
JEGYZŐKÖNYV 
 Készült a Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év október 4-i 10 órai ülésén. 
 Az ülés helye: Szeged, 6725 Szentháromság u. 75/E/5. 
 Az ülés berekesztésének időpontja: 2019. év október 04. 1131 óra, szünetet nem tartottak. 
 
Jelen vannak: 
1. Dr. Petrusán György (Elnök) 
2. Degovics Gáborné (Alelnök) 
3. Dr. Wéber Péter (Képviselő) 
 
Elnök: Köszöntöm képviselőtársaimat, megállapítom, hogy a testület 3 fővel határozatképes, Önt felkérem a 

jegyzőkönyv hitelesítésére, Alelnök Asszony, Wéber Kollégát, a jegyzőkönyv vezetésére. 
Degovics Gáborné: Elvállalom. 
Dr. Wéber Péter: Vállalom. 
A testület 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
82./2019. (X. 04.) Szegedi Román ÖK 

Határozat 
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. év október 4-i ülésen Degovics Gábornét 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megszavazza. 
 
A határozat hatályba lépésének ideje: azonnal. 
 
Elnök: A mai közgyűlésre az alábbi napirendi javaslatot terjesztem elő: 

1. A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat 5 éves munkájának értékelése, képviselői díjazás 
Határozathozatal következik. 

A testület 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
83./2019. (X. 04.) Szegedi Román ÖK 

Határozat 
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. október 4-i ülés napirendjét a fentiek szerint 

elfogadja. 
 
A határozat hatályba lépésének ideje: azonnal. 
 
Napirendek tárgyalása 
1. napirendi pont: A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat 5 éves munkájának értékelése, képviselői 

díjazás 
Előterjesztő: Dr. Petrusán György 
Írásos előterjesztés: nincs 
Elnök: Elérkeztünk cikluszáró közgyűlésünkhöz. Javaslom, tekintsük át azokat a nemzetiségi identitást 

megőrző és erősítő tevékenységi formákat, programokat, melyeket az elmúlt évek során sikeresen 

megteremtettünk, illetve több évtizedre visszanyúlóan folytattunk. Az elmúlt 5 évben mind a kötelezően előírt, 

mind az önként vállalt feladatoknak eleget tettünk. A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat az 

anyanyelv megőrzésének/ápolásának céljából rendezett programjain nem csak tanította a román nyelvet, de 

egyben lehetőséget is adott annak használatára. Bővítettük az anyanyelv ápoló rendezvényeink sorát: 

szavalóversenyek szervezése, Román Kultúra Napjának, Román Nyelv Napjának évenkénti 2 alkalommal 
történő megszervezése, román nyelvtanfolyam stb., illetve minden rendezvényünk román nyelven zajlik. 
Évente kiadjuk, saját megjelentetésben a Conviețuirea-Együttélés c. kétnyelvű nemzetiségi folyóiratunkat, 

amely nemcsak az anyanyelvápolásra, de a román nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának 

megerősítésére is szolgál, akárcsak a Testületünk által kiadott nemzetiségi/nemzetiségpolitikai könyvek, 

cikkgyűjtemények. Rendezvényeinkkel, pl. a hagyomány- és anyanyelvápoló román-magyar megbékélési 

tervezet évfordulója alkalmából minden nyáron megrendezésre kerülő programunkkal, a Szent Miklós napi 

kulturális nemzetiségi napunkkal, a fent említett Román Kultúra Napjával, Román Nyelv Napjával 

kapcsolatban elmondhatjuk, hogy közösségépítő funkció mellett közművelődési, nevelési, oktatási feladatokat 

is végzünk. Látható tehát, hogy folyamatosan bővítjük anyanyelvfejlesztési tevékenységünket, melynek során 



mindig figyelembe vettük a polgárok igényeit, felkaroltunk az elmúlt 5 évben minden alulról jövő 

kezdeményezést. 
Degovics Gáborné: Magyarul: megszerveztünk minden olyan programot, pl. anyaországi országismereti 

tanulmányutat, nyelvtanfolyamot, egyházzenei programot, gyerek -román népművészeti motívumokkal 

kapcsolatos- rajzversenyt, gyerek népzenei műsort stb., amit a román nemzetiségi polgárok kértek. 
Elnök: Ezzel folyamatosan bővítettük a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi 

közösség nevelésének, oktatási feltételeit. Mivel célunk a „nemzetiségi közösségnek az adott településhez 

kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok” maximális ellátása, 

ezért, az együttműködési megállapodások keretén belül pl. a Magyarcsanádi, Méhkeréki Román Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal kötött megállapodások révén olyan programokat szerveztünk, amely bemutatja, miként 

illeszkednek a szegedi román nemzetiségi hagyományok Csongrád Megye, illetve az egész magyarországi 

román kultúrába. Szeretnénk, hogy a helyi románságnak átfogó összképe legyen programjaink segítségével a 
magyarországi románságról, mert mindez erős motiváció nemzetiségi identitásunk őrzéséhez, erősítéséhez. 
Dr. Wéber Péter: Sőt, a revitalizációhoz is. Volt már szó az együttműködési megállapodásokról. Soroljuk fel 

őket. 
1. SZTE JGYPK Román Nyelv és Irodalom Tanszék. Velük, saját kezdeményezésben évente átlagban 3-4 

közös programot szerveztünk. 
2. Szegedi Román Kulturális Egyesület. Ők nem csak a programok megrendezésében, de a 

közönségszervezésben is folyamatosan rendelkezésünkre állnak, sőt a most sorra kerülő anyaországi 

tanulmányút technikai lebonyolításában is segédkeznek. 
3. Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat. Az ottani képviselőtestülettel az utóbbi években 

megélénkült a kapcsolatunk és több kapcsolatépítő, kulturális identitásőrző rendezvényt tartottunk, 

amelynek célja, ahogy Elnök Úr már elmondta, a térség románságának összefogása mellett, kialakítani 

egy átfogó románságképet a térség nemzetiségi polgáraiban. 
4. Magyarcsanádi Ortodox Egyház. A hitéleti rendezvények bővítésében, velük karöltve számos ortodox 

hitéleti programot szerveztünk. Őszentsége Siluan Püspök Úr és Bekán lelkész úr igen nagy 

közönségvonzó erő. Napi szintű munkakapcsolatban állunk a magyarcsanádi ortodox egyházzal, 

ugyanakkor legalább ilyen intenzív a kapcsolatunk, Siluan Püspök Úr révén a gyulai ortodox 
parókiával is. A Püspök Úr, mint már említettünk ikonikus alakja az itteni ortodox közösségnek, házi 

ikonkiállításunk, illetve számos más, velük együtt szervezett összejövetel nagy közönséget vonzott 

nemcsak Szegedről, Magyarcsanádról, Gyuláról, de Romániából is érkeztek vendégeink, így a Püspök 

Úr nemcsak hitéleti rendezvényeinkben, de az anyaországi kapcsolattartásban is nagy segítségünkre 

van. A Szegeden tartott hitéleti programok, Istentiszteletek méltó környezetének biztosításához 

Testületünk minden alkalommal, gyertyával, imaházdíszítéssel és vendégfogadással járul hozzá, ezzel 

is vonzóbbá téve a hitéleti programot. 
5. Méhkeréki Baptista Imaház: A hitéleti programok összeállításakor hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne 

csak az ortodox, de a baptista hívek is megtalálják a számukra megfelelő vallási programot. 

Városszerte nagy érdeklődést váltott ki, sőt a szegedi magyar baptistákat is megmozgatta a reformáció 

500. évfordulója kapcsán tartott nemzetközi román nemzetiségi szimpoziumunk, amely nagy 

segítséget nyújtott ahhoz, hogy vállalt feladatunknak, a vallási felekezetek megbékítésének és 

egymáshoz közelebb hozatalának eleget tegyünk. 
6. Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat. Mivel számos szegedi románnak vannak méhkeréki 

gyökerei, így nagyon fontos a kapcsolatépítés-és ápolás a „legrománabb” magyar településsel. Minden 

nagyobb szabású rendezvényünkre eljönnek, és mi is részt veszünk, Testületi szinten programjaikon. 

Évről-évre támogatjuk a méhkeréki román iskola könyvtárát, közgyűjteményét könyvadományokkal, 
az iskola kiváló diákjainak jutalmazásával. Évente együtt koszorúzzuk meg a méhkeréki román 

katonák sírját, és az uborkafesztivál néven ismert nemzetiségi napjukon is részt veszünk. A mostani 

választási kampányban az ő színeikben és szakmai segítségükkel indulunk. 
Elnök: Köszönöm Wéber Képviselőtársamnak, hogy összefoglalta az együttműködési megállapodással 

kapcsolatos elért eredményeinket. Ebben az évben indítottuk útjára a román közéleti fórumot, amelyre nem 

csak Szegedről, de az egész megyéből érkeztek vendégek. Ezt a Fórumot azért hívtuk életre, hogy a térség 

románjai, a közmeghallgatáson és a Kedd Esti Román Klubon túl is kapjanak lehetőséget arra, hogy tágabb 

keretek között, nemcsak helyi viszonylatok alapján megvitathassák a románságot érintő politikai, közéleti, 

kulturális, nemzetiségi/nemzetiségpolitikai közügyeket. Most pedig térjünk át az anyaországi 



kapcsolattartásra. Az egyházi szervezeteken kívül szintén aktív munkakapcsolatban állunk az alábbi 

szervezetekkel: 
• Románia Magyarországi Nagykövetsége/Szegedi, Gyulai Főkonzulátusa. Velük vagy önálló vagy 

társszervezésben létrehozott programjaink (pl. Román Kultúra Napja, Román Nyelv Napja stb.) 
átlagban 6 rendezvény/év. A szegedi román hősök emlékművének koszorúzása minden évben kétszer 

lehetőséget ad arra a szegedi románságnak, hogy a konzulátus tagjaival történelmi kérdésekről is 

konzultálhassanak. 
• A temesvári, kolozsvári, aradi, nagyváradi tudományegyetemek oktatói. Ők rendszeres 

vendégelőadóink, illetve publikálnak tudományos folyóiratunkban. Kapcsolatokat létesítünk a 

szerbiai, moldáviai románlakta területen lévő oktatási intézményekkel. 
• Wéber Képviselő Úr pedig folyamatosan épít ki újabb kapcsolatokat a berlini egyetem román 

vonatkozású témákat kutató oktatóival. 
Az utóbbi 5 évben elértük, hogy a rendezvényeinkre ellátogató román polgárok száma növekedjék, és külön 

köszönöm Alelnök Asszonynak, mint oktatási és ifjúságügyi referensünknek, hogy ezekbe a programokba 

bevonja a román gyerekeket is. Köszönöm, hogy életkoruknak megfelelő programbővítéssel, pl. népzenei, 

néptánc összejövetelek, gyerek rajzverseny, tojásfestő gyerek klub stb. vonzóbbá tette hagyományápolási 

programjainkat. Köszönöm továbbá Degovics Alelnök Asszonynak, hogy minden rendezvényünk 

lebonyolításához maximális segítséget nyújtott úgy szervezőként, mint háziasszonyként. Személyes 

kapcsolati tőkéje biztosítékot jelentett, hogy ne csak az országos nemzetiségi mércének, de a nemzetközi 

színvonalnak is megfeleljünk. Külön köszönöm, hogy az elmúlt 5 évben minden anyaországi tanulmányi 

kirándulást megszervezett, s azon nemcsak lebonyolítóként, de idegenvezetőként is maximálisan helyt állt. 

Köszönöm továbbá, hogy a Testület által megrendezett minden programon, kivétel nélkül! részt vett és 

kifogástalanul felkészült román nemzetiségi népismereti szempontból is. A polgároktól kapott, Önre 

vonatkozó visszajelzések alapján munkáját példásnak minősíthetjük. 
Deovics Gáborné: Köszönöm! 
Elnök: Wéber Képviselőtársamnak hálánkat fejezhetjük ki, hogy szintén aktívan részt vett a Testület 

programjain. Idejét és energiáját, sőt pénzét sem kímélve bel-és külföldi útjain mindig a Testület 

kapcsolatépítését tartotta szem előtt. Köszönöm, hogy rendszeres szerbiai, németországi tanulmányútja során 

olyan értékes tudományos kapcsolatokat alakított ki, amely nem csak a múltra, de jövőbeni munkákra nézvést 

is értékes. Köszönöm, hogy helyismeretével, történészként és tanárként pedig történelmi ismereteivel 

hozzájárult, mint előadó, tudományos rendezvényeinkhez. Köszönöm továbbá értékes publikációit, amit a 

Conviețuirea-Együttélés c. nemzetiségi kiadványban rendelkezésünkre bocsátott. 
Összegzés képpen elmondhatjuk, hogy az elmúlt 5 év úgy anyanyelvápolás, hagyományőrzés, anyaországi 

kapcsolattartás, közösségépítés-és közösségformálás, mint érdekvédelem és hitéleti programszervezés 

tekintetében sikeres volt. Programjaink profilját folyamatosan bővítjük. A rendezvények száma és a 

résztvevők aránya magasabb, mint az ezt megelőző ciklusban volt. A programon résztvevők száma átlagban 

40-50 fő, a decemberi Szent Miklós Nemzetiségi napon átlagban 90-100 fő. 
Deovics Gáborné: Mielőtt Elnök Úr, a Tőle megszokott dinamizmussal rátér a következő pontra, én azért 

szeretném felsorolni azokat a rendszeres hagyományteremtő és hagyományőrző programjainkat, amelyek 

egyrészt a legnagyobb számú közönséget vonzzák, másrészt a legnépszerűbbek: 
• Román Kultúra Napja (évi 2 alkalom) 
• Román Nyelv Napja (évi 2 alkalom) 
• Kedd Esti Román Klub (általában 2 rendezvény/hónap) 
• Néptánc, népzenei, népművészeti gyerek klub (évi 2-2 alkalom) 
• Gyerek szavaló verseny (Szeged/Magyarcsanád évente 1-1 program) 
• Kossuth-Bălcescu koszorúzás, emlékülés és nemzetközi tudományos szimpozium a román-magyar 

megbékélési tervezet kapcsán (minden év július havában) 
• Szent Miklós Napi Nemzetiségi Est és Karácsonyi koncert (minden év december havában) 
• Évenkénti 2 koszorúzás a Főkonzulátussal közösen 
• A Conviețuirea-Együttélés folyóirat bemutatása (évi rendszerességgel) 
• Román Közéleti Fórum (évente 3 alkalommal) 
• Hitéleti rendezvény/Istentisztelet (havi 1 alkalommal) 
• Anyaországi országismereti tanulmányút (1 út/év) 

 



Elnök: És mindez a teljesség igénye nélkül. Most pedig szeretném megköszönni, hogy ebben a mostani, 
igencsak kiélezett választási kampányban is maximálisan helyt álltak. Amint tudják, heti rendszerességgel 
készítettünk felhívó szövegeket, propagandaanyagokat. Ez vonatkozott nem csak a választási részvételre, de 
a regisztrációra is. Munkánk eredménye képpen a regisztráltak száma 28-ról 63-ra emelkedett. Kérem, 
tekintsék át azt a két felhívást, amit a jövő héten kívánunk postázni. (Az elnök nyomtatott formában 
rendelkezésre bocsátja a képviselők számára a felhívást.)
Degovics Gáborné: Nekem tetszik. Jó volna színesben is kinyomtatni, de tudom, hogy ez megterhelné a 
költségvetésünket. Vállalom viszont, hogy segítek a postázásban.
Elnök: Köszönöm Alelnök Asszony segítségét. És sikeres 5 éves munkájukat ezúton ismét megköszönöm, s 
mindkettejüket szóbeli elnöki dicséretben részesítem.
Az elmúlt 5 évben tanúsított maximálisan hatékony munkavégzésük és a választási kampányban végzett 
munkájuk alapján tiszteletdíj juttatására teszek indítványt, az alábbiak szerint:

1. Degovics Gáborné: 100. 000 Ft.
2. Dr. Wéber Péter: 50. 000 Ft.

Dr. Wéber Péter: Köszönöm és javaslom, hogy az Elnök Úr az elmúlt 5 év elnöki teendőinek magasszintü 
elvégzése kapcsán szintén részesüljön tiszteletdíjban.
Degovics Gáborné: Köszönöm a Testület nevében Elnök Úr odaadó, lelkiismeretes munkáját, melynek 
köszönhetően nem csak Szeged, de a térség románsága is megerősödött, és javaslom, hogy Elnök Úr 
részesüljön 200. 000 Ft tiszteletdíjban.
Határozathozatal következik.
A testület 3 (három) igen, 0 (nulla) nem, 0 (nulla) tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
84. /2019. (X. 04.) Szegedi Román ÖK

Határozat
A Szegedi Román Nemzetiségi Önkormányzat határozatban fogadja el az elmúlt 5 évben végzett 
Önkormányzati munkáról szóló elnöki beszámolót, valamint jelen határozatban fogadja el az alábbi 
képviselőknek adott tiszteletdíjat:

1. Degovics Gáborné: 100. 000 Ft.
2. £>r. Wéber Péter: 50. 000 Ft.
3. Dr. Petrusán György. 200. 000 Ft.

A tiszteletdíjat és az ezekkel kapcsolatos valamennyi járulékot a 84. /2019. (X. 04.) határozati számon 
számolja el.

A határozat hatályba lépésének ideje: azonnal.

Köszönöm Alelnök Asszony és Wéber Képviselő Úr megjelenését, a mai ülést ezennel 1131 -kor berekesztem.

Szeged. 2019. október 04.

Dr. Petrusán György 
elnök
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