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sok-sok évszázados, történelmi okok miatt kontinen,
sünk ezen térségében a nemzetiségi kisebbség sorsa

mindig is a nemzetpolitikát meghatározó tényező volt.

Kres^a Tmiánnal, a Magyarországi Románok Orságos
Önkormányzatának most megválasztott elnökével be-

szélgettünk azután, hogy harmadik nekifutásra október

2-án sikerült megalakítani az országos önkormányzatot,

- Milqen ma a magyarországi románság helqnte?

- Neiéz hónapoli után kezd jó lenni, Úgy érzem,

még mindig a helykeresés időszakát éliük, Az önkor-

mányzatiság lényege, gyakorlata még nem teljesen
tisztázott, A kérdőjelek szerintem három lényegi pont-

ban csúcsosodnak ki, Először is egy önkormányzatnak

ioga kell, hogy legyen a jogalkotásra, azután az

intézmény,fenntartásra, A harmadik, a legielentő,
sebb, s amelytől, aminek kimondásától is sokszor fél-

nek Európa ezen régiójában, a kulturális autonómia
megteremtéSe, Pű |993,as kisebbségi törvény ugyan

deklarál|a a jogokat, de nem tel|esen.
Azt hiszem a kormányzat iS tisztában van ezzel, és

készül a törvénymódosítás, Ugyanis tudomásul kell

venni, hogy ma a nemzetiségek - de hadd beszéljek
csak a magyarországi románságról - a nyelv és kultú-
ravesztés terén olyan állapotba kerúltek, hogy már

nem, vagy alig képesek a hagyományok továbbadásá-
ra. Így aztán minden olyan alkalom felértékelődik,

amikor, úgymond történik Valami,

- Hallatianul naga szerep iut az intézményrendszernek. Ah,

hoz azonban , hogq tulajdonosok legaünk , iogi és mindennapla,

inkat szabáIuLzni képes lehetőségre, jogalkotó képessfore is

szükségünk lenne.

- Atartalom szabályozásának igénye pedig csak ak,

kor él, ha mi vagyunk az intézmény fenntaltói. Mind-

ezek ellenére én úgy érzem, hogy európai normák sze-

rint biztosítottak Magyarországon a kisebbségi jogok,

Negyvenöt mtllló foítntos tel|esköíű felúiítás után l999, október l-ién orbán
Vtliár mtntszterelnök adta át ünnepélyes keíetek között a méhkerékl román

általános tskolát

- Ön mint hardinális kérdést említette az úgunevezett kultu-

rális autonómia megteremtósének lehetősóqét. Ehhez fel hell ké,

szüIni, intézméryek kellenek.

- Amennyiben a pénzügyi fedezet biztosított lesz, regi-

onális és országos intézményeket szeretnénk (iskolák,

báZiskön}Már tájház) működtetni. De addig is dolgo-

zunk, programokat szervezünk: Ezek a rendezvények olya-

nok lesznek, amelyeken a magyarorsági románok meg-

élhetik sa|átos tradícióik úiiáélesztését, amelyek meg-

különböZtetik őket, amelyektől románnak tartják magu,

kat ebben az országban, A hazai román kisebbség fenn-

maradásának, önazonosság-tudata megőzésének alap-
pillére az egyház, ezért az egyháaal való kapcsolattartást
nagyon fontos kérdésként kezel|ük, Önkormányzatunk
szoros kapcsolatot szeretne kialakítani a civil szférával és

biztosítani fogia a testvértelepülési kapcsolatakat,

Annak érdekében, hogy mindezek a tervek megvaló-

sulianak, javítani kell az önkormányzat hivatali mun-

káját, erősíteni kell a bizottságok hatáskörét éS tevé-

kenységét is, (i)
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