
A Magyarországi Román Önkormányzatok
Szövetsé gé nek ú i vezet sé ge

Maqaarorsú gi Romdn Önkormáw4zatak Szövetsé 7e közqa lé són , 1999 , március 13-án az alapszab,ilq elfoqaáásán tú I meguilasztotta
e teljesen Új tí pusú  sarvezet vezet sé qé t is. A követhemkben bemutatjuk olvasóinknak Kreszta Tr ión elnök é s Beré ntli Máia, alelnök

é letrajzit é s jövóleni cé ljait. í ^ másik ké t alelnök, Boka Tibor 6 Tanaszi ]ános bemutatklblsa kií vethu  számunkra marad_\

Kreszta Traján, elnök lé sen legalább egy, tágas, sokfé r helyes é pület állna
a rendelkezé sünkre, ahol össze|öhetné nek az emberek
beszé lgetni, klub- é s egyé b programokra,

E]nökhelyetteseimmel harmonikus, kölcsönösen jó
együttm ködé st akarok kié pí teni, amely konszenzuson
é s egyeté rté sen alapszik, é s telmé szetesen együttmun,
kálkodásunknak a románságot kell szolgálnia,

Egé szsé ges kapcsolatot kell kialakí tanunk a mé di-
ákkal. Meg kell változtatnunk a munkastí lust, a men-
talitást, a gondolkodásmódot, amely termé szetszel -
leg nem megy egyik napról a másikra.Munkánkban
prioritást é ]veznek inté zmé nyeink é s iskoláink, il]etve
a ku]turális jeileg  programok, A közeljöv ben meg-
alakí tjuk bizottságainkat, melyekbe a legrátermet-
tebb, legaktí vabb embereinket kell delegálnunk, akik
dolgozni akarnak, é s szakmailag felké szültek,

Az anyaországgal való kapcsolatunkban is van
mé g mit tenni, e tekintetben ré gi jó tapasztalataim-
ra hagyatkozom, ugyanis sokat tevé kenykedtem a
battonyai határátkel  megnyitásáé rt, é s azé rt is,
hogy szül városom jó kapcsolatokat teIemtsen Ro-
mániával

Most, az induláskor megké rek minden magyarorszá-
gi románt, hogy tevé kenysé gé vel segí tse ügyünket,
hogy egyesí tsük el inket, mert máské ppen nincs
esé lyünk megoldani a feszí t  problé mákat é s gon-
dokat, Els sorban az inté zmé nyeink problé máit kell
megoldani, é s vé delmeznünk kell é rdekejket, Ha
nem vállalkozunk ilyen feladatokra, hamarosan elt -
nünk é s asszimilálódunk. Kölcsönösen jó kapcsola-
tot kí vánok kié pí teni az ortodox Püspöksé ggeI é s
szemé lyesen  szentsé ge Solrorrie püspök ú rral_ P,z
egyház segí tsé ge né lkül, ú gy vé lem, ié pni sem tu-
dunk, Lelké szeinknek minden települé sünkön vissza
kell szerezniük megé rdemelt helyüket a román kui-
tú ra meg rzé sé ben,

Jó lenne, ha minden, románok által is lakott telepü-

Dr. Beré nqi Mária, alelnök

l948-ban születtem BattofiUlin, román családból, Általdnls is-
klláimat a helai rlmón iskolában vé gutem, majd l962-ben be-

iratk,ztnm a guulai ,.Nicllae Balcescu" Rlmdn Taní tási nuelv 
Gimnáziumba, ahIl l966-ban sikeres é rettseli yizsgát tettem

1966-69 köznft ú tbvahez2lóké nt tevé kengkedtem a román ha-
tár menté n. l969-tó1 a naqqlafti IBUSZ kirendeltsé q munha-
táRaké nt dllglztam. ldóközben l971-ben muí gazdasáqi tech,

nikusi min s(tí  vizsgól lettem, maid 198o-ban a Swedi ,,lu-
hász Gyula" Tanárké pz  Faskala rlmán snkán yé geztem leve-

la  taq|ut\n_ ]elenleq vállalkauké nt tevé kenljkedem, É letem
minden peiódusában köt dtem a maqqarországi rouduokhoz.
Amikor dr. Carami Emil elköltöütt Batt\nvdról, átvettem tóle a
,fuí aab\tot 6 azóta tagké nt, m6id veuú né  dolgoum a

b attona ai román önk\ r m ánautb an,.

A Magyarországi Román Önkormányzatok Szövetsé -
ge a hazai románok országos fóruma kell, hogy le-
gyen, tehát az itt é l  valamennyi román é rdekeit kell
ké pviselnie, Finanszí roznia kell az iskolákat, az egy-
háZat, a kulturális é s tudományos inté Zeteket, kultu-
rális egyesületeket, kórusokat é s né ptáncegyüttese-
ket, Stb.
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A közgy lé s szöVetsé ge terüIeti elv Szerint é pül fel,
azé rt, hogy valamennyi közsé g ké pvisel je é rvé nyesí -
teni tudla a helyi é rdekeket is, A bizottságok munkáiá-
nak professzionálisnak kell ]ennie é s az volna a leg-
szerencsé sebb, ha tagiaik közé  a legiobb szakemberek
kerülné nek. Ha ió é s min sé gi munkát sikerül vé gez-
ni, akkor a különböz  miniszté Iiumok é s alapí tványok
a programokat is könnyebben tudják finanszí rozni.

A kisebbsé gi önkormányzatok cé lja a kultú Ia, a
nyelv, a nemzeti identitástudat meg zé se é s ápolása,
A Magyarországi Román Önkormányzatok Szövetsé gé -
nek egy iól definiált koncepcióval ke]l rendelkeznie
annak é rdeké ben, hogy konkré tan meghatározza, mit

1959. április I5-é n szüIettem Mé hkeré k közsé gben. IskOIói
mat sziil alumban, maid a gqulai ,,Nicllae Balcescu" román
qimnáziumban vé gutem. A gimhózium beí eiué se uLán öt

é yiq a budapesti Eötvös L|rónd Tud|máryegaetem Bölcsé -
suttud\mdnui Karón tanultam, ah1l l983-ban surutem
diplomdt.

E7aetemi tanulmáwJaim utón elftezdtem hut^tni a ma-
ggarországi r7mán\k kultú rdiót, ftjrté neta. I985-ben Buda-
pesten, a román fiIológiai tanszlken szerutem meq a dlktoi
ú me, a ,,Az A9TF?. törté nete é s annak hatása a maElar,r-
szógi román kukú rára (18ó1-1918)" c(m  munkdmmaL
1997 óta a PhD kurzusait í Olatat1m. Kutatdsaim eredué -
nyeké nt eddiq három könqvem, valamint több romdn é s ma-
gqar nyelv  tanulmánaom ielent meg.

1993 óta a MaguarorsTági ROmánOk Kutatóinté zeté nek
vagalk az i1qzqatója. Az inté zmé wJ vueté se mellett kiadói é s

szerkesztí  teyé kewseqet i5 folatatlk. Kutatómunkám mellett

a szé pir\dalon is t'oqlalkoztat, í qg eddig három
Versekötetem,?leí l meg romón é s maggar nyeben. Költ 
tevé kenasé gem elismeré seké nt 1994-ben a Naguváradi,,Mi-
hály Eminescu" Kiadó é 5 a,,Familia" í OlUóirat ,,Mihai
Eminescu-dí j"-ran rószesí tett. 1990 óta a MaElar\rszági
ROmánOk Szövetsé qe elnöksé gé nek ,)aqa1k a tagia. Alapí t 
taqja vaqa\k a Maqaar\rszági Román Alkotók é s Kutatók
Közössé gé nek (l99I), k  é llig e köz ssé q elnöke loltam
í l991-93J. A í í vdrosban 1992-ben me.galakult a Budapesti
Románok Kulturális Társasóqa , ahol kulettó1 |ogva alelnök-
ké nt tevé kehuhedem.

|996-ban a naguváradi ,,EX Libis" ROmánTdrsaság ala-
pí tó tagia, 1997 -ben pedig az ausztráliai cringilla román hö-

zdssé q ti,zteletbeli tagja kttem.
Az 1998 \któberi választások óta a Budapest ll. herüIeti

Romdn Kisebbsé gi Önkormángzat elnöke vagyok.

is akar tenni e cé lok é rdeké ben. E szervezetnek a ro-
mán inté zmé nyek m ködé si körülmé nyeinek jobbí tá-
sán is kell tevé kenykednie, Itt a jogi, pé nzügyi é s szak-
mai körülmé nyekre gondolok, Ugyanakkor világos
koncepciót kell kidolgoznia kisebbsé gi, a választójogi,
a köZigazgatási törvé nyek módosí tására, Nagyon iól
megfogalmazott anyagokat kell összeállí tania, ame"
lyeket a kormány é s a parlamenti bizottságok elé  le-
het teljeSzteni.

Jó ]enne, ha a közvé lemé ny miné l több információval
rendelkezne a Szövetsé g munkájáról, mely a ké tszeri si-
kertelen országos önkormányzati válasnás után valóiá-
ban most dolgozza ki ré szletesen programját,

Magqarországi Román Önkormánqzatok
Szöv etsé g e Elnö ksé g é nek tagj aí  :

Kreszta Ttaián, elnök, Battonya
Dr. Beré nl Mária, alelnök, Budapest
Boka Tlbor, alelnök, Szeged
Tanaszi |ános, alelnök, Pocsaj
Blága |ános, K r sszegapáti
Buk György, Darvas
Dr. C§otye János, Gyula
Flnna Sándor, Ké tegyháza
Fretyánné  Kozma É va, Budapest
Gósz György, Bé ké scsaba
kovács kálrnánné , zsáka
Dr. Miháiescu cyör€y, Budapest
Mthucz Oltvé r, Bed 
Monok sándor, k r sszakál
Nemes Sándor, Vekerd
Rotár tászló, Magyaf csanád
Dr. Ruz§a György, Mé hkeré k
Sántó György, L k sháza
Dr. Szelezsán lános, Elek
Mgytkán Mlhály, Pusztaottlaka

Az elnök é s az elnökhelyettesek legyenek leleló'söí
eE!-egv terí jlleté rt, í gy a mandátum lejártakor, amikor
ma|d mé rleget ké szí tünk, könnyebb lesz megí té lni,
hogy ki mire vállalkozott é s ebból kinek mit sikerült
megvalósí tania.
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Lapzártakor é rkezett
Országos Önkormányzatok Kerekasztala né -
ven politikai egyeztet  fórumot hoztak lé tre a
magyarországi kisebbsé gek vezet i, A
kerekasztal állandó ügyvivó testületé ben a ci-
gány, a görög, a né met é s a szerb elnök ka-
pott helyet. Az órdek-ké pviseleti fórum egye-
bek mellett el szeretné  é rni, hogy a kisebbsó-
gek inté zmé nye§ formában vehé ssenek ré szt
a Iogalkotásban.

A március 23-án alakuló ü]é s után tartott tá-
jé koztatón megtudtuk, hogy a nemzetisé gek
számára most mindenekelótl a kisebbsógi, a
választójogi é s a közoktatási törvé ny módosí -
tása a fontos. A.iogszabályok 8lfogadása el tt
kidolgozzák - ré szben már ki is dolgozták - ja-
Vaslataikat, é s korábbi kedvezótlen tapasztala-
taik ellené re bí znak abban, hogy ezeket a pár-
tok beé pí tik a vé gleges törVé nyszóVegbe,

Az egyezleí   fórum megbí zott titkára
Dzindzisz Jorgosz g rög elnök. Az ügyviv 
testületben rajta kí vül a cigány Farkas Flórián,
a né met Heinek Ottó é s a sze.b Lásztí ty Pé ró
kapott helyet. A többi kisebbsé g rotációs
rendszerben, egymást Váltva ké pVis9lteti ma-
gál a testú letben.


