
A Szegedi Román Kisebbsé gi Önkorm ányzat

A rorndn közössé g önszervez dé se

Szeged városát a XVIIL században - szerb, né met, gö-
rög, zsidó é s egyé b kisebbsé geivel - a multikultulali-
tás jelJemezte. AZ l700-aS é vek vé gé n, majd különo,
sen a dualizmus idejé n egyre er teljesebb lett a ki-
sebbsé gek asszimilációja, Ez a folyamat aXX_ század
közepé re csaknem befejez dött.

A románok jelenlé te a város é leté ben már a közé p-
korban is felté telezhet , hiszen Szeged, földrajzi fek-
vé sé nek köszönhet en, sokszor esett az erdé lyi keres-
ked k ú tjába, lsmert egy olyan XVIlL századi doku-
mentum is, amely román pásztorok Szeged melletti
letelepedé sé r l számo] be. A szegedi isko]ák, egyete-
mek már a XIX, században is nagyon hí resek voltak,
ezé rt a Bánságból sok tanulni vágyó fiatal é rkezett a
városba, Né hányan közülük (mint pl, Eftimie Murq&,
Vincetin Baú rs, Vasile Goldis) a román kultú ra é s törté ,
nelem kimagasló alakjai 1ettek, Szeged központjában,
a Klauzál té ren talá]ható az az emlé ktábla, amelyik a
Koss,ltú  Laios é s Nicolae Balcescu áltd l849. iú lius l4-
é n itt, Szegeden aláí rt román*magyar megbé ké lé si
tervezet lé treiötté t hirdeti. Megiegyzend , hogy Ma-
gyarországon e tervezet volt az els  dokumentum,
amelyben a románokat már nem oláhoknak (vlahi),
hanem románoknak (románi) nevezjk. Románia is
Szeged segí tsé gé re Sietett, amikor az l879-es nagy ár,
ví z után a Váí ost Szinte teljesen ú jra kellett é pí teni,

Századunkban nem tú l nagyszámú , de emlí té sre
mé ltó román közössé ge van Szegednek. Sokan költöz-
tek csa]ádostól a kb, 40 kilomé terre ta]álható romá-
nok által is lakott Magyarcsanádról, valamjnt a Bé ké s
megyei Battonyáról a városba, A magyarországi romá-
nok egyik legf bb oktatási m helye a szegedi Juhász
Gyula Tanárké pz  F iskola Román Nyeiv é s lrodalom
Tanszé ke, Nagy jelent sé ge van ennek az inté zmé ny-
nek abban, hogy sok tanári dipiomát szerezett fiatal
telepedik le a városban, Ehhez hozzájárul az is, hogy a
Magyar Televí zió é s a Magyaí  Rádió román szerkeszt -
sé gei szinté n Szegeden m ködnek, munkatársai pedig
egy kivé teJé vel magyarországi románok,

AZ l989-es í omániai esemé nyek után nagyon sokan
települtek át Szegedre a szomszé d országból is, lgazi
közössé gformáló eIeie Van az l996-os é v elejé n meg-
alapí tott Szegedi Román Ortodox Egyháznak, amely
egyesí tj, közössé ggé  formália a hazai románokat é s a
Romániából áttelepülteket,

A né pszámlálási adatok szerint l9óO-ban 30-50 ro-
mán (anyanyelv -nemzetisé g ) pojgára volt Szeged-
nek, l980-ban a románké nt regisztráltak száma 59.
Ugyanekkor 72 szegedi polgár vallotta anyanyelvé nek
a román nyelvet, fu l990-es né pszámlálás során már
l88-an Vallották magukat román nemzetisé g nek, i1-

letve l4ó-an román anyanyelv nek Szegeden. Az utol-
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só né pszámlálás kimutatta, hogy a városban további
973 polgáT ismeli a lomán nyelvet- A demográfiai mu-
tatók is kedvez ek a szegedi románságra né zveI l990-
ben a szegedi román né pessé g 70,5"/",a volt fiatalabb
40 é vesné l. Felté telezhet , hogy a 90-es é vek vé ge felé
a telmé szetes szaporodás é s az ú jabb bevándorlások
következté ben ez az arány tovább n tt.

A szegedi románok l982-ben lé trehozták a román
klubot, ennek utóda lett az l99l -ben megalakuló Sze-
gedi Románok Kulturális Egyesülete,

A kisebbsé gi önkormdngzás kezdeteí

Az els  kisebbsé gi önkormányzati választások idejé n a
szegedi román közössé g mé g nem ismerte fe] a kisebb-
sé gi önkormányzatok fontosságát, ielent sé gé t, to-
vábbra is csak a civil szfé rában kí vánt m ködni, pár hó-
nap alatt viszont bebizonyosodott, hogy a kisebbsé gi
önkormányzatok lé treiötte után az állam már szinte
csak azt a szfé rát támogatja, Mivel a Kulturális Egyesü-
let pé nzte]ensé g miatt nem tudott tovább olyan aktí van
m ködni, mint korábban, az 1995 novemberé ben meg,
tartott id köZi önkormányzati választások e] tt máí  a
szegediek is kifejezté k ré szvé teli szándé kukat,

A statisztikai adatok szerint Szegeden, 1995, no,
vember l9-é n, a választásra iogosult l35 3óó polgár
közül l522-en adták le szavazatukat. Az é rvé nyes sza-
vazólapok száma 1266 volt. A román kisebbsé gre le-
adott é rvé nyes szavazólapok száma l ló, a román ki-
sebbsé gi ielöltekre leadott é rvé nyes szavazatok száma
pedig 435 vo]t. Öt román jelölt indult a választáson,
mind az öten meg is kapták a szüksé ges szavazatokat,

A Szegedi Román Kisebbsé gi Önkormányzat l995.
november 28-án a]akult meg. Az alakuló ülé sen meg-
választották az e]nököt, valamint az alelnököt.

Az elnök, Kimpián Pé ter, a Magyar Rádió Szegedi
Körzeti Stú diólának kereteiben m köd  Román SZer-
keszt sé g vezet je, el tte l99l-ig Szegeden f iskolai
tanár. l948-ban SZületett Cyulán, román szüJ k egyet-
len gyermekeké nt. Csak miután munkalehet sé get ka-
pott, telepedett le Szegeden. Egyetemi tanulmányait
a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ro-
mán Fiiológiai Tanszé ké n fejezte be, A Román Kisebb,
sé gi Önkormányzat megalakuJásáig a Szegedi Romá-
nok Kulturá]is Egyesületé nek elnöke volt. Mivel a Sze-
gedi Román Kisebbsé gi önkormányzat ké s bb alakult
meg, mint az Országos Román Kisebbsé gi Önkor-
mányzat, csak állandó meghí vottké nt vehetett ré szt aZ

országos fórum munkájában, de szavazati joga nem
voli

fu alelnök, Petrusán Cyörgy, a luhász Gyula Tanár-
ké pz  F iskola Román Nyeiv é s lroda]om Tanszé k,
é nek vezet je, Mé hkeré ki származású , l938-ban szüle-
tett, A budapesti EL]'E Román Tanszé ké n szerezte



meg tanáIi diplomá|át, l983-88 között a Magyaror-
szági Románok Demokratikus Szövetsé gé nek elnöke,
majd 1990-95 között ugyanezen fórum utódának, a
Magyarországi Románok Szövetsé gé nek elnöke volt.
Lemondásával a fiatalabb generáció ké pvisel inek
engedte át a kulturális é let ilányí tását. Napjainkban
is egyik kózponti alakja, szervez je a hazai román köz,
é letnek. Tagja a gyulai szé khely  Magyarországi Ro-
mán Kutatók é s Alkotók Közössé gé nek, valamint a
Magyarországi Román Kutatóinté Zetnek, RendSZere-
sen publikál a ,,Foaia Noastra", a ,,NoI", |elenleg pedig
a,,Foaia Romaneasca" cí met visel  lrazai román heti-
lapban, Egyik f szerkeszt ie a Szegeden 1997-t I
megielen  ,,Convietuirea - Együtté lé s" cí m  lapnak.
Az egyik ké pvisel  a Magyaí  Televí zió Szegedi Körzeti
Stú dió Román Szerkeszt sé gé nek vezet je, Bo/ea Ti,
bor, Mé hkeré ken szü]etett l9ó8-ban, Román-né pm -
velé s szakos tanári diplomáját a szegedi JGYTF-en
szerezte meg l990-ben, azóta a Magyar Televí zió ro,
mán nemzetisé gi adásainak szerkeszt ie l99ó óta a
Magyarországi Románok Kulturális Szövetsé ge elnök-
sé gé nek tagja. Mint a fiatalabb generáció ké pvisel je
számos é rté kmeg rz , hagyományápoló kezdemé nye-
zé sé vel, lendú letes hozzááliásával ví vta ki a közössé g
bizalmát,

A másik ké pvisel , Kreszta lstván, szinté n a Magyar
Televí zió Szegedi Körzeti Stú dió Román Szerkeszt sé -
gé nek f állású  munkatársa, l990-93-ig a Magyar Rá-
dió Román Szerkeszt sé gé nek riportereké nt dolgo-
Zott. Román-né pm velé s szakon Vé gzett l990-ben a
szegedi JGYTF-en, Mindig aktí v tagja volt a szegedi ro-
mán közé letnek, Battonyai származású . É desanyja
szerb, é desapja pedig román nemzetisé g ,

A lrarmadik ké pvisel  a szegedi Szent-Györgyi Al-
bert Orvostudományi Egyetem Gyógyszeré szkarának
tanáIa. l9ó7-ben született. Ké tegyházi román sZül k
gyermeke. Bár iskoláit nem román nyelven vé gezte,
mivel család'a a ké tegyháZi baptiSta gyülekezet tagiai
közé  tartozik, ma is szé pen beszé li a román nyelvet. A
szegedi román közössé g tevé kenysé gé be csak a ki-
sebbsé gi önkormányzat megalakulása el tt kapcsoló-
dott be, de ú ií tó é s nyitott gondolatai, ötletei nagy re,
mé nyekkel töltötté k el a köZössé g tagjait.

Program, eredmé naek

A Szegedi Román Kisebbsé gi Önkormányzat program-
ja a következ  volt:

Az önkormányzat olyan jogi é s anyagi felté te]eket
kí ván teremteni a Szegeden é s környé ké n é l  román
származású  polgárok számára, amelyek el segí tik e
né pcsoporthoz tartozók ismerkedé sé t, egymásra talá-
lását, identitásuk meg rzé sé t. E cé l megvalósí tása é r-
deké ben,

- felmé ré st vé gez arról, hogy van-e igé ny román or-
todox imaterem, kápolna lé trehozására, román nyelv 
istentiszteletek tartására;

- román nyelV  tanfolyamot indí t, illetve segí tsé get
nyú jt a román nyelwizsgára való felké szülé sben;

- anyagi támogatást biztosí t szakmai-kutató mun-

kát v é gz  szakembereknek, továbbké pz  tanfolyamok,
tudományos ülé sszakon való ré szvé telhez;

- megteremti a román vonatkozású  tanulmányok,
kiadványok megjelenteté sé hez szüksé ges feJté teleket;

- né pf iskoiai jelleg  rendszerben ei adások, vita-
fórumok szervezé se, az önismeret elmé lyí té se, a hazai
románság helyzeté nek jobb, árnyaltabb megismeré se,
a magyar-román kapcsolatok szakszer bb megé rté se
Cé ijából;

- támogatia a helyi szerveket, inté zmé nyeket, gaz-
dálkodókat a Romániával való kapcsolat megteremté -
sé ben, er sí té sé ben;

- kapcsolatot tart más hazai román köZössé gekkel,
különös tekintettel a magyarcsanádi románságra;

- köZvetlen kapcsolatokat ápol romániai inté zmé -
nyekke1, szervezetekkel;

- rendszeres össze jöveteleket, közös kirándulásokat
sZeNez.,

- támogat mí nden olyan kezdemé nyezé st, megnyil-
vánulást, amely a magyar é s a román né p 1obb, har-
monikusabb együtté lé sé t szolgál ja,

A Szegedi Román Kisebbsé gi Önkormányzat egyike
azon - nem trll gyakori - fórumoknak, ké pviseleti szel-
veknek, amelyek kit Zött programjukat csaknem tel-
iessé gé ben vé ghezvitté k. Az elnök els sorban aZZa]
indokolta az önkormányzat megalakí tását, hogy rá
kellett jönniük ar.a, ,,a hatalom cak a helgi kisebbsé qi ön-
kormdngzatokkal, illetve az orszáqos önharmángzatokkal tár-
gual A m k:ddé shez szüksé ges pé nzt az eguesület 6ak páIlJáza-
tlk ú tidn már nem tudja el teremteni, viszont ahhoz, hoqq ter-
veinket tnegvalósí tsuk, közössé qqé  formáljuh ezt a maroftnyi
szegedi románságot, önkormárujzatra van szüksé qünk" . A ro-
mán önkormányzat egyik f  mottóia az, hogy a gya-
korlatba is átü]tesse azt a tevé kenysé get, amir l sZá,
mos közöSsé g csak elvi szinten beszé l.

A szegedi román közössé gre már több é ve - mond-
hatni é ltizede - iellemz , hogy a Tanárké pz  F iskola
Román Tanszé ke köré  Csoportosul, Mivel aZ egyesület,
majd az önkormányzat vezet i é s legtöbb tagja, aktiviS,
táia é rtelmisé gi, ez elé ggé  magától é rtet d  lelensé €.
Mivel az öt ké pvisel  szinte hetente találkozik, a kap-
csolattartáS elé ggé  egyszer nek t nt. fu önkormányzati
ülé sek hangulatára is iellemz  a közvetlen, biza]mas
hangvé tel, a kölcsönös tisztelet. (Fontos megemlí teni,
hogy pé ldáu1 az elmú lt három é v tevé kenysé gé r l, ered-
mé nyeir l szóló beszámolót az elnök az egybegy lt é r-
dekl d  román közössé g tagiai el tt tartotta meg), fu
önkormányzati ülé seket általában havi gyakorisággal
tartották. A találkozóknak a tartalmi ré szé re jellemz ,
hogy minden ké pvisel  vagy jelenlé v  (mivel a találko-
zókon gyakran vettek í é szt a szegedi román közössé g
további aktivistái is) elmondta, elmondhatta javaslatát,
vé lemé nyé t a közössé g munkájával kapcsolatban. Az
üIé sek nyelve a í omán, A jegyz könyvek csak magyar
nye|ven ké szültek, AZ önkormányzat megalakulásakor a
tagok egybehangú lag döntöttek arról, hogy a törvé ny
által biztosí tott ké pvisel i tiszteletdí jról lemondanak.
Tevé kenysé güket társadalmi é s közössé gi munka formá-
jában iátiák el.

A Szegedi Román Kisebbsé gi Önkormányzatnak ki-
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egyensú lyozott kapcsolata Volt aZ l995-98-as ciklus-
ban Szeged Város Önkormányzatával, A szegedi veze-
t k pé ldául kiké rté k a román önkormányzat vé lemé -
nyé t arról, hogy hol lenne legmegfeJel bb Románia
F konzulátusának megnyitása. A Temesvár-Szeged
testvé rvárosi kapcsolat kié pí té sé ben is számí tottak a
városban é l  románokra_ A román közössé g kezdemé -
nyezé sé re a városi önkormányzat é s a román önkor-
mányzat minden é vben 1ú lius l4-é n közösen megko-
szorú zza a Kossuth-Balcescu emlé ktáblát, A ió
együttm ködé snek köszönhet , hogy 1998 ele|é n Sze-
ged Város Ké pvisel testú lete megszavazta, hogy a vá-
ros központjában (Tisza Laios krt,21, szám alatt) egy
önálló ingatlant örökös, ingyenes használatba adjon
a Szegedi Román Ortodox Egyháznak, ahol majd egy
kápolnát fognak kialakí tani a ké t ország, Románia é s
Magyarország anyagi támogatáSáVa].

Nem támogatták a román kisebbsé gi ké pvisel k a
városi önkormányzat egyes Vezet it abban, hogy egy
dé Iutáni napközi vagy hé tvé gi gyermekfoglalkozások
kereté ben anyanyelvi foglalkozásokon vegyenek ré szt
a közössé g gyermekei, Nem törté ntek lópé sek sem
óvodai, sem iskolai román csoport alakí tására_ Ennek
okát a szegedi román ké pvisel k azzal magyarázzák,
hogy pé ldául a Romániából áttelepültek legnagyobb
ré sze nem tartja fontosnak anyanyelvé nek ápolását,
inkább a magyar nyelv miné l magasabb szint  megta-
nulására törekszik. Azok a hazai román nemzetisé g 
fiatalok pedig, akik Szegeden telepednek le, gyakran
vegyes házasságokban é lnek, é s a legtöbb esetben a
gyermek egynyelv  lesz: csak a magyart beszé li. ,,Le-
het, hogy nagy hibája a szegedi román közössé gnek,
hogy nem is próbálkozik a hé tvé gi anyanyelvi gyer-
mekfoglalkozások megszervezé sé vel, de vajon a heti
egy-ké t órás foglalkozás elé gsé ges lenne-e a gyere-
keknek a román nyelv megtanulására?" - fogalmaz az
önkormányzat elnöke,

A Szegedi Román Kisebbsé gi Önkormányzat kap,
csolata a gyulai szé khely  Országos Román Önkor,
mányzattal nem volt eredmé nyes. A szegediek vé le-
mé nye szerint az országos önkormányzat olyan ,,mint
egy katonák né lküli hadsereg", Találkozóik lé nyegé t a
következ  szavakkal í rták le: ,,a >Mi tljság ná]atok?<
ké rdé sre röviden ezt a választ adtuk, >Köszönjük, |ól
vagyunk<,.." Né gy szegedi kisebbsé g (né met, szlovák,
görög ós román) 1998 elejé n áttehette szé kházát avá-
rosi önkormányzattól kapott, Osztrovszky u. ó. szám
alatti inatlanba, az ú gynevezett Kisebbsé gi Házba. In-
nent l kezdve ülé seiket a szé kházban tartiák a romá-
nok is. A román önkormányzat is hozzájáru\ a szé kház
m ködteté sé hez szüksé ges költsé gekhez (ez kb. 200
ezer forintot von el a költsé gveté sé b l),

Az ,,é rdemes volt-e vállalni?" ké rdé sre, a Szegedi
Román Kisebbsé gi Önkormányzat tagiai egyöntet 
igennel válaszolnak, hiszen terueik, cé ljaik megvalósí -
tásához csak ezen az ú ton juthattak anyagi támoga-
táshoz. A szegedi román é rtelmisé giek egy csoportlá-
nak (pedagógusok, ú jsáeí rók) egyik té gi, dé delgetett
vágya csak az önkormányzat megalakulása után való-
sulhatott meg. Ez pedig nem Volt más, mint egy olyan
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folyóirat megjelenteté se, amely magyar é s román
nyelven publikál í rásokat, A magyar é s a román olva-
sókhoz, de ugyanakkor a ré giópolgárokhoz is szól, A
lap cí me, ,,Convietuirea - Együtté lé s" is ezt a gondola-
tot sugallia.

A szegedi románság szoros kapcsolatokat tart fenn
más román közössé gekkel is, els sorban a magyal-
csanádiakkal é s a gyulaiakkal, A Tiszaparti város ro-
mán közössé gé nek nevé hez f z dik az els  hazai ro-
mán ortodox bibliai tábor megrendezé se, Az 1996-
ban é s l997-ben megszervezett iflú sági tábor közel
5G-ó0 hazai román fiatalt Vonzott, de a hagyományos,
nak induló tábor megsz né sé t ielent Sen befolyásol-
ta, hogy a gyulai szé khely  Román Ortodox Püspök-
sé g, szemé lyes jelleg  problé mákra hivatkozva, nem
kí vánta tovább támogatni a szegediek kezdemé nyezé -
sé t, öner b l pedig ezt az egyhetes, nagyszabású  ren-
dezvé nlt nem lehetett megvalósí tani.

A szegedi román önkormányzat kifogástalannak
tartja kapcsolatát az országgy lé si biztossal, A Nem-
zeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatallal közvetlenebb
kapcsolatot tart fenn, amire a folyamatosság é s a pár-
beszé d a jellemz ,

A ,,mi lenne, ha megszüntetné k a kisebbsé gi önkor-
mányzatokat?" ké rdé sre a szegedi román önkormány-
zat minden tagia azt Válaszolta, hogy egy kisebbsé get
kizárólag a kultú rája határoz meg, tehát ezt a jelleget
kellene iobban támogatni, Nem maga az inté Zmé ny,
vagyis a kisebbsé gi önkormányzat a fontos, Vé lemé -
nyük szerint azáltal, hogy az állam támogatla a ki-
sebbsé gek kultú rá|át, egy szí nes, multikulturális é s
mindenekel tt toleráns országot valósí t meg,

A,,három kí vánság" kategóriába sorolta a Szegedi
Román Kisebbsé gi Önkormányzat azt, hogy ha már a
törvé ny é s a politikai helyzet lé trehozta a kisebbsé gi
önkormányzatokat, jó lenne, ha azoknak a települé s
inté zmé nyeibe való szerves beilleszkedé sé é rt többet
tenne a város, A Szegedi Román Kisebbsé geké rt Köz-
alapí tvány é s a normatí v hozzálárulást nyú itó állami
költsé gveté s, Úgy vé lik, több gyakorlati haszna lenne,
ha a közalapí tványok nagyobb hangsú lfi helyezné nek
a kulturális é s tudományos é let, a közössé gi progra-
mok támogatására, mint a különböz  szakmai ké pzé -
sek finanszí rozására (pl, kisebbsé gi szakemberek, ön-
kormányzati vezet k ké pzé se), amelyek sokszor é rtel-
metlenek é s eredmé nytelenek,

Az 1998. októbel l8-i önkormányzati é s kisebbsé gi
önkormányzati vá]asztások során a szegedi román ki-
sebbsé gi jelöltek listáiára a ré gi nevek mellé  ú jak is
kerültek. Az akkor megválasztott rlj szegedi román ön-
kormányzat öSSZeté tele (a tagok 80%,a 40 é vesné l fia-
talabb) is sugallja a közössé g alapelvé t: ,,az öregeft ta-
pasztalataival é s é Ietismereté vel felvé rtezve, í iatalls lendülettel é s

bátorsáqqal dolgozni a Szegeden é s környé hón é I  román szár-
mazású  polgárok egqmásra taldlása, identitásuk meg né se é r-
deké ben" _ A közössé g eddig elé rt eredmé nyei garanciát
IeIenthetnek terveik megvalósí tásához,

(Irodalorn: c§eí kó Ferenc-Pálné  Kovács llona: Klsebbsé gi
Önkormányzatok Magyarorságon. oslí ls Kladó, MTA Kl§ebb-
sé gkú tató M hé ly, t999,)


