TÁJÉKOZTATÁS
a két ülés között eltelt időszakban történt
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatát érintő
fontosabb eseményekről

2021. szeptember 1.
A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepsége,
mely rendezvény keretén belül átadásra került a Miniszterelnökség támogatásából megvalósult
multifunkciós rekortán sportpálya. A rendezvényen tiszteletét tette egy tekintélyes vendégsereg
Soltész Miklós Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár Úrral az élen, dr.
Kovács József képviselő úr, Tircsi Richárd főosztályvezető úr, Florin Trandafir Vasiloni
főkonzul úr, Siluan Manuilă püspök úr.
Az elkészült Eleki Román Általános Iskola új tantermekkel, aulával, öltözőkkel való
bővítésének átadó ünnepsége. Magyarország Kormánya támogatásából megvalósult új
iskolarészt Soltész Miklós Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár Úrral
Úrral az élen, valamint dr. Kovács József képviselő úr, Tircsi Richárd főosztályvezető úr, Florin
Trandafir Vasiloni főkonzul úr, Szelezsán György polgármester úr és Szelezsán Péter igazgató
úrral adhattuk át.

2021. szeptember 3.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata székházában munkamegbeszélést tartott
a Szlovák Ifjúsági Szervezet elnöke és a Magyarországi Románok Ifjúsági Szervezetének
elnöksége. Szelják Bence elnök sok hasznos tanáccsal látta el a működés tekintetében a román
nemzetiségi ifjúsági szervezet vezetőségét, valamint egyeztettek a jövőt illetően közös
projektekről és kollaborálásról.
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2021. szeptember 4.
A Pocsaji Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében került sor a mára már
hagyományossá vált Magyar-Román Lakodalmas és Vőfélytalálkozóra, mely idén már XIV.
alkalommal került megszervezésre. A program során felelevenítésre került a szokások és
tradíciók szerinti lakodalom. A rendezvényen az önkormányzatot Kozma György elnök
képviselte.

2021. szeptember 10.
Az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat táblaavató ünnepséget rendezett négy eleki román
hagyományőrző Gál György, Botás Pál, Gál László és Turla György emlékére. Az emléktáblát
Eleken a román nemzetiségi ház épületének falán helyezték el. A rendezvényen fellépett az
Eleki Hagyományőrző Táncegyüttes és az Eleki Román Általános Iskola gyermekeiből álló
néptánccsoport. Az ünnepségen Kozma György elnök és Netye Betold elnökhelyettes
képviselte az önkormányzatot.
A Szegedi Román Kulturális Egyesület szervezésében került sor a Román Nyelv Napja című
rendezvényre, melyen az előadások és felolvasások mellett, bemutatásra került a „Pachet” című
román nemzetiségi ételeket történetét és receptjeit tartalmazó könyv. Az önkormányzatot
Kozma György elnök képviselte.

2021. szeptember 11.
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Medgyesegyházán a „Hagyományok őrzése és átörökítése a gasztronómia és kultúra által” című
rendezvényre. Az eseményen több kulturális együttes lépet fel. Emellett különböző
hagyományos ételeket készítettek. A rendezvényen Kozma György elnök és Netye Bertold
elnökhelyettes képviselte az önkormányzatot.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzata román bált szervezett, a
Budapesti román közösség részére. A rendezvényen Kozma György elnök, Pál-Árgyelán Elvira
és Netye Bertold elnökhelyettesek is részt vettek.
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2021. szeptember 12.
A Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja találkozót szervezett a Nagyváradi baráti társasággal,
melyen Őex. Siluan Püspök urat is köszöntötték születésnapja alkalmából. A rendezvényen
Kozma György elnök képviselte az önkormányzatot.

2021. szeptember 16.
Szent Liturgia a gyulai Szent Miklós Román Ortodox Templomban őex. Siluan Püspök úr
születésnapja alkalmából. A szent liturgián Kozma György elnök és Pál-Árgyelán Elvira
elnökhelyettes képviselte az önkormányzatot.
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kezdeményezésére Nemzetiségi Gasztronómiai bemutatót szerveztek Budajenőn. A
rendezvényen a Magyarországon elismert 13 nemzetiség mutathatta be nemzetiségi ételeit. A
rendezvényen a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata képviselte a hazai
románságot.

2021. szeptember 18.
A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat megrendezte „I. Zakuszka készítő
fesztiválját”. A rendezvényen a hagyományos zakuszkát készítették el több meghívott
települési nemzetiségi önkormányzat csapata, a helyi román közösség tagjai. A rendezvényen
Netye Bertold elnökhelyettes képviselte az önkormányzatot.

A Pusztaottlakai Román Ortodox Templom szentelése. A templom felújítási munkálatai során
új szigetelést kapott, helyreállították a lábazatát, illetve belső és külső falainak vakolatát. Az
újra szentelési liturgián Kozma György elnök is részt vett.

2021. szeptember 22.
A Nemzetiségi Ösztöndíjas Pedagógushallgatók II. Parlamenti Találkozója. A rendezvény a
Parlament felsőházi termében volt megrendezve, ahol pedagógusok és ösztöndíjas hallgatók
jelenlétében Soltész Miklós államtitkár úr bejelentette a 2021/2022. tanévre szóló
ösztöndíjprogramot. Az eseményen Kozma György elnök képviselte az önkormányzatot.
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2021. szeptember 23.
A gyulai Szent Parascheva Egyesület közgyűlése – mely egyesület a Szent Parascheva Román
Ortodox Templom híveiből álló egyesület -, melyen elnök asszony beszámolt az eltelt
időszakban végzett tevékenységéről, tervezték a templom renoválási és felújítási munkálatait
és az egyéb távolabbi terveket, célokat. Az eseményen Kozma György elnök is részt vett.

2021. szeptember 25.
A Magyarországi Román Nemzetiségi Sakk Egyesület szervezésében került sor a XII.
„Hoczopán Sándor” Nemzetközi Sakk Kupa megrendezésére, Gyulán. A rendezvényen Patkás
György, a Kulturális Bizottság elnöke képviselte az önkormányzatot.

Az MROÖ Dokumentációs és Információs Központ szervezésében került sor az Országos
Gasztronómiai Fesztiválra. A főzőversenynek idén a Mark Camping adott helyett. A
rendezvényen az MROÖ is részt vett egy csapattal Netye Bertold elnökhelyettes vezetésével.

2021. szeptember 28.
Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezett gyermekfesztivált
Körösszakálban. A rendezvényen több Hajdú-Bihar Megyei Román nyelvoktató és a
Körösszakáli kéttannyelvű óvodás és általános iskolás gyerekek mutattak be kulturális
programot. A rendezvényen Kozma György elnök és Netye Bertold elnökhelyettes is részt vett.

2021. október 1.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzata rendezte meg a 25.
„Grósz György” Országos Román Mesemondó Versenyt. A versenyen valamennyi román
kéttannyelvű általános iskola és nyelvoktató iskola diákjai részt vettek. Az eseményen Kozma
György elnök képviselte az önkormányzatot.

2021. október 2.
Lőkösházi Románok Egyesülete hagyományteremtő céllal rendezte meg első román
emlékestüket, melynek aktualitását elhunyt elnökük, Szántó György születésének 75.
évfordulója adta. A rendezvényen Kozma György elnök is részt vett.
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2021. október 3.
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Nemzetiségi Önkormányzat „Bihari ízek” címmel
rendezett gasztronómiai fesztivált. A főzőversenynek a Körösszegapáti Román Ortodox
Parókia parkja adott helyt, ahol több Hajdú-Bihar Megyei román nemzetiségi önkormányzat
mutathatta be román nemzetiségi ételeiket. A rendezvényen Kozma György elnök, PálÁrgyelán Elvira és Netye Bertold elnökhelyettesek is részt vettek.

2021. október 5-6-7.
Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége kihelyezett ülést tartott Gyulán. Az
országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei mellett részt vettek a nemzetiségi szószólók és
Tircsi Richárd főosztályvezető úr. Házigazdaként a három napban sikerült egy kis betekintést
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intézményrendszerünkről, valamint egy kis benyomást gazdag hagyományainkról.
2021. október 7.
A gyulai "Nicolae Bălcescu" Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákcsoportja
vett részt a Vadászati és Természeti Világkiállítás Román Nemzeti Napján, Budapesten. A
világkiállítás Románia Nemzeti Napjára tekintélyes kormány- és parlamenti delegáció érkezett
Romániából, Tánczos Barna (RMDSZ), környezetvédelmi, vizügyi és erdészeti miniszter
vezetésével, melynek tagjai voltak: Gabriel Șopandă, Románia budapesti nagykövete, Călin
Bibarț, Arad polgármestere, Románia Parlamentje Képviselőházának több tagja, a Romsilva
Nemzeti Erdészeti Vállalat igazgatóságának vezetői, valamint Florin Trandafir Vasiloni,
Románia gyulai főkonzulja. Magyarország képviseletében Dr. Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettessel az élen számos szakmai és közéleti résztvevő jelent meg.
A gyermekeket Patkás György és Rokszin Tibor tanárok kísérték.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzata kulturális rendezvényt
szervezett a helyi román közösség és a román nyugdíjas klub tagjai számára. A rendezvényen
a békéscsabai Tabán néptáncegyüttes mutatott be román táncok, egyúttal az önkormányzat
köszöntötte a 20 éves nyugdíjas klubot. Az országos román önkormányzatot Kozma György
elnök képviselte a rendezvényen.
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2021. október 8.
Az MROÖ szervezésében került sor a mára már hagyományossá vált „Barátság Kupára”
Lőkösházán. A focikupán nyolc román nemzetiségi és nyelvoktató iskolák diákjai, két
csoportban versengtek a legjobb helyért.

2021. október 9.
Az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesület idén is megszervezte a 13 nemzetiség
gasztronómiai fesztiválját, Battonyán a Lucian Magdu Általános Iskola udvarán. A
főzőversenyre több megye településeiről érkeztek főzőcsapatok és mutatták be a hagyományos
román ételeiket. A gasztronómiai fesztiválon az MROÖ és részt vett.

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezésben került sor a IV. Román
Nemzetiségi Napra, Kétegyháza főterén. A rendezvényen valamennyi román nemzetiségi
táncegyüttes mutatta be repertoárját, akik mellett romániai vendégegyüttes is fellépett. A
rendezvényen Kozma György elnök és Pál-Árgyelán Elvira elnökhelyettes képviselte az
önkormányzatot.

2021. október 10.
A Méhkeréki 1. sz. Pünkösdi Gyülekezetben volt Hálaadónap és Bemerítkezési Istentisztelet,
amelyen az országos román önkormányzat részéről Kozma György elnök is részt vett.
Felszentelésre került Simion Pop Románia első magyarországi nagykövetének, Gyulán a
Kisrománvárosi temetőben lévő sírhelye. Nagykövet úr 1990 és 1992 között töltötte küldetését
Magyarországon. Az eseményen tiszteletüket tették akkori pályatársai, barátai Ioan Donca
Románia volt nagykövete Magyarországon, Andrei Oancea Románia volt szegedi főkonzulja
és Alexandru Ghișa volt nagyköveti tanácsadó.
A eseményen Kozma György elnök képviselte az önkormányzatot.

2021. október 14.
A gyulai kisrománvárosi Szent Parascheva Román Ortodox Templom védőszentjének ünnepe.
Az eseményen Kozma György elnök és Netye Bertold elnökhelyettes képviselték az
önkormányzatot.
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2021. október 16.
A Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület tisztújító Közgyűlése. Az ülésen vezetőség
beszámolt az elmúlt időszakban tett, rendkívül gazdag értékmentő tevékenységéről és
újraválasztották az egyesület vezetőségét. Az eseményen Kozma György elnök is részt vett.
2021. október 18.
A Lucian Magdu Román Általános Iskola és Óvoda idén is megszervezte az immár VI.
Aranyhang című román énekversenyt. A rendezvényen több román nemzetiségi és nyelvoktató
általános iskola gyermekei vettek részt. Továbbá az aradi Állami Egyetem ének-zene művészeti
kar mentorálásával bemutatkoztak aradi általános iskolás gyerekekből álló együttes, valamint
szólóénekes. A rendezvényen a fenntartó képviseletében Kozma György elnök, Pál-Árgyelán
Elvira és Netye Bertold elnökhelyettesek vettek részt.

2021. október 19.
A Magyar-Bolgár Barátság Napja alkalmából, ünnepélyes keretek között átadásra került a
felújított Bolgár Művelődési Ház. A rendezvényen magasrangú Magyar és Bolgár
kormánytagok is részt vettek. A magyar fél részéről Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
Soltész Miklós államtitkár úr. A bolgár fél részéről Valeri Szimeonov Bulgária 44.
Nemzetgyűlésének alelnöke. A rendezvényen Kozma György elnök is részt vett.
2021. október 21.
A Román Hadsereg Napja alkalmából Florin Trandafir Vasiloni főkonzul úrral koszorút
helyeztünk el Debrecenben és Hajdúböszörményben az elesett román katonák műemlékeinél.
Az önkormányzat részéről Kozma György elnök és Netye Bertold elnökhelyettes vett részt a
koszorúzáson.

Gyula, 2021. október 21.
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