  megrendezésre  a  ciklus  alatt  a  Karácsony,  az  anyák  napja,  a
Mikulás. Ezek a rendezvényeink is sikeresek voltak,  a jövőben szintén hagyományteremtő
szándékkal jó lenne fenntartani és ápolni őket.

2. Kapcsolatot vettünk fel és ápoltunk más román nemzetiségi önkormányzattal, rendszeres
résztvevői voltunk olyan rendezvényeknek, mint az Országos Román Bál vagy az Országos
Gasztronómiai Fesztivál. Képviseltettük magunkat a román nemzetiségi nyugdíjas pedagógus
találkozókon.   Részt  vettünk Battonyán gasztronómiai  napon,  valamint  román-magyar  két
nyelvű musical előadáson  Budapesten az Operettszínházban. Vitális Gábor elnök tagja volt a
Békés  Megyei  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  és  Pénzügyi
Bizottságának.  Így  nemcsak  a  helyi  román  közösség  tagjait  tudta  önkormányzatunk
összefogni,  hanem  a  megyében  élő  románsággal,  és  ezzel  az  országban  élő  román
nemzetiséggel való kapcsolatépítés és –ápolás útján a magyarországi románság részeivé tudott
közösségünk válni.

3.  A  négy  év  során  több  szervezettel  hivatalossá  is  tettük  együttműködésünket.
Együttműködési  Megállapodást  írtunk alá  az  Országos  Román Önkormányzattal,  melynek
több rendezvényén hagyományosan részt vettünk, az országos önkormányzat pedig támogatta
saját rendezvényeinket, és segítette önkormányzati működésünket. Megállapodást írtunk alá a
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medgyesegyházi  székhelyű  a  Románság Hagyományaiért  és  Jövőjéért  Egyesülettel,  akivel
közös  szervezésben  vettünk  részt  az  operettszínházi  előadáson.  Valamint  2014-ben  a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtárral  is Együttműködési Megállapodást  kötöttünk, melynek
hozamanyaként  egyrészt  a  könyvtár  honlapja román nyelven is  olvasható már,  másrészt  a
könyvtár helyt ad egy román nyelvű gyűjteménynek.  Ezeket az együttműködéseket a jövőben
még több tartalommal kell feltölteni.

4. Önkormányzatunk kiemelten kezelte a gyermekek nemzetiségi identitásának kialakítását,
erősítését.  Így a ciklus alatt  a Békés Megyei Román Önkormányzat  anyagi támogatásával
tudtuk  megvalósítani  az  óvodáskorú  gyermekek  körében  az  anyanyelvi  foglalkozások
beindítását román nemzetiségű óvodapedagógus részvételével.  Ebben a helyi Négy Évszak
Óvoda  is  együttműködő  partnerünk  volt.  Sajnos  az  óvodapedagógus  munkahelyváltozást
követően nem tudta vállalni a foglalkozások vezetését, így ez a kezdeményezés most szünetel.

A gyermekek  anyaországi  táboroztatását  is  sikerült  a  Békés  Megyei  Román  Nemzetiségi
Önkormányzat  segítségével  megvalósítanunk.  Úgy gondolom,  hogy a  gyermekek  számára
fontos volt biztosítani az anyaországgal való megismerkedést, amelynek keretében menyházai
iskola  és  óvodalátogatáson  vettünk  részt,  a  gyermekek  saját  korosztályukhoz  tartozó
anyaországi gyermekekkel vehettek fel kapcsolatot. A következő ciklus feladata lesz, hogy a
megkezdett  folyamatot  erősítsük  és  kiszélesítsük,  akár  a  román  nyelv  és  kultúra
megismertetésének  folyamatos  biztosításával  akár  az  anyaországhoz  fűződő  kapcsolatok
erősítésével.

5. Önkormányzatunk két alkalommal pályázott, sajnos sikertelenül. Egyik esetben a Wekerle
Sándor Alapkezelőhöz az Arad megyei kolostorok és templomok látogatása céljából, a másik
esetben az Európa a polgárokért program keretében a Testvérvárosok polgárainak találkozói
címmel  nyújtottunk  be  pályázatot.  A következő  ciklusban  pályázati  tevékenységünket  is
érdemes lesz aktivizálni, bár lehetőségeinknek szűkös költségvetésünk határt szab.

Mezőkovácsháza, 2014. szeptember 10.

Vitális Gábor
     elnök
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