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A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, 2006.
Kronológia

2006. 01. 06.
Magyar Bálint oktatási miniszter „a hazai és külföldi kisebbségek oktatásában,
a hátrányos helyzetű tanulók támogatásában és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben kiemelkedő tevékenységük” elismeréseként Kollárics Ferencnek, a gyulaji Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Petrécs Istvánnénak,
a kalocsai Viola Utcai Óvoda és Radics József romológusnak, a darányi Körzeti
Oktatási Intézmény vezetőjének Solt Otília-díjat adott át.
2006. 01. 07.
A Budapest, I. kerületi Fő utcai görög katolikus templomban celebrált Karácsonyi Szent Liturgiával vette kezdetét a Hromada című nemzetiségi havilap alapításának 10. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat. A Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesülete (MUKE) által kiadott sajtóorgánum jubileuma alkalmából az Ukrán Országos Önkormányzat (UOÖ) elnöke, Hartyányi
Jaroszlava emlékplakettet adományozott mindazoknak, akik a lap fennállása óta
munkájukkal hozzájárultak annak folyamatos megjelenéséhez. Elismerésben részesült ez alkalomból többek között Heizer Antal, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH) elnöke és az általa vezetett Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány (MNEKK).
2006. 01. 07.
A kormány ülésén jóváhagyta az Oktatási Minisztérium (OM) Antidiszkriminációs jelzőrendszer (ADJ) elnevezésű kezdeményezését. Daróczi Gábor, az OM
hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztosa
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szerint az ADJ által kezdeményezett helyi szintű békéltető tárgyalások eredménytelensége esetén a jelzőrendszer munkatársai felsőbb szintű fórumok – Egyenlő
Bánásmód Hatóság (EBH), Nép Ügyvédje Hálózat, oktatási jogok biztosa, Állami Számvevőszék (ÁSZ), illetve az OM – elé terjesztik az ügyet, vagy bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért.
2006. 01. 09.
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
(ICSSZEM) Sajtóirodája által kibocsátott közlemény szerint a MNEKK-kel közösen roma tanulók számára kiírt roma tanulmányi ösztöndíjpályázatára beérkezett 23 738 pályázatból, különböző formai hibák miatt 5157-et utasítottak el. A
2005/2006. tanév első félévében a tanulmányi pályázatra szánt keretösszeg 550
millió forint volt.
2006. 01. 11.
Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) határozatában a Magyar Rádió (MR) kisebbségi műsorokkal kapcsolatos törvényi kötelezettségének teljesítését a Petőfi rádió 100 Mhz-es hullámsávjának felhasználásával javasolta megoldani. Perjés Klára, a Kossuth rádió főszerkesztője és Avanesian Alex, a rádió
regionális és nemzetiségi adásainak főszerkesztő-helyettese és a kilenc regionális
és nemzetiségi stúdiójának vezetői közleményben tiltakoznak az ORTT határozata, az új frekvenciaelosztás és műsorsugárzási tervezet ellen.
2006. 01. 12.
Fátyol Tivadar, a rádió korábbi programigazgatója vette át Zsiga Alfonztól a
Rádió C ügyvezető igazgatói tisztségét.
2006. 01. 14.
Tizedik alkalommal rendezték meg Budapesten a magyarországi német önkormányzatok napját. Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) elnöke beszédében arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy
1946. január 14-én jelent meg az első híradás arról, hogy megkezdődött a hazai
németek elűzése szülőföldjükről .
2006. 01. 17.
Az Országos Választási Bizottság (OVB) ülésén a beadvány hiányosságai miatt megtagadta a Magyarországi Roma Összefogás Párt jelölő szervezetként való
nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét.
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2006. 01. 18.
Dušan Klimo, a Határon Túli Szlovákok Világszervezetének elnöke által vezetett delegáció megbeszéléseket folytatott szlovák közjogi méltóságokkal Pozsonyban. A küldöttség tagjai – akik között magyarországi szlovákok is helyet
kaptak – kritikai észrevételeiknek adtak hangot az anyaország kormányzatával,
a külhoni szlovákokkal tanúsított információs politikájával, valamint oktatásügyi
és kulturális támogatási gyakorlatával kapcsolatosan. Méltatták ugyanakkor a
pozsonyi kabinet azon intézkedését, hogy januárban létrehozta a Külföldön Élő
Szlovákok Hivatalát.
2006. 01. 18.
„Roma holokauszt és napjaink rasszizmusa Európában” címmel kiállítás és
konferencia nyílt az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában. A rendezvény védnökeként Josep Borrell Fontelles, az EP elnöke, Franco Frattini, az
Európai Bizottság (EB) alelnöke, valamint Gernot Erler német külügyi államminiszter is felszólalt.
2006. 01. 20.
Vladimír Špidla foglalkoztatáspolitikáért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős európai biztos kezdeményezésére az EB az etnikai kisebbségek
szociális és munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanulmány elkészítésében segédkező tanácsadó csoportot hozott létre. Magyarország részéről Sértő-Radics
István, a Régiók Bizottsága (CoR) magyar nemzeti küldöttségének elnöke, Uszka
község polgármestere kapott felkérést a 10 főből álló szakértői csoport munkájában való közreműködésre.
2006. 01. 22.
A magyarországi németek kitelepítésének 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést Budaörsön az MNOÖ, a helyi német kisebbségi önkormányzat, valamint Budaörs Város Önkormányzata.
2006. 01. 23.
Kormányhatározat-módosítás rendezheti átmenetileg az MR nemzetiségi adásainak helyzetét – mondta el a közszolgálati médiumot felügyelő közalapítvány
kuratóriumának ülésén Gellért Kis Gábor, a testület elnöke, majd hozzátette: az
indítvány december 31-ig meghosszabbítaná az ún. keleti normás URH-adások
létezését.
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2006. 01. 24.
Vladimír Špidla, az EB foglalkoztatáspolitikáért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős tagja látogatást tett a Dzsumbuj Egyesület Ferencvárosi
Tanodájában, miután megbeszéléseket folytatott Göncz Kinga esélyegyenlőségi,
Csizmár Gábor foglalkoztatási, valamint Baráth Etele tárca nélküli miniszterekkel az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásáról.
2006. 01. 25.
Szerbia és Ukrajna mellett Magyarországot is bírálta az Európa Tanács (ET)
strasbourgi ülésén Traian Bǎsescu, a szervezet soros elnöki tisztségét betöltő román államfő, amiért a megnevezett országok nem biztosítanak parlamenti képviseletet a területükön élő román közösség számára.
2006. 01. 26.
Az ET Parlamenti Közgyűlése elfogadta 1735 (2006) sz. ajánlását a nemzet
fogalmáról. A Frunda György európai néppárti (EPP) jelentéstevő által jegyzett
dokumentum leszögezte, hogy „[…] nehéz, csaknem lehetetlen a nemzet fogalmának általános definícióját kialakítani.” Mindamellett a közgyűlés kifejezte
azon szándékát, hogy szükségesnek tartja „[…] minden egyén számára lehetővé
tenni, hogy egy kulturális »nemzet« tagjaként határozza meg önmagát függetlenül az állampolgársága szerinti országtól vagy attól az állampolgársági nemzettől, amelyhez állampolgárként tartozik, továbbá hangsúlyosan szükségesnek
tartja azon kisebbségek erősödő törekvéseinek támogatását, amelyek különösen
tudatában vannak egy adott kulturális nemzethez való tartozásuknak”.
2006. 01. 26.
A budapesti Szépművészeti Múzeum adott otthont az első közös horvát–magyar kormányülésnek, ahol több, a magyarországi horvát közösséget is érintő
bilaterális okmányt parafáltak. Gyurcsány Ferenc magyar és Ivo Sanader horvát
kormányfő nyilatkozatban rögzítette, hogy a „felek továbbra is különleges figyelmet szentelnek a nemzeti kisebbségek helyzetének”.
2006. 01. 27.
A Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából „Roma holokauszt és
raszizmus a mai Európában” címmel kiállítást nyílt a fővárosi Centrális Galériában. Az utazó emléktárlat rendezője a heidelbergi Német Szinti és Roma Dokumentációs és Kulturális Központ, valamint a budapesti Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány volt. A vándorkiállítás premierjét január 17-én Strasbourgban, az EP székházában rendezték meg.
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2006. 01. 30.
Az Alkotmánybíróság (AB) 2/2006. (I. 30.) AB-határozatával jóváhagyta az
OVB 2005. október 20-i, magánszemélyek által készített aláírásgyűjtő ívet hitelesítő döntését. Mindezzel lehetővé vált, hogy a magyarországi zsidóságnak,
hazai nemzeti kisebbségként való törvényi elismerését célzó civil kezdeményezés megkezdhesse az ahhoz elengedhetetlen 1000 támogató nyilatkozat összegyűjtését.
2006. 01. 30.
Az Országgyűlés 296 igen szavazattal, egy ellenében és négy tartózkodás mellett elfogadta a kétharmados támogatást igénylő 2006. évi XII. törvényt a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról. A jogszabályi
korrekció további egy évig biztosította az MR részére az ún. „keleti normás”
ultrarövidhullámú sáv használatát. Az érintett frekvencián sugározzák az egyedül
itt hallgatható kisebbségi adásokat is.
2006. 01. 30.
Roma tömörülés alakult a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országgyűlési választásokon való támogatására Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – jelentették
be az érintett kisebbségi szervezetek térségi vezetői nyíregyházi sajtótájékoztatójukon.
2006. 01. 30.
Teleki László, Mesterházy Attila (MSZP), valamint Farkas Flórián és Németh
Zsolt (Fidesz MPSZ) országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény módosítását célzó törvényjavaslatot nyújtottak be az
Országgyűlés plénuma elé. Az önálló képviselői indítvány célja az volt, hogy a
2005. november 25-ig létező kedvezményes kisebbségi mandátumszerzés ismételten a hatályos választójogi kódex részévé váljon.
2006. 01. 30.
Kozmics Laura, a pécsi székhelyű Cigány Közművelődési és Kulturális Egyesület nevében Maud de Boer Buquicchiótól, az ET főtitkárhelyettesétől Fiatal
Aktív Állampolgár Díjat vehetett át Strasbourgban. A Tanács üléstermében megrendezett ünnepségen összesen öt projekt, közöttük a Baranya megyei roma civil
szervezet „Kocsma helyett internet” című integrációs programja részesült a megtisztelő elismerésben.
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2006. 02. 01.
Heizer Antal, a NEKH elnöke kezdeményezésére, évindító konzultációra került sor a kisebbségek országos önkormányzati elnökeinek részvételével Budapesten, a Hivatal Baross utcai székházában. A tanácskozáson az ez évi és a jövő
év elejei kisebbségi önkormányzati választásokra való felkészüléssel kapcsolatos
kérdéseket vitatták meg.
2006. 02. 01.
Választási együttműködési megállapodást kötött a nem sokkal korábban megalakult Cigány Demokraták Szövetsége (CDSZ) és a Magyarországi Cigány
Szervezetek Fóruma – Roma Összefogás Párt (MCF – Roma Összefogás Párt)
– jelentette be ifjabb Bogdán János, a CDSZ elnöke sajtótájékoztatóján.
2006. 02. 01.
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte Budapesten a Roma Sajtóközpont
(RSK). A jubileum alkalmából a finanszírozási nehézségekkel küzdő RSK könyvet jelentetett meg „Lakni valahol” címmel, mely hiánypótló európai körképet
nyújt a romák lakhatási viszonyairól.
2006. 02. 02.
A brüsszeli bejegyzésű Közép-Európai Emberjogi Bizottság Szajkó Bélát, a
Magyarországi Roma Összefogás Párt elnökét bízta meg a hazai roma ügyek koordinációjával. A referensi kinevezésről szóló okmányt Hartai Béla, a Bizottság
képviselője nyújtotta át sajtótájékoztató keretében.
2006. 02. 02.
Az OVB az Országos Választási Iroda (OVI) előterjesztésére mint jelölő szervezetet nyilvántartásba vette egyebek mellett a Magyarországi Kisebbségek Pártját, valamint a Liberális Roma Uniót.
2006. 02. 07.
Az Országgyűlés megkezdte a nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes
mandátumszerzését szabályozó kétpárti törvényjavaslat általános vitáját. A Teleki László, Mesterházy Attila (MSZP), illetve a Németh Zsolt, Farkas Flórián
(Fidesz MPSZ) nevével fémjelzett módosító javaslatról döntő végszavazást, az
országgyűlési választásokat megelőző utolsó ülésnapra időzítették a képviselők.
2006. 02. 08.
Kilépett a Lungo Dromból (LD), s ezáltal lemondott a szervezetben betöltött
alelnöki tisztségéről is ifjabb Bogdán János, a CDSZ elnöke.
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2006. 02. 08.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdetett
a rendőri pálya iránt érdeklődő roma fiatalok középiskolai tanulmányának támogatására. A feltételeknek megfelelő jelentkezők közül három diák részesült ösztöndíjban és egyéb juttatásokban.
2006. 02. 10.
Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter avatta fel ünnepélyes körülmények
közepette az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (ORKÖ) Gyarmat utcai
székházában, az ORKÖ által alapított Magyarországi Ruszinok Könyvtárát és a
Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteményét és Kiállítóhelyét. A
rendezvénysorozatot „A ruszin nyelvoktatás aktuális kérdései Magyarországon
és külföldön” címmel nemzetközi emlékkonferencia zárta.
2006. 02. 10.
A magyar–román kisebbségi együttműködési szakbizottság Budapesten aláírta 2005 decemberében a Békés megyei Battonyán megtartott ülésének jegyzőkönyvét, amely a két országban élő nemzeti közösségek helyzetével kapcsolatosan fogalmazott meg ajánlásokat.
2006. 02. 13.
Megtartotta első ülését az Európai Unióban (EU) élő etnikai kisebbségek társadalmi beilleszkedését elemezni hivatott magas szintű szakértői csoport. Az EB
által a diszkrimináció elleni küzdelem égisze alatt létrehozott csoport tíz tagját
az üzleti, politikai, civil társadalmi, tudományos élet és a média képviselői közül
választották ki. Vezetőjük a Német Szövetségi Gyűlés (Bundestag) volt elnöke,
Rita Süssmuth lett.
2006. 02. 13.
Az Országgyűlés 341 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– fogadta el a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Nem támogatta viszont a helyi önkormányzati
képviselők választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat napirendre vételét.
2006. 02. 21.
Sajtótájékoztatón mutatták be Szentandrássy István roma származású festőművésznek, a Nemzeti Galéria állandó kiállításán elhelyezett „Indiai utazás” című
alkotását.
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2006. 02. 21.
Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) Sólyom László köztársasági elnökhöz fordul annak érdekében, hogy az államfő a nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumszerzésének rendezése érdekében kezdeményezze
az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását – jelentette be Kolompár Orbán, a szervezet elnöke.
2006. 02. 21.
Románia parlamentjének jogi szakbizottsága a közös román–magyar kormányülésen, a Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról aláírt egyezmény ratifikálása ellenében foglalt állást.
2006. 02. 23.
Megtartotta soron következő ülését a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság (CTB),
amelyen fő napirendi pontját a második Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) tervezésének áttekintése jelentette.
2006. 02. 24.
Zalakomárban rendezett szakmai fórumon ismertették azt az országos felmérést, melyet a Debreceni Egyetem vezette konzorcium készített a 758 magyarországi romatelepről, illetve telepszerű lakóhelyről. Az értékelés során a legros�szabb minősítést a Zala megyei vasboldogasszonyi romatelep kapta.
2006. 02. 24.
A szlovén és a magyar kormány közötti oktatási, tudományos és kulturális
együttműködésről írt alá három évre szóló programot a két ország kulturális minisztere, Vasko Simoniti és Bozóki András Budapesten. A felek megállapodtak a
kisebbségek kulturális együttműködésének, oktatási és kutatási tevékenységének
támogatásáról is.
2006. 02. 25.
Valentina Zincsenko Mályvák a vásznon című verseskötetének bemutatójával
egybekötött kulturális ünnepséggel nyitották meg a MUKE Markiján Saskevics
nevét felvevő könyvtárát, a budapesti Hajós utcában. Hartyányi Jaroszlava, az
Egyesület elnöke elmondta: a bibliotéka induló állományának 95 %-át Ukrajnából érkezett könyvek alkotják.
2006. 02. 25.
Megtartották a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének (Szillogosz)
budapesti küldöttválasztó gyűlését.
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2006. 02. 27.
A Román Akadémia sajtónyilatkozatban tiltakozott a 2005. október 20-i közös
román–magyar kormányülésen, a Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról született
államközi megállapodás ratifikálása ellen, jogilag semmisnek és érvénytelennek
nevezve azt. A tudós társaság kommünikéjében követelte, hogy Magyarország, a
Gozsdu Manó (Emanuil Gojdu) által a 19. század végén létrehozott magánalapítvány vagyonát adja át a Nagyszebenben 1996-ban létrehozott Gojdu Alapítványnak (Fundaţia Emanuil Gojdu), amelyet egy román bíróság az 1870-es alapítvány
jogutódjaként ismert el.
2006. 02. 27.
Balogh Artúr, Bardi Kálmán és Balogh Albert az LD Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei szervezetének vezetői bejelentették kilépésüket a szervezetből.
2006. 02. 28.
Továbbra sem ratifikálta, hanem „különlegesen összetett jogszabállyá” minősítette át a bukaresti Képviselőház a Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló
román–magyar kormányközi megállapodást törvénybe iktató kormányrendelet
jogi státusát.
2006. 02. 28.
Az ICSSZEM Roma Integrációs Főosztálya meghívásos pályázatot hirdetett a roma telepeken élők társadalmi integrációját előmozdító komplex program megvalósítására. A pályázathoz rendelkezésre álló összeg 100 millió forint
volt, melyből az egyes konzorciumi projektek minimum 5, maximum 40 millió
forintot nyerhettek el. A lakhatási és szociális részprogramokból álló pályázat
Halmajugra, Ózd, Monor és Sátoraljaújhely cigánytelepein élők helyzetének javítását tűzte ki céljául.
2006. 02. 28.
Elnapolta az OCÖ közgyűlésének soros ülését Kolompár Orbán elnök, mivel képviselők egy csoportja nem szavazta meg az előzetesen meghirdetett napirendet.
2006. 03. 01.
Hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Kompák György, az OCÖ alelnöke, a Somogy Megyei Cigányszövetség elnöke.
2006. 03. 01.
Az ICSSZEM, a NEKH és a Bolgár Kulturális Fórum Egyesület közös szervezésében „Bolgár művészek Magyarországon” címmel képzőművészeti kiállí-
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tás nyílt a fővárosi Esély Galériában. A Gendova Miroljuba, Ullmann Katalin,
Vladimirova Mileva, Doncsev Antoni, Ruszev Roszen és Szárencsev Károly alkotásait bemutató tárlatot Papadopulosz Adriana, az Egyesület elnöke és Doncsev
Toso tiszteletbeli elnök nyitotta meg.
2006. 03. 02.
„Jelen ciklusban az Országgyűlés már nem tárgyalja a kisebbségi kedvezményes mandátumról szóló törvényjavaslatot. […] Miután az elérő álláspontok nem
közeledtek egymáshoz, az indítvány elfogadására a jelen országgyűlési ciklusban
reálisan már nincs esély” – állt abban a válaszlevélben, melyet Szili Katalin, a
parlament elnöke intézett az OCÖ elnökségéhez.
2006. 03. 02.
A Budapesti Román Ortodox Nők Egyesületének kezdeményezésére a fővárosi román kápolnában kisebbségi választási tájékoztatóra került sor, ahol Heizer
Antal, a NEKH elnöke tartott előadást a kisebbségi és választójogi törvénymódosításokról, valamint a választási feltételekről.
2006. 03. 03.
A Hajdú-Bihar megyei Pocsajon emléktáblát avattak Tanaszi János, a magyarországi román kisebbség jeles képviselőjének tiszteletére.
2006. 03. 04.
Bemutatták a nagykanizsai Halis István Könyvtárban Jókai Mór Cigánybáró
című regényének beás nyelvű kiadását a Czupi Kiadó gondozásában. A Kalányos
Terézia által fordított kötet, a MEH roma ügyekért felelős államtitkárságának a
támogatásával jelent meg.
2006. 03. 06.
Munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó iroda nyitotta meg kapuit a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) Teleki utcai közösségi házában.
A mintaprogram finanszírozásához 12,5 millió forintos támogatást nyújtott az
Országos Foglalkoztatási Alap.
2006. 03. 07.
Heinek Ottó, a MNOÖ elnöke, dr. Józan-Jilling Mihály, az önkormányzat
szociális bizottságának elnöke és Bernd Finger, a budapesti Német Nagykövetség kulturális referense tíz, Baranya megyei német nemzetiségiek által lakott
település – Magyarszék, Villány, Somberek, Versend, Rakamaz, Rátka, Lippó,
Nagynyárád, Környe és Babarc – kisebbségi önkormányzata részére adott át
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„prevenciós csomagot”. A Német Szövetségi Belügyminisztérium támogatásából
mintegy hét és fél millió forint értékben megvásárolt csomagok defibrillátort,
EKG-készüléket, 24 órás automata vérnyomásmérőt és laboratóriumi eszközöket
tartalmaztak, melyeket az érintett települések háziorvosai és rendelőintézetei vehettek használatba.
2006. 03. 07.
A Román Köztársaság Külügyminisztériuma bejelentette, hogy a bukaresti
Képviselőház Házbizottságánál kezdeményezték a Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló – Magyarországon már ratifikált – bilaterális egyezmény szövegének nyilvános társadalmi vitára bocsátását.
2006. 03. 08–09.
Kétnapos konferenciával zárult a Phare-ICSSZEM társfinanszírozással megvalósított „Program az Összetartó Társadalom megteremtéséért” (Program ÖT). A
2004-ben indított projekt célja a romákról alkotott pozitív kép elősegítése volt.
2006. 03. 09.
Az OVB 84/2006. (III. 9.) határozatával hitelesítette a Gokieli Szvetlana által,
az Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete nevében benyújtott országos
népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét.
2006. 03. 11–12.
Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában
(Ungarndeutsches Bildungszentrum – UBZ) a NEKH szervezésében rendezték
meg a magyarországi kisebbségi önkormányzatok intézményei képviselőinek
első találkozóját. A kisebbségi önkormányzatok közvetlen irányítása mellett működő 25 kulturális intézmény, valamint a 9 anyanyelvű óvoda, általános iskola,
gimnázium és szakközépiskola több mint 100 delegáltja részvételével megtartott
tanácskozáson elhangzottakat a Hivatal önálló kiadványban jelentette meg.
2006. 03. 12.
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, Aleksandar Popović,
szerbiai tudományügyi és környezetvédelmi miniszter, Józsa László, a szerbiamontenegrói Magyar Nemzeti Tanács elnöke, illetve Milica Popov, a magyarországi Szerb Országos Önkormányzat vezetője kétoldalú informatikai együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá Szabadkán.
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2006. 03. 13.
Schuth János, a Neue Zeitung főszerkesztője, a Magyarországi Német Írók
és Művészek Szövetségének (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler
– VudAK) elnöke, dr. Frank Gábor, a pécsi Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola igazgatója, valamint dr. Albert Vendel, az MNOÖ tagja a
budapesti Duna Palotában megrendezett ünnepség keretében Göncz Kinga esélyegyenlőségi minisztertől a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjét vehették át érdemeik elismeréseképpen.
2006. 03. 13.
A cigányság társadalmi felzárkóztatásának egyik gátja, hogy képviselői nincsenek jelen a települési és megyei szintű döntéshozó testületekben. Ezen kíván
változtatni a politikusképzőt indító szolnoki Kisebbségi Jogvédő Egyesület és a
tréninget lebonyolító amerikai Cleithenes Consulting tanácsadó cég.
2006. 03. 15.
Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) elnöke Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
(polgári tagozat) kitüntetésben részesült.
2006. 03. 16.
„A magyarországi németek elűzetésének 60. évfordulója” alkalmából kegyeleti ünnepség keretében emléktáblát avattak Budakeszi Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának udvarán.
2006. 03. 16.
A Belügyminisztérium (BM) Civilkapcsolati és Esélyegyenlőségi Főosztálya
az ICSSZEM Romaügyekért Felelős Politikai Államtitkárságával közösen egyszeri kiegészítő ösztöndíjban részesítette a rendőri pályára készülő roma fiatalokat. A 14 rendőrségi ösztöndíjas roma középiskolás Budapesten, a BM Oktatási
Főigazgatóságán vehette át a mintegy 29 ezer forintos támogatást Teleki László
politikai államtitkártól.
2006. 03. 16.
Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (MTA – ENKI) szakmai vitát rendezett a Magyarországon élő bunyevácok egy csoportjának a bunyevác
népcsoportnak önálló kisebbségként való elismerését célul kitűző aláírási kezdeményezéséről.
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2006. 03. 17.
Gálaműsorral emlékezett megalakulásának harmincadik évfordulójára a kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör.
2006. 03. 18.
Ünnepélyes keretek közt kezdődött meg a Roma Polgárjogi Alapítvány (RPA),
a Jogklinika és Street Law Alapítvány és a Volszi Bt. által indított, az EQUAL
Hungary által finanszírozott esélyegyenlőségi szakemberképzés.
2006. 03. 20.
Nem indul az országgyűlési választáson a Magyarországi Kisebbségek Pártja,
miután a szervezet egyetlen egyéni képviselőjelöltjét sem vették nyilvántartásba
– jelentette be Száva Vince pártelnök. Az egyéni képviselő-jelöltséghez szükséges 750 ajánlószelvényt egyetlen esetben sem tudták összegyűjteni.
2006. 03. 21.
Kunhegyesi Ferenc országgyűlési képviselőjelölt javaslatára, az MCF Roma
Összefogás Párt budapesti országos választmánya egyhangú döntéssel Kolompár
Orbán OCÖ-elnököt választotta meg a párt országos listájának élére. A testület
ülésén egyúttal bejelentették, hogy az MCF Roma Összefogás Párt teljesítette
az országos listaállítás feltételeit, miután a 2006. áprilisi országgyűlési választásokon 29 egyéni jelöltet indít, és nyolc területi (Baranya, Bács-Kiskun, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyei)
listát állított.
2006. 03. 24.
Sólyom László magyar köztársasági elnök, valamint Lech Kaczyński lengyel
államfő avatta fel Győrött a Magyar–Lengyel Barátság Emlékművét, Tóth Dávid
szobrászművész alkotását.
2006. 03. 24.
„A Roma/cigány jelenlét Európa zenéiben” című projektben való részvételről
szóló megállapodást írták alá Budapesten a projektet koordináló spanyolországi
Asociación Nacional Presencia Gitana nevű szervezet vezetője Manuel Martín
Ramírez és Kathy Horváth Lajos, a Napház Khamorro Klubmozi és Kisebbségi
Kulturális Intézmény igazgatója.
2006. 03. 24.
Szentendrén megtartotta alakuló ülését a Magyarország és Szerbia–Montenegró együttműködését elősegíteni hivatott kormányközi vegyes bizottság.
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2006. 03. 25.
Wolfart János (1951–2004), a NEKH első elnökének tiszteletére Heizer Antal,
a Hivatal, és Heinek Ottó, a MNOÖ elnöke emléktáblát avatott az egykori kisebbségi újságíró és diplomata szülőfalujában, a Baranya megyei Görcsönydobokán
(Ketschinge). A helyi Civil Közösségek Házában ezt követően kiállítás nyílt a
magyarországi németek kiemelkedő személyiségének emléke előtt tisztelegve.
2006. 03. 29.
A magyarországi emberi jogi helyzetben az elmúlt 3 évben történt változásokról tett közzé jelentést Strasbourgban Álvaro Gil-Robles, az ET emberi jogi
biztosa. A 22 oldalas dokumentum részletesen foglalkozott többek között a kisebbségek védelmével, a romák helyzetével, a rendőri erőszak kérdéskörével és
a menedékkérők ügyeivel is. S noha szinte minden területen szükségesnek tartott
további lépéseket, a jelentés általában kedvező irányú változásokról számolt be.
2006. 03. 30.
Egyetlen voks hiányában 83 igen, 83 nem szavazattal és négy tartózkodás mellett a Román Képviselőház nem fogadta el a Gozsdu Magyar–Román Közalapítványról szóló 2005. októberi bilaterális kormányközi megállapodás ratifikálását
szolgáló törvényjavaslatot.
2006. 03. 31.
Az ORTT által megtartott sorsoláson a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletében a Magyar Televízió (MTV) Közalapítvány Kuratóriumában az Országos Horvát Önkormányzat (OHÖ), az MR Közalapítvány
Kuratóriumában a Szerb Országos Önkormányzat, a Duna Televíziót felügyelő
Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumában, pedig az MNOÖ delegátusa
jutott mandátumhoz.
2006. 03. 31.
Az EPP római kongresszusán Járóka Lívia képviselő (Fidesz MPSZ) kezdeményezésére a romák integrálásáról és egy brüsszeli roma információs központ
felállításáról szóló határozatot fogadtak el a küldöttek.
2006. 03. 31.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) meghirdette roma vállalkozásfejlesztési pályázatát, amelynek támogatási keretösszege 250 millió forint, közölte újságírókkal Pécsett Dióssy Gábor, a tárca politikai államtitkára. A politikus
hozzátette: a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében kiírt pályázat
az előző évinél 50 millió forinttal több forrást biztosít a roma mikro-, kis- és kö-
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zépvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító beruházásokra, különös tekintettel gépek, berendezések beszerzésére és a vállalkozások telephelyein
ingatlanfejlesztésekre.
2006. 04. 03.
Beiktatták hivatalába Thomas Hammarberget, az ET emberi jogi biztosát.
2006. 04. 03–08.
Pécsett rendezték meg az V. Nemzetközi Német Nyelvű Egyetemi Színjátszó
Napok rendezvénysorozatát. A fesztiválon 12 ország csoportjai adtak találkozót
egymásnak.
2006. 04. 03.
Kétoldalú örökségvédelmi megállapodást parafált a kassai magyar főkonzulátuson Vass Lajos, a Magyar és Bíró Ágnes a Szlovák Köztársaság kulturális
minisztériumának államtitkára. A 2003-ban aláírt magyar–szlovák kulturális és
oktatási egyezmény alapján készült megállapodás értelmében Magyarország vállalja Szlovákiában a csécsi, felsővályi, lakszakállasi és nagytoronyi református
templomok felújítását. A két ország megvizsgálja a magyarországi szlovákság
jelentős műemlékei felújításának jövőbeni finanszírozási lehetőségeit.
2006. 04. 04.
Kiállítással, valamint zenei és festészeti performansz keretében mutatta be
Bozóki András kulturális miniszter a Magyar Művelődési Intézethez (MMI) tartozó Kortárs Roma Galériát Budapest V. kerületében.
2006. 04. 05.
A szlovén Nemzetgyűlés törvényt fogadott el a határon túli szlovénekről. A
jogszabály a 2008. évi európai parlamenti választásokat követően a kisebbségi
sorban élő szlovének ügyeinek kezelésére tárca nélküli minisztérium felállítását irányozta elő, illetve lehetővé tette a Szlovéniában való letelepedést közülük
azok számára, akik valamilyen „súlyos válság” miatt kénytelenek elhagyni azt az
országot, amelyben addig laktak. A jogi norma emellett előírta a határon túl élő
szlovének két tanácsának megalakítását is: az egyikben, a nyugat-európai országokban és a tengerentúlon élő szlovének képviselői kaptak helyet, a másikban
pedig a magyarországi, az ausztriai, az olaszországi és a horvátországi szlovének
képviselői.
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2006. 04. 05.
Rendkívüli ülést tartott az EP strasbourgi székházában a hagyományos nemzetiségi kisebbségek, alkotmányos régiók és kisebbségi nyelvek frakcióközi munkacsoportja. Az eszmecsere vendége a pécsi székhelyű Híd Európáért Nemzetiségi Civil Egyeztető Fórum (ENCEF) volt.
2006. 04. 08–14.
„Egység a sokféleségben” mottóval a Magyarországi Ifjú Németek Közössége
(Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher – GJU) Pécsett rendezte meg az Európai
Népcsoportok Ifjúsága (Youth of European Nationalities – YEN) hagyományos
húsvéti szemináriumát. A „Magyarország mint soknemzetiségű ország” témát
feldolgozó tanácskozáson a YEN magyarországi és európai tagszervezeteinek
mintegy 120 tagja vett részt.
2006. 04. 06.
A Vállalkozók Pártja nevében Császár Antal, az LD képviseletében pedig Farkas Flórián Szolnokon együttműködési megállapodást írt alá.
2006. 04. 09.
A Kolompár Orbán OCÖ-elnök vezette MCF Roma Összefogás Párt országos
listájára a 2006. évi országgyűlési választások első fordulójában a választásra jogosultak 0,08 %-a voksolt. Ezáltal a párt sem a parlamentbe jutási küszöböt, sem
az állami támogatás feltételéül szabott 1%-os szavazati arányt nem teljesítette.
2006. 04. 11.
A magyarországi kisebbségek országos önkormányzatinak elnökei és a Duna
Televízió vezetői találkoztak Budapesten Heizer Antal, a NEKH elnöke kezdeményezésére.
2006. 04. 11.
Az Első Magyar–Dán Termelő Iskola Alapítvány szervezésében, a Humánerőforrás Operatív Program (HEFOP) pályázati támogatásával ötvenórás tanfolyamot zártak a zalaegerszegi Megyeházán az Első Magyar–Dán Termelő Iskola
szervezésében 25 egerszegi és 25 kanizsai roma önkormányzati aktivista részvételével.
2006. 04. 13.
Hatvankét éves korában elhunyt a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület
(BJLKE) lapjának, a Głos Poloniinak a szerkesztője, Jerzy Królikowski.
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2006. 04. 14.
A Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) Budapesten megtartotta tisztújító közgyűlését. Az öttagú elnökség Papazoglu Dimitriszt választotta elnöknek, Király Iliászt elnökhelyettesnek, illetve Prodromidisz Pétert titkárnak.
2006. 04. 18.
Az OVB 221/2006. (IV. 18.) számú határozatával hitelesítette a Muity Mijo
által, a bunyevác népcsoport honos, taxált kisebbségként való elfogadását célzó
népi kezdeményezésének aláírásgyűjtő ívét.
2006. 04. 18.
Heizer Antal, a NEKH elnöke kezdeményezésére, megbeszélést folytatott
Budapesten Rudi Zoltánnal, az MTV elnökével. Az MTV biztosítani kívánja a
nemzetiségi szerkesztőségek magas rangú szervezeti önállóságát a Kisebbségi
Főszerkesztőség kialakításával.
2006. 04. 25.
Az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága nagy többséggel elfogadta a Járóka Lívia Európai Néppárti képviselő által benyújtott jelentését „Az EP állásfoglalására irányuló indítványát az EU-ban élő roma nők helyzetéről” címmel. Az
EP első roma női jogi kérdésekkel foglalkozó dokumentuma felszólította az EB-t,
hogy hozzon létre egy külön alapot a roma nők felemelkedésének elősegítésére.
2006. 04. 28.
A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Ungarndeutsches
Kultur- und Informationszentrum) szervezésében első ízben rendezték meg Budapesten „Abgedreht!” címmel a Magyarországi Német Fiatalok Filmünnepét.
2006. 05. 03.
Aggodalmának adott hangot a roma gyerekek szellemi fogyatékosoknak fenntartott iskolákban való elhelyezése – „Magyarországon is bevett” – gyakorlata
miatt az EU rasszizmussal és idegengyűlölettel foglalkozó bécsi irodája (EUMC)
éves jelentésében.
2006. 05. 04.
Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter Budapesten találkozott a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának elnökeivel.
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2006. 05. 04–05.
„A kormányzati roma politikák célkitűzéseinek megvalósítása és harmonizálása” címmel Bukarestben nyolc európai ország – köztük Magyarország – képviselőinek részvételével nemzetközi konferenciát rendeztek, ahol Teleki László, az
ICSSZEM roma ügyekért felelős politikai államtitkára a lakhatási stratégiákról
tartott előadást. A kisebbségi politikus prezentációjában részletesen ismertette a
„Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációs
programját”, annak eredményeit és tapasztalatait.
2006. 05. 05.
Ünnepélyes keretek között megnyílt az Országos Roma Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény és Kiállítási Galéria, valamint az 50 ezer kötetes gyűjteménnyel rendelkező Országos Roma Könyvtár, Levél- és Dokumentumtár az OCÖ budapesti,
Dohány utcai székházában. A havonta új tárlatoknak teret adó galéria igazgatója
Choli Daróczi József műfordító, míg a bibliotéka vezetője Vajda Imre lett.
2006. 05. 05.
Kihirdették a 25/2006. (V. 5.) BM-rendeletet a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során való végrehajtásáról.
2006. 05. 06.
A BJLKE képviselő-testületének budapesti ülésén a Głos Polonii című havilap
szerkesztői megbizatását ideiglenes jelleggel Nagy Alicja kapta meg. Az Egyesület a kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatosan Választási Bizottságot hozott létre.
2006. 05. 06.
Felszentelték a Magyarországi Lengyelség Múzeumának részlegét, a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Andrástanyán.
2006. 05. 07.
Hegyeshalmon, a helyi pályaudvaron kettétört gyertyát formázó emlékművet avattak abból az alkalomból, hogy 60 évvel korábban, 1946. május 10-én
kezdődött meg a helyi német nemzetiségű lakosság kitelepítése a Győr-MosonSopron megyei városból és a környező településekről: Rajkáról, Levélről, valamint Oroszvárról. Az itt élők közül 567 német származású embert hurcoltak el s
költöztettek át Hessen Hünfeld kerületébe, illetve Bajorországba.
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2006. 05. 09.
Elfogadta a Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról rendelkező kétoldalú egyezmény ratifikációs rendeletét a Román Szenátus külügyi bizottsága, miután a jogszabályt magyarázó függelékkel egészítették ki.
2006. 05. 09.
Időszakos kiállítás nyílt a Soroksári Helytörténeti Gyűjteményben „Miért?
1946–2006” címmel. Soroksárról 1945-ben deportáltak német származású lakosokat szovjet munkatáborokba, 1946. május 2-ától pedig tizenkét nap alatt több
mint ötezer német lakost űztek el otthonaikból, és telepítettek ki Németországba.
2006. 05. 12.
Budapesten, a Fehérvári és az Ulászló út sarkán Ember Mária, a Barátság című
nemzetiségi folyóirat alapítójának tiszteletére emléktáblát avattak.
2006. 05. 12.
A müncheni Keletnémetek Háza (Haus des Deutschen Ostens) tíznapos útja
első állomásaként a kelet-európai német kisebbségi közösségeket meglátogató
delegációja Budapesten megtekintette a Magyarországi Németek Házát (Haus
der Ungarndeutschen – HdU), valamint a Magyarországi Németek Kulturális és
Információs Központját.
2006. 05. 18.
Roma információs központot és teleházat avattak Nyíregyháza Huszár-lakónegyedében. A helyi Szocio East Egyesület által működtetett számítógépes centrumot Csabai Lászlóné, a város polgármestere és Vitál Attila, az Egyesület elnöke
adta át.
2006. 05. 19–20.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának szervezésében konferenciát
rendeztek Budapesten, a Közép-Európai Egyetemen, egy európai roma televízió
létrehozásának lehetőségeit elemezve.
2005. 05. 20.
A pécsi Lenau Házban rendezték meg a GJU tisztújító közgyűlését. A küldöttek Sebők Katalin kétéves elnökségét követően László Dávidnak szavaztak
bizalmat.
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2006. 05. 21.
Magyar–lengyel szentmise keretében helyezték el a lengyelországi Klarissza
nővérek által adományozott Szent Kinga ereklyét a kőbányai Lengyel Perszonális Plébánia Mindenkor Segítő Szűz Mária templomában, melyet Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek és Juliusz Janusz apostoli nuncius
koncelebrált.
2006. 05. 21–28.
A budapesti Európai Ifjúsági Központ adott otthont az Európai Roma Fiatalok
Fóruma (Forum of European Roma Young People – FERYP) által szervezett emberjogi képzésnek.
2006. 05. 22.
Prágában bemutatkozott a visegrádi országokban – Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban – élő nemzeti kisebbségek helyzetének felmérésére és együttműködésük előmozdítására létrehozott Visegrad–Terra
Interculturalis elnevezésű kezdeményezés.
2006. 05. 23.
A fővárosi Bolgár Kulturális Intézetben Plamen Pejkov igazgatótól vehette át
a Bolgár Kulturális Minisztérium kitüntetését Hargitainé Szimeonova Rajna és
Szondi György.
2006. 05. 22.
A hazai németek kitelepítésének 60. évfordulója alkalmából megemlékezést
tartottak a Pest megyei Taksony Művelődési Házában.
2006. 05. 23.
Magyarországon 2005-ben folytatódtak a romák és egyéb kisebbségek elleni
rasszista indíttatású támadások az Amnesty International (AI) Londonban közzétett jelentése szerint. A 320 oldalas dokumentum ugyanakkor megemlíti azt is,
hogy legalább háromezer általános iskolai osztályban, illetve 178 iskolában főleg
csak roma diákok tanultak, és a roma tanulók 25 százaléka elkülönített környezetben részesült oktatásban.
2006. 05. 25–26.
„Etnikai sztereotípiák és társadalmi távolságok” címmel rendezett kétnapos
szakmai konferenciát az MTA – ENKI az Intézet budai várban levő székházának
Jakobinus Termében.
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2006. 05. 26.
Emlékművet avattak a 60 évvel korábban szülőfalujukból kitelepítettek tiszteletére a Győr-Moson-Sopron megyei Fertőbozon. A Grubits János szobrászművész által alkotott három emlékoszlop abban a sorrendben őrzi a 464 elűzött
fertőbozi lakos nevét, ahogyan az egykori vagonlistákon szerepeltek.
2006. 05. 26–27.
Az Európai Föderális Uniójának (FUEV) a németországi Bautzenben megrendezett kongresszusán chartát fogadtak el, melyben egyebek között leszögezték, hogy az EU ne vegyen fel soraiba olyan országokat, amelyek nem tartják
be a kisebbségekkel kapcsolatos normákat. A 32 országból érkezett 250 küldött
által elfogadott dokumentum sürgette továbbá, hogy a kisebbségvédelmet kötelező érvénnyel rögzítsék a nemzetközi jogban és az emberi jogi dokumentumokban. Ugyanitt Tabajdi Csaba, az EP mellett működő Nemzeti Kisebbségügyi
Intergroup elnökeként javaslatot tett az EU-hoz és az ET-hez egyaránt kötődő
Őshonos Kisebbségek Európai Parlamentjének létrehozására.
2006. 05. 27.
Az Ukránok Európai Kongresszusának (UEK) budapesti elnökségi ülésén döntés született az Ukrán Nyelv- és Irodalom Európai Társaságának megalapításáról
és nemzetközi ukrán ifjúsági nyelvi tábor megszervezéséről.
2006. 05. 31.–06. 01.
A XX. Század Intézet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (ELTE–BTK) Germanisztikai Intézete és az MNOÖ szervezésében nemzetközi konferenciát rendeztek a Terror Háza Múzeumában Budapesten,
mely során időszaki kiállítás is nyílt „Német sors Európában – sváb sors Magyarországon” címmel.
2006. 06. 01.
Nagy többséggel fogadta el az EP csütörtöki brüsszeli ülésén Járóka Lívia
(EPP) jelentését, amely – a parlament történetében először – az EU-ban élő roma
nők helyzetével foglalkozik.
2006. 06. 01.
A megváltozott választójogi rendelkezések értelmében megkezdődött a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétel iránti kérelemnyomtatványok leadása.
A települési önkormányzati választáson választójoggal rendelkező magyar állampolgárok közül, a területileg illetékes választási bizottságoknál július 15-ig
az erre a célra rendszeresített formanyomtatvánnyal kérhették regisztrációjukat
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mindazok, aki részt kívántak venni – mint választó, vagy mint választható – a
kisebbségi önkormányzati választáson.
2006. 06. 01.
Az ORTT 1217/2006 (VI. 1.) sz. határozatával elfogadta az MR javaslatát, és
hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetiségi műsorok sugárzása önálló középhullámú
hálózaton valósuljon meg. Ennek megvalósulása érdekében az ORTT elnöksége
döntött a Marcali 1188 kHz és a Szolnok 1188 kHz műsorszolgáltatási jogosultságok átadásáról.
2006. 06. 01.
A MNEKK Kuratóriumának döntése értelmében 299 millió forintos támogatást
nyújtott a hazai kisebbségek országos terjesztésű írott sajtóorgánumainak. Az ös�szeg a 2007. év első negyedévére vonatkozó állami szubvenciót is tartalmazta.
2006. 06. 06.
Az EP brüsszeli székházában nyilvános meghallgatást tartottak „Kép és képzelet – romaellenesség az európai médiában” címmel.
2006. 06. 14.
A hagyományos, történelmi kisebbségeket megilleti a pozitív diszkrimináció,
a politikai részvétel, az autonómia és az önkormányzat biztosítása – vélte az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megszavazott esélyegyenlőségi jelentés vitájában Gál Kinga (EPP–ED) és Tabajdi Csaba (Európai Szocialisták Pártja
– PES). A „Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség mindenki számára
– keretstratégia” című jelentést a lettországi orosz kisebbséghez tartozó, zöldpárti Tatjana Ždanoka készítette. Az EP által 390 igen, 222 nem, 47 tartózkodással
elfogadott szöveg a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatosan megjegyezte, hogy:
„[…] sürgősen szükségük van olyan normatív keretekre, amelyek lehetővé teszik tényleges részvételüket, az identitásukat érintő döntések meghozatalában,
továbbá védelmet kell kapniuk az önrendelkezés vagy autonómia különböző […]
formái révén”.
2006. 06. 16.
A Román Szenátus plénuma hosszas vitát követően a szakbizottságoknak vis�szaküldte a magyar–román Gozsdu Közalapítvány ratifikálásáról szóló kormányrendeletet.
2006. 06. 16.
Budapesten ülésezett a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság.
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2006. 06. 18.
A budaörsi plébániatemplomban Mayer Mihály pécsi megyéspüspök által
celebrált német nyelvű istentiszteletet követően a helyi Ótemetőben felavatták a Magyarországi Németek Elűzése Országos Emlékhelyét és Emlékművét.
Menasági Péter „Bezárt kapu” című alkotását a leleplezést követően Erdő Péter
bíboros, prímás és Krähling Dániel esperes szentelte fel.
2006. 06. 19.
Az AB 27/2006. (VI. 21.) határozatával helybenhagyta az OVB 84/2006. (III.
9.) számú határozatát, mellyel a magyarországi oroszok nemzeti kisebbségként
való elismerését célul kitűző népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát, illetve az azon szereplő kérdést hitelesítette.
2006. 06. 21.
Az OVB állásfoglalásokat bocsátott ki a települési kisebbségi önkormányzati
választásokkal kapcsolatban. A 17/2006. (V:21.) számú dokumentum rögzítette,
hogy a kérelem-nyomtatvány érvényességének és hitelességének elengedhetetlen
feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat a polgár által – indokolt esetben, jelenlétében és felkérése alapján – más módon (pl. gépírással) is rávezethető a kérelemnyomtatványra. A 19/2006. (VI. 21.) számon közzétett döntés értelmében,
pedig az OVB megállapította: „hogy a kérelemnyomtatvány érvényességének és
hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás”.
2006. 06. 23.
Dr. Kodela László, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó elnök-vezérigazgatója
levélben tudatta a L’udové noviny és a Neue Zeitung lapgazdáival, illetve főszerkesztőivel, hogy „a kormány takarékossági intézkedéseivel összhangban” 2007.
január 1-jétől megszünteti az említett kisebbségi lapok „veszteségének finanszírozását, illetve kiadását”.
2006. 06. 23.
„Párhuzamos történetek – Magyarország és Görögország összehasonlító társadalomtörténete” címmel konferenciát rendezett a Görög Országos Önkormányzat
(GOÖ) és a Magyarországi Görögök Kutatóintézete, a Habsburg Történeti Intézet, valamint az ELTE Társadalomtudományi Kar (TáTK) Kisebbségszociológia
Tanszék támogatásával.
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2006. 06. 24.
A BJLKE és a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
(MLKSZAE) vezetőségének képviselői megbeszélést tartottak, melyben megerősítették együttműködési szándékukat.
2006. 06. 27.
Heizer Antal, a NEKH elnöke hivatalában fogadta Gay McDougallt, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Emberi Jogi Főbiztossága (UNHCHR) által kisebbségi ügyekben kinevezett független szakértőt. A találkozó során Gay
McDougall kiemelten érdeklődött a kisebbségi nők közéleti szerepvállalásának
helyzetéről.
2006. 06. 29.
Gay McDougall, az UNHCHR kisebbségi ügyekben kinevezett független szakértője által vezetett küldöttség és a Külügyminisztérium képviselői konzultációt
folytattak az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetében (MTA–ENKI).
A megbeszélés során az Intézet jelenlevő munkatársai tájékoztatást adtak a roma
tárgyú kutatásaik eredményeiről, tapasztalatairól.
2006. 07. 01.
A „Budajenői Péter-Pál napok” programsorozatának keretében emlékeztek
meg a Pest megyei település német ajkú lakosainak kitelepítése, illetve a székely
lakosság betelepítésének 60. évfordulójáról.
2006. 07. 03.
Az Országgyűlés Gyurcsány Ferenc miniszterelnök javaslatára sürgősséggel
tárgysorozatba vette a kisebbségi önkormányzati választások pénzügyi támogatásáról szóló határozati javaslatot, amelyben 4 milliárd 340 millió forintot irányoztak elő a lebonyolításra.
2006. 07. 04.
Mivel a jogszabályban előírt ezer aláírás nem gyűlt össze, ezért megsemmisítették a zsidóság nemzeti kisebbséggé nyilvánításáért összegyűjtött nyilatkozatokat – közölte az OVB ülésén Rytkó Emília, az OVI vezetője.
2006. 07. 04.
Az OVB 20/2006. és 21/2006. (VII. 4.) számon állásfoglalást bocsátott ki a
kisebbségi jelölő szervezetekkel, valamint a passzív választójognak a települési
kisebbségi választásokon való alkalmazásával kapcsolatosan.
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2006. 07. 04.
Gay McDougall, az ENSZ független, kisebbségi ügyekben illetékes szakértője magyarországi látogatásának befejező napján sajtóközleményt adott ki. A dokumentum hangsúlyozta, hogy a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek
önkormányzati rendszere alkalmas eszköznek bizonyult ugyan az érintett közösségek kulturális autonómiájának megvalósításában, ám nem alkalmas arra, hogy
a romákat sújtó súlyos szociális és gazdasági problémákat kezelje.
2006. 07. 04–05.
A NEKH elnöke, Heizer Antal a magyarországi német és szlovák kisebbség
hetilapja, a Neue Zeitung és a L’udové noviny szerkesztősége képviselőivel találkozott Budapesten. A megbeszélés részvevői megállapodtak abban, hogy azonnali intézkedéseket kezdeményeznek a kiadóváltás zökkenőmentes lebonyolítására.
A találkozó előzménye, hogy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a két kisebbségi
lap kiadásának finanszírozását megszüntette.
2006. 07. 06–09.
Az Európai Lengyel Közösségek Tanácsának (Europejska Rada Wspólnot
Polonijnych) Oktatási Bizottsága, az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola és a
katowicei Szilézia Egyetem szervezésében rendeztek konferenciát Budapesten a
Közép- és Dél-Európában működő külhoni lengyel iskolák tanárai számára.
2006. 07. 17.
Kisebbségi önkormányzati választást október 1-jén az ország legalább 1448
településén tartanak, a voksoláson mintegy 195 ezren vehetnek részt, ennyien
jelentkeztek ugyanis a 13 kisebbségi névjegyzékbe – közölte az OVI vezetője budapesti sajtótájékoztatóján. Ebből roma 103 812, német 45 210, szlovák 14 990,
horvát 11 030, román 4250, lengyel 3063, ruszin 2693, görög 2373, szerb 2147,
örmény 2150, bolgár 2069, ukrán 1044, szlovén 993 volt.
2006. 07. 20.
A Tolna megyei Németkéren ünnepi német nyelvű szentmisével emlékeztek
meg a helyi németek elűzésének hatvanadik évfordulójáról. A Kolbert Mátyás esperes által bemutatott misét követően Szauer Ágnes, a NEKH németkéri származású főosztályvezetője beszédében elmondta: 1946-ban a 160 éves múlttal rendelkező, háromezer fős német közösség felét, több mint 1400 embert telepítettek
ki. A megemlékezésen részt vett egy büchenbachi delegáció is, Karl Hausmann
egykori polgármesterrel az élén.
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2006. 07. 27.
A helyi települési és német kisebbségi önkormányzatok között eredménytelenül lezáruló tárgyalásokat követően elutasították Pelle László kinevezését az
eleki Dr. Mester György Általános Iskola élére.
2006. 07. 28.
A Külföldön Élő Bolgárok Hivatalának kezdeményezésére kerekasztal-beszélgetést rendeztek „Bolgár iskola külföldön. Sajátosságok, problémák, perspektívák” címmel. Ekaterina Vitkova miniszterhelyettes kijelentette: a három határon
túli bolgár állami iskolát – köztük a budapestit – magában foglaló struktúra elavult, s ezért bizottságot állítottak föl a rendszer megújítására.
2006. 08. 01.
Teleki László, a MEH volt romaügyekért felelős politikai államtitkára
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök politikai tanácsadójaként folytatja tevékenységét.
2006. 08. 03.
Az OVB ülésén elrendelte, hogy az OVI ellenőrizze a bunyevác kisebbség
népi kezdeményezése ügyében összegyűjtött aláírások hitelességét.
2006. 08. 03.
Együttműködésről írt alá megállapodást Budapesten Cselényi László, a Duna
Televízió és Rajkai László, a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség
elnöke. A szerződés értelmében a Szövetség javasolta tagszervezeteinek, hogy
vegyék fel kínálatukba a közszolgálati médium Autonómia nevű csatornájának
adását.
2006. 08. 12.
Az LD Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség csatlakozott a
Fidesz vezetői által közzétett Jó reggelt, Magyarország! kiáltványhoz.
2006. 08. 12–13.
A Békés megyei Méhkeréken első alkalommal rendezték meg a Román Táncok Fesztiválját.
2006. 08. 20.
István Anna, a békéscsabai Szlovák Kultúra Házának igazgatója a nemzeti ünnep alkalmából Bessenyei György-díjat vehetett át.
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2006. 09. 01.
Pilisszentkereszt (Mlynky), illetve a szlovákiai Nagyölved (Vel’ké Ludince)
testvérközségek önkormányzatai, valamint a két község lakói elítélik az elmúlt
időszakban történt, a magyar és a szlovák nemzetiségeket érintő negatív eseményeket.
2006. 09. 01.
Emilia Atanasova lett a fővárosi Hriszto Botev Bolgár–Magyar Általános Iskola és Gimnázium igazgatója.
2006. 09. 03.
Hosszú távú, a helyhatósági választásokon túlmutató együttműködési megállapodást kötöttek a Fiatal Romák Országos Szövetségével (Firosz) Zalaegerszegen
a Zalalövői CKÖ, a Slobodo Rom (Szabad Cigány) civil szervezet, a Dunántúli
Romák Szövetség, a Noastrá Cálve (Mi Utunk) független cigány szövetség és a
Rom Som kulturális-hagyományőrző egyesület képviselői.
2006. 09. 04.
Debrecenben átadták a Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesület technológiai központját. A beruházás megvalósítását a Microsoft „Korlátlan
lehetőségek” elnevezésű programja finanszírozta 150 ezer dolláros adományával.
Az egyesület alközpontot nyitott Bagaméron és Vámospércsen is.
2006. 09. 05.
A két fél előzetes szándéka ellenére nem született közös nyilatkozat a szélsőséges, nacionalista és idegengyűlölő megnyilvánulások elítéléséről Pozsonyban,
Ján Kubiš szlovák és Göncz Kinga magyar külügyminiszter kétoldalú megbeszélésén.
2006. 09. 05.
A Fővárosi Közgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága egyhangú szavazással újabb 5 évre Kathy Horváth Lajost bízta meg a Józsefvárosi
Cigány Napház Művelődési Központ vezetésével.
2006. 09. 07.
Az OVB ülésén megállapították, hogy a bunyevácok Magyarországon honos
kisebbségként való elismerésére irányuló népi kezdeményezése érvényes, és erről a testület haladéktalanul tájékoztatta az Országgyűlés elnökét.
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2006. 09. 07.
A Szlovákok Világszövetségének végrehajtó bizottsága nyilatkozatban adott
hangot a magyarországi szlovák nemzeti kisebbség „ellen elkövetett erőszakos
cselekmények miatt kialakult nyugtalanságának és sajnálkozásának”.
2006. 09. 11.
Dr. Szigeti Péter, az OVB elnöke levélben küldte el Vizi E. Szilveszter, az
MTA elnökének állásfoglalását Szili Katalinnak, az országgyűlés elnökének.
Az állásfoglalás szerint a Magyarországon honos bunyevác közösség nem teljesíti maradéktalanul a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény ide vonatkozó kritériumait.
2006. 09. 12–13.
A Horvát Katolikus Püspöki Konferencia delegációja Josip Bozanić bíboros,
zágrábi érsek vezetésével a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghívására hivatalos látogatást tett Magyarországon. Az Erdő Péter esztergom-budapesti
érsekkel folytatott tárgyalásaik során a főpapok leszögezték: országaik hitéletét
„relatív paphiány” jellemzi, mivel a nemzeti kisebbségek nyelvét anyanyelvként
beszélő papok száma igen kevés. Az egyházfők kifejezték maximális készségüket a kisebbségi közösségek anyanyelvi lelkipásztorokkal való ellátásával kapcsolatosan.
2006. 09. 13.
Az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága Brüsszelben megszavazta Gál Kinga európai néppárti képviselő jelentését az EU alapjogi ügynökségének felállításáról.
2006. 09. 14.
Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke, valamint Ryszard Legutko, a
Lengyel Köztársaság Felsőházának elnökhelyettese jelenlétében, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára egy évig tartó átépítését követően újból
megnyitotta kapuit.
2006. 09. 14.
A Kalyi Jag Egyesület alapításának 15. évfordulójának tiszteletére „Mérföldkövek a nemzetiségi kultúrákban” címmel négynapos nemzetközi konferencia
kezdődött Budapesten. A megnyitón részt vett Sólyom László köztársasági elnök
is, aki megnyitó beszédében kifejtette, hogy az állam erkölcsi kötelessége a területén élő nemzeti kisebbségek támogatása.
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2006. 09. 15.
A pesti Duna-parton található Nehru parkban felavatták a Roma Holokauszt
Emlékművét. Szabó Tamás, Munkácsy-díjas szobrászművész és Maurer Klimes
Ákos ipari formatervező „Tűz” című kompozíciója – egy közel három méter magas háromszög keresztmetszetű gránitoszlop – a krematórium kemencéjét szimbolizálja.
2006. 09. 22.
Magyarországi Országos Kisebbségi Önkormányzatok Konferenciája névvel
konzultatív fórum létrehozását javasolta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke a
nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok elnökeivel az Országház Delegációs Termében folytatott tanácskozáson.
2006. 09. 23.
A Malko Teatro megalapításának 10. évfordulóját ünnepelte a Bolgár Művelődési Házban a Koncert a másik oldalon című előadásával és az ugyanezt a címet
viselő CD-bemutatójával. A Határon Túli Bolgárok Hivatalának képviseletében
Kony Dimitrova Ivan Vazov-plakettet nyújtott át Hadzsikosztova Gabriellának,
a Malko Teatro művészeti vezetőjének a bolgár kultúra terjesztésében szerzett
érdemeiért.
2006. 09. 28.
Az OSZÖ közgyűlése kommünikéjében határozottan elítélt „minden olyan
szóban vagy tettben megnyilvánuló támadást, amely a nemzeti és etnikai kisebbségek ellen irányul”.
2006. 09. 29.
Göncz Kinga magyar és Ján Kubiš szlovák külügyminiszter átadta a Szlovák
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda felújított és kibővített épületét
a Békés megyei Tótkomlóson. A rekonstrukcióhoz az Országgyűlés címzett támogatás formájában 423 millió forint, a szlovák kormány, pedig 2005-ben egy
millió korona támogatást nyújtott az intézménynek.
2006. 10. 02.
Az Üzenet a jövőnek című ünnepi rendezvény keretében a Déli Evangélikus
Egyházkerület, a budapesti Szlovák ajkú Evangélikus Egyházközség, az OSZÖ
és a Szlovák Fővárosi Kisebbségi Önkormányzat megkoszorúzta Bachát Dániel
(1840–1906) püspök felújított sírját a fővárosi Fiumei úti temetőben, halálának
századik évfordulója alkalmából. A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki
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tanácsa ez alkalomból nyilatkozatot adott ki a szlovák–magyar megbékélésről és
kiengesztelődésről.
2006. 10. 04.
Az ET Parlamenti Közgyűlése, a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény elfogadásának 10. évfordulója alkalmából, jelentésében felszólította mindazon tagállamait, amelyek még nem írták alá, illetve nem ratifikálták e nemzetközi jogi
dokumentumot, hogy ezt mielőbb pótolják, méghozzá mindennemű korlátozó
intézkedéstől mentesen. Az 1994 novemberében elfogadott, s négy évvel később
életbe lépett keretegyezményt az ET 46 tagállamából a felhívás elfogadásának
időpontjáig 4 (Franciaország, Törökország, Monaco, Andorra) még nem ratifikálta, másik 4 (Belgium, Luxemburg, Görögország és Izland) pedig alá sem írta.
2006. 10. 09.
Budapesten bemutatták a NEKH és a kisebbségi ombudsmani hivatal által
közösen kiadott kézikönyvet, mellyel az alkotók a települési kisebbségi önkormányzatok hatékony működését kívánták segíteni.
2006. 10. 10.
Az OVB 543/2006. (X. 10.) számú határozatával elutasította a Magyarországi
Cigányok Demokratikus Szövetsége (MCDSZ) Országos Elnöksége képviseletében Náday Gyula által benyújtott kifogást. Az október 1-jén tartott települési
kisebbségi önkormányzati választásokon észlelt szabálytalanságokra hivatkozva
előterjesztett panaszbeadványt elkésettsége miatt utasította el a testület.
2006. 10. 15.
A kormányban a kisebbségekért felelős Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter a NEKH megbízott elnökévé Paulik Antalt nevezte ki. Heizer Antal leköszönő elnök a Külügyminisztérium állományába került.
2006. 10. 18.
„A diszkrimináció ellen” című kampány újabb állomásaként Budapestre érkezett az EU antidiszkriminációs kamionja. Az Unió országait immár harmadik
alkalommal járó turné célja ebben az évben az volt, hogy bemutassa: miképpen
gazdagíthatja az életet a sokszínűség.
2006. 10. 19.
A bolgár–magyar kétnyelvű társadalmi és kulturális folyóirat, a Haemus című
újság fennállásának 15. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget a lap szerkesztősége.
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2006. 10. 21.
Teleki László volt romaügyi politikai államtitkárt választotta az MSZP Választmánya országgyűlési képviselőnek, mivel Vastagh Pál a nagykövetté való
kinevezése után lemondott mandátumáról.
2007. 10. 27–29.
A GJU és a németországi Külföldi Kapcsolatok Intézete a fővárosi Magyarországi Németek Házában médiaszemináriumot rendezett „Rück raus mit der
(deutschen) Sprache!” címmel.
2006. 11. 11.
A Jantra Néptáncegyüttes megalapításának 10. évfordulója alkalmából Bulfest
névvel a Bolgár Ifjúsági Egyesület és a Zuglói Bolgár Önkormányzat szervezésében rendeztek gálaestet a budapesti Thália Színházban magyarországi és bulgáriai vendégművészek részvételével.
2006. 11. 16.
A FUEV és a YEN bemutatta közös ún. „Brüsszel projektjét” az EP Tabajdi
Csaba által vezetett frakcióközi csoportjának (Frakcióközi Csoport a Történelmi Nemzeti Kisebbségekért, Alkotmányos Régiókért és Regionális Nyelvekért)
Brüsszelben. Mint azt Aleksander Studen-Kirchner, a YEN elnöke elmondta: a
projekt célja, hogy létrehozza az európai őshonos kisebbségek állandó képviseletét az EU mellett, és az egyes intézményekkel partneri kapcsolatot kiépítve
egyúttal elérje azt, hogy a közösségi politikák alakítása során hangsúlyosabb szerepet kapjanak a kisebbségek.
2006. 11. 16–17.
Dr. Christoph Bergner, a német kormány kitelepítési ügyekért és nemzeti kisebbségekért felelős politikai államtitkára Magyarországra látogatott. A politikus Budapesten megbeszéléseket folytatott a hazai német nemzetiség vezetőivel,
valamint magyar kormányzati tisztségviselőkkel is. Végezetül megtekintette a
budaörsi Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjteményt, majd lerótta kegyeletét az
„Elüldözöttek” emlékműve előtt.
2006. 11. 18.
Gyulán Mihai-Razvǎn Ungureanu román és Göncz Kinga magyar külügyminiszter avatta fel a Román Köztársaság főkonzulátusát, melynek vezetésére Ioan
Fodoreanu kapott megbízást.
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2006. 11. 19.
Józan-Jilling Mihályt választották meg Szekszárdon, a Német Nemzetiségi
Egyesület elnökének a szervezet tisztújító közgyűlésén.
2006. 11. 24.
Magyarországi roma és nem roma rendőrök kezdeményezése alapján Budapesten megalakult az Európai Roma Rendvédelmi Közhasznú Egyesület.
2006. 11. 24.
Johan Berglund, a Svéd Királyság budapesti Nagykövetségének másodtitkára,
a Baranya megyei Komlón, a svéd kivándorlási ad hoc bizottság által a skandináv országba kivándorló romák problémáival foglalkozó fórumon megerősítette,
hogy minden egyes menedékjogot kérőt elutasítottak.
2006. 11. 25.
Sárközi Gábor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Roma Integrációs Titkárságának munkatársa nyitotta meg a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet „Láss,
ne csak nézz!” Tanodáját Jászladányon.
2006. 11. 26.
A budapesti Szent Cirill és Metód Bolgár Pravoszláv Templom felépítésének
75. és felszentelésének 50. évfordulója tiszteletére megtartott ünnepi szentmisét
Sztefan Mamakov parókus és Tihon vikárius, Szimeon nyugat- és közép-európai
metropolita helyettese koncelebrálta.
2006. 11. 28.
Az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának
a Képviselői Irodaház II. számú tanácstermében megtartott ülésén, 13. napirendi
pontként megtárgyalta a H/960. számú, a „Népi kezdeményezés a Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal való
kiegészítéséről” szóló határozati javaslatot. A szakbizottsági ajánlás elfogadását
Wiener György (MSZP) ügyrendi javaslata alapján a testület elhalasztotta.
2006. 11. 28.
A kormány a Magyarországon elismert nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatainak az általuk használt ingatlanok tulajdonjogát térítésmentesen átadta. A kedvezményezett szervezetek az épületeket nem értékesíthetik.
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2006. 11. 28.
A Cigányügyi Tárcaközi Bizottság (CTB) soros ülésén az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Operatív Programjainak, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat, köztük a cigányságot célzó fejlesztéseinek ismertetésére került sor.
2006. 11. 30.
A NEKH, az ET és ez utóbbi szervezet budapesti székhelyű Információs és
Dokumentációs központja nemzetközi utókövető szemináriumot rendezett a Kisebbségi Keretegyezmény végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről. Kaltenbach
Jenő előadásában kiemelte, hogy több területen nem sikerült előrelépni. Megítélése szerint a kisebbségi önkormányzati választói jegyzék összeállításakor
kizárólagossá kell tenni az érintettek kompetenciáját, figyelemmel arra, hogy a
kisebbségi identitáshoz való jog nemcsak egyéni, hanem kollektív jog is. Paulik
Antal, a NEKH megbízott elnöke elmondta: a kisebbségi önkormányzati választásokat követően összegzik a tapasztalatokat, és visszatérnek a rendelkezések
módosításához.
2006. 11. 30.
Várhatóan mintegy 400 millió forintos keretösszeget szán a kormányzat a 2007.
évi központi költségvetésben a rászoruló roma diákok támogatására – jelentette
ki Solymosi Imre a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) elnöke a „Cigányság Magyarországon” elnevezésű fővárosi konferencián.
2006. 12. 04.
Az Országgyűlés emberi jogi szakbizottsága újólag napirendjére vette a „Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal való kiegészítéséről szóló” H/960. számú határozati javaslatát. Balog Zoltán (Fidesz MPSZ) parlamenti képviselő, a testület elnökének javaslata alapján 1
igen, 13 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett a grémium nem támogatta a hazai
bunyevác közösség etnikai kisebbségként való elismerését.
2006. 12. 05.
Az OVB 578/2006. (XII. 5.) számú határozatával kitűzte a területi és országos
kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását, melynek időpontjául
2007. március 4-ét jelölték meg. A Bizottság a választás kitűzésével egyidejűleg
megállapította a megválasztható országos kisebbségi önkormányzatok létszámát,
továbbá azt, hogy mely kisebbségi jelölő szervezetek jogosultak listát állítani a
területi és az országos kisebbségi önkormányzatok választásán.
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2006. 12. 07.
Az MCF, az RPA, valamint a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
(CSZOSZ) képviselői együttműködési megállapodást kötöttek. A tíz évre szóló
szerződés a 2007. márciusi országos és megyei kisebbségi önkormányzati választásokon megvalósítandó együttműködés szabályait is rögzítette.
2006. 12. 09.
A Zala megyei Galambokon befejeződött a Szociális és Munkaügyi Minisztérium roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modellprogramja.
A roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modellprogram 2005ben indult. A meghívásos pályázat keretében ekkor 9 település (Táska, Tiszabő,
Uszka, Kerecsend, Hencida, Szentgál, Kisvaszar, Dencsháza és Galambok) nyert
támogatást, összesen 680 millió forintot.
2006. 12. 13.
Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter az emberi jogok napja
alkalmából Emberi Jogokért Emlékplakettet adott át többek között Kőszeg Ferencnek, a Magyar Helsinki Bizottság leköszönő elnökének, Furmann Imrének, a
Nemzeti Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) igazgatójának, valamint Setét
Jenőnek, az RPA igazgatójának.
2006. 12. 14.
A Bonyhádi Német Kisebbségi Önkormányzat döntése értelmében a testület
tagjai munkájukért nem vesznek fel tiszteletdíjat. A normatív támogatásból így
megtakarított összeget rendezvények szervezésére fordítják.
2006. 12. 18.
A parlament emberi jogi szakbizottságának ajánlása alapján 18 igen, 334 nem
voks és 7 tartózkodás mellett az Országgyűlés a Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal való kiegészítését
célzó népi kezdeményezést mint önálló indítványt elutasította.
2006. 12. 19.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az Országházban átadta a Kisebbségekért
Díjakat. Az elismerésben részesült Hajdú István és Hevesi József nemzetiségi referensként Bács-Kiskun és Békés megye kisebbségi életében betöltött szerepéért,
Karagics Mihály a magyarországi horvát kisebbség érdekében végzett munkájáért, Kállai Ernő a romák társadalmi integrációja érdekében végzett munkájáért,
Moldován Stefánia a hazai örmény közösség képviseletében kifejtetett tevékenységéért. Kitüntetést kapott Mukics Ferenc és Mukicsné Kozár Mária, a szlovén ki-
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sebbség kultúrájának, nyelvének fennmaradásáért folytatott munkájáért, Petrusán
György, a magyarországi román kulturális értékek megőrzése érdekében végzett
pedagógusi, közéleti tevékenységéért, továbbá Rézműves Melinda, a roma kultúra megismertetése érdekében folytatott munkájáért.
2006. 12. 19.
A „Cigánynak lenni Magyarországon” című sorozat részeként Budapesten bemutatták az „Átszervezések kora” című kiadványt. A 2002 óta eltelt időszak kormányzati cigánypolitikáját elemző tanulmánykötetet Törzsök Erika, az Európai
Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKK) elnöke ismertette.
2006. 12. 20.
A romák társadalmi integrációjára irányuló kormányzati döntéseket előkészítő
konzultatív, véleményező és javaslattevő testület létrehozásáról döntött ülésén a
kormány. Roma Integrációs Tanács veszi át a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság és
a Romaügyi Tanács feladatait – jelentette be Danks Emese kormányszóvivő.
Rövidítések
AB
Alkotmánybíróság
AI	Amnesty International
ÁSZ
Állami Számvevőszék
BJLKE
Bem József Lengyel Kulturális Egyesület
BM
Belügyminisztérium
CDSZ	
Cigány Demokraták Szövetsége
CKÖ	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
CoR
Régiók Bizottsága – Comittee of the Regions
CSZOSZ	
Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
CTB
Cigányügyi Tárcaközi Bizottság
EB
Európai Bizottság
EBH
Egyenlő Bánásmód Hatóság
ELTE	Eötvös Loránd Tudományegyetem
ENCEF
Híd Európáért Nemzetiségi Civil Egyeztető Fórum
ENSZ
Egyesült Nemzetek Szervezete
EÖKK
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
EQUAL
Az Európai Unió által indított Közösségi Kezdeményezés
EP
Európai Parlament
EPP
Európai Néppárt – European People’s Party
ESZA
Európai Szociális Alap
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ET
EU
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Európa Tanács
Európai Unió
Európai Roma Fiatalok Fóruma – Forum of European Roma
Young People
Fidesz–MPSZ	Fidesz Magyar Polgári Szövetség
Firosz	Fiatal Romák Országos Szövetsége
FUEV
Európai Népcsoportok Föderális Uniója
GIE
Görög Ifjúsági Egyesület
GJU
Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (Magyarországi
	Ifjúnémetek Szövetsége
GKM	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GOÖ	Görög Országos Önkormányzat
HdU	Magyarországi Németek Háza – Haus der Ungarndeutschen
ICSSZEM
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
	Minisztérium
LD	Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
	Szövetség
LKÖ	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
MACIKA	Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
MCDSZ	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége
MCF
Magyarországi Cigány Szervezetek Fóruma
MLKSZAE	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert
Egyesülete
MNEKK	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
	Közalapítvány
MNOÖ	Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
MMI
Magyar Művelődési Intézet
MR
Magyar Rádió Rt.
MSZP	Magyar Szocialista Párt
MTA – ENKI	Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet
MTV
Magyar Televízió Rt.
MUKE
Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesülete
NEKH
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
NEKI
Nemzeti Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda
NFT	
Nemzeti Fejlesztési Terv
NHH
Nemzeti Hírközlési Hatóság
OCÖ	Országos Cigány Önkormányzat
OHÖ	Országos Horvát Önkormányzat
OLKÖ	Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
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OM	Oktatási Minisztérium
ORKÖ	Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
ORTT
Országos Rádió és Televízió Testület
OSZÖ	Országos Szlovák Önkormányzat
OVB	Országos Választási Bizottság
OVI	Országos Választási Iroda
PES
Európai Szocialisták Pártja – Party of
	European Socialists
PHARE-program 	Lengyelország–Magyarország: gazdasági
szerkezetváltási segélyprogram
RPA	Roma Polgárjogi Alapítvány
RPF
Roma Polgárjogi frakció
RSK
Roma Sajtóközpont
UBZ
Magyarországi Németek Általános Művelődési
	Központja – Ungarndeutsches Bildungzentrum Baja
UEK
Ukránok Európai Kongresszusa
UNHCR
Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága
UOÖ	Ukrán Országos Önkormányzat
YEN
Európai Nemzetiségek Ifjúsága – Youth of
	European Nationalities
VUdAK
Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége –
Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler
Források
BMH Online = Békés Megyei Hírlap Online: http://www.bmhirlap.hu
Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés hivatalos honlapja: https://equal.cec.
eu.int/equal/
Az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának honlapja: http://www.fuen.org
Az Európai Parlament hivatalos honlapja: http://www.europarl.europa.eu/
home/default_hu.htm
A Görög Országos Önkormányzat honlapja: http://www.ellinismos.hu
Bolgár Hírek, a magyarországi bolgárok kétnyelvű havilapja. A Bolgár Országos Önkormányzat kiadványa
Határon Túli Magyarok Hivatala: http://www.htmh.hu
Hír TV Online = A Hír Televízió honlapja: http://www.hirtv.hu
Híradó Online: http://www.hirado.hu
Index = http://www.index.hu
Kisalföld Online = http://www.kisalfold.hu
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Kultura.hu = az Oktatási és Kulturális Minisztérium portálja: http://www.
kultura.hu
LuNo Online = A magyarországi szlovákok portálja: http://www.luno.hu/
mambo/index.php
A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának hivatalos honlapja: http://www.
mkab.hu
Magyar Rádió Online = A Magyar Rádió Rt. Honlapja: http://www.radio.hu
Magyarország.hu: http://www.magyarorszag.hu
MN = Magyar Nemzet
MNO = Magyar Nemzet Online: http://www.mno.hu
A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének honlapja: http://www.csango.ro
A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete:
http://www.mtaki.hu
MTI Sajtóadatbank = Magyar Távirati Iroda Rt. Sajtóadatbank, Teljes híradatbázis (1988-tól napjainkig)
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal hivatalos honlapja: http://www.nekh.
gov.hu/main.php?folderID=1314
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal sajtószemléje
NOL = Népszabadság Online: http://www.nepszabadsag.hu
Országgyűlés = A Magyar Köztársaság Országgyűlésének hivatalos honlapja:
http://www.mkogy.hu; http://www.parlament.hu
Az Országos Cigány Önkormányzat honlapja: http://www.oco.hu
Polonia Online = Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja:
http://www.polonia.hu
Országos Rádió és Televízió Testület: http://www.ortt.hu
Az Országos Ukrán Önkormányzat honlapja: http://ukrajinci.hu
Az Országos Választási Bizottság hivatalos honlapja: http://www.valasztas.hu/
ovb/hu/index.html
Az Országos Választási Iroda hivatalos honlapja: http://www.valasztas.hu/ovi/
hu/ovi.html
PN Online = Petőfi Népe Online: http://www.petofinepe.hu
Polonia Węgierska, a magyarországi lengyelek havilapja. Kiadja az Országos
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
RomaPage, a Kurt Lewin Alapítvány honlapja: http://www.romapage.hu
RomNet, a RomNet-Média Alapítvány honlapja: http://www.romnet.hu
Romaweb.hu - Roma Portál, a Miniszterelnöki Hivatal Romaügyi Politikai Államtitkárságának honlapja: http://www.romaweb.hu
RSK Online = A Roma Sajtóközpont (Romano Medijako Centro) honlapja:
http://www.rroma.hu
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Tabajdi Csaba (PES) Európai Parlamenti képviselő honlapja: http://www.
tabajdi.hu
TN Online = Tolnai Népújság Online: http://www.tolnainepujsag.hu
Az Ukrán Országos Önkormányzat hivatalos honlapja: http://www.ukrajinci.
hu
ZENTRUM = A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ hivatalos honlapja: http://www.zentrum.hu/

