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BorítóInkon:
Matzon Ákos festőművész alkotásaiból 
válogattunk, együtt ünnepelünk a 20 éves 
Croaticával és a Parlament Felsőházában az 
intézményfenntartó nemzetiségi önkormányzatok 
képviselőivel.

 k Ö z Ö s  E u r ó p á n k

Nemzetiségi 
intézményfenntartók 

támogatása

A kormány partnerként és barátként is tekint a nemzetiségek-
re – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára október 28-án az Országház-
ban. Soltész Miklós a köznevelési intézményeket fenntartó helyi 
nemzetiségi önkormányzatok jövő évi kiegészítő támogatásá-
nak kihirdetésekor tartott ünnepségen elmondta: a kormány és 
a nemzetiségek olyan összefogásáról van szó, amely a nemzeti-
ségek részéről a felelősségvállalást, a kormány oldaláról pedig a 
feltételek biztosítását jelenti.

A nemzetiségek 2010-ben megkapták a lehetőséget a megma-
radásra és az erősödésre is, ami „hihetetlen felelősséggel jár”, de 
egyben lehetőség is – emelte ki. Az államtitkár közölte: jövőre 67 
nemzetiségi köznevelési intézményt támogatnak 1,719 milliárd forint-
tal, ebből felújításokat, bővítéseket, korszerűsítéseket valósíthatnak meg 
nemzetiségi bölcsődék, óvodák és iskolák. Az érintett 51 fenntartóból 
47 német, 1-1 horvát és román, 2 pedig szlovák helyi nemzetisé-
gi önkormányzat.

Soltész Miklós szólt arról, hogy 2010-ben a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok még öt intézményt tartottak fenn, ma már 72-t. 
Az országos és a helyi önkormányzatok 2010-ben együttesen 12 
intézményt, jelenleg 100-at tartanak fenn. A támogatás összege 
2010-ben 123 millió forint volt, és tíz év alatt 550 beruházást tá-
mogattak több mint 12,5 milliárd forintból – mondta.

Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi képviselője 
emlékeztetett: 2014-ben volt először lehetőség arra, hogy a nem-
zetiségek parlamenti képviseletet kapjanak. A nemzetiségek 
jogairól szóló törvény 2020-as módosítása után nemcsak a va-
gyonkezelői, hanem a tulajdonjogot is átveszik az intézmény-
fenntartó helyi nemzetiségi, illetve az országos önkormányza-
tok – mondta, hozzátéve, ez 80 százalékban már sikerült is.

Ritter Imre kiemelte: „beleszólásunk van a saját életünkbe, 
olyan lehetőségeink vannak, amelyek korábban nem voltak.”

(MTI)
Színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható.

Soltész Miklós köszöntőjét tartja. Fent balról jobbra: Paulik Antal szlovák szószóló, 
Ritter Imre képviselő és Kreszta Traján román szószóló
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