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A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek

Kronológia, 2005

2005. január 5. 
Molnár Márton, a MNEKK igazgatója levélben tájékoztatta a kisebbségi lapok kiadóit, hogy az
érintett sajtótermékek „átmeneti támogatását […] a kuratórium nem tudja biztosítani”, miután „az Ál-
lami Számvevõszék múlt évi vizsgálata megállapította, hogy a közalapítvány kuratóriuma az érvé-
nyesen bejegyzett tagok létszámából adódóan nem törvényesen mûködik”.

2005. január 7.
Magyarország a 2005. február 2-án, Bulgáriában induló Roma Integráció Évtizede Programnak
társrendezõje lesz. A program négy fõ területre: a lakhatási ügyekre, az egészségügyi helyzetre, az
oktatási problémákra és a foglalkoztatás helyzetére koncentrálódik – mondta Göncz Kinga ifjúsá-
gi, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter azon a fõvárosi tanácskozáson, amelyen
nyolcvan országos roma és civil szervezet vezetõivel találkozott.

2005. január 12.
Hatvanmillió lej értékû könyvadományt ajándékozott Búza Gábor, az Arad Megyei Tanács alelnö-
ke az MROÖ Dokumentációs és Információs Központjának.

2005. január 13.
Megyei Egységes Romák Szervezete (MERSZ) néven új romaszervezet alakult meg a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Balkányban. Az új kisebbségi civil formációt – melynek elnöke Balogh
Gyula rakamazi vállalkozó lett – a megye hatvannyolc cigány kisebbségi önkormányzata és hu-
szonhét nemzetiségi civil szervezete alapította. 

2005. január 17.
Csalog Zsolt-díjban részesült Lázár István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Napkor római kato-
likus plébánosa, „a cigány és magyar emberek közötti nézeteltérések” megoldása érdekében tett
erõfeszítéseiért. Az elismerést a Provokátor címû televíziós produkciót és a Szószóló címû rádiós
mûsort készítõ Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány képviselõje is átvehette a budapesti Holokauszt
Emlékközpontban.
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2005. január 17. 
A magyarországi románság vezetõi a nemzetiség kulturális törekvéseinek a támogatását kérték
Cálin Popescu Táriceanu román kormányfõtõl budapesti találkozójukon. Kreszta Traján, az MROÖ
elnöke segítséget kért a Krónika címû lap kiadásához, a Magyarországi Románok Dokumentációs
és Információs Központjának további mûködtetéséhez, valamint a Magyarországon élõ román ta-
nulók számára szükséges tankönyvek elkészítéséhez.

2005. január 21.
Az Európai Ombudsman Intézet közgyûlése Kaltenbach Jenõt a szervezet alelnökévé választotta.

2005. január 25.
Az EP brüsszeli székházában Lévai Katalin (MSZP) kezdeményezésére elsõ ízben tartottak a ro-
mák problémáival uniós szinten foglalkozó fórumot, amely a tervek szerint a jövõben rendszeres-
sé válik. A képviselõasszony egyebek mellett beszámolt arról is, hogy Magyarországon – az Equal
programtól kapott 400 millió forintból – megkezdõdött egy roma televíziós csatorna elõkészítése.
2005 folyamán hetven szakembert képeznek ki EU-s segítséggel az adás beindításához.

2005. január 26.
Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke által vezetett MCF frakciója nem fogadta el három képviselõje:
Balogh Gyula, Tonté Sándor és Varga Sándor lemondását. Az országos önkormányzat ötvenhárom
tagú közgyûlésében így megmaradt az MCF huszonkilenc fõs többsége.

2005. január 26.
Felhívással fordult a SZOÖ közgyûlése az illetékes kormányzati szervekhez, valamint Gyurcsány
Ferenc miniszterelnökhöz a kisebbségi lapok helyzetének rendezését kérve. 

2005. január 26.
Az NNYI budapesti sajtótájékoztatóján elhangzott: a rendõrség roma ösztöndíjakkal kapcsolatos,
több 10 millió forintos csalás miatt nyomoz Csongrád megyében. Felmerült a gyanú, hogy a MACIKA
egyik, roma diákoknak kiírt pályázatán az egyetemen és fõiskolán tanuló diákok jogosulatlanul ju-
tottak támogatáshoz.

2005. január 28.
A Német Szövetségi Belügyminisztérium mintegy 5 millió forint értékben számítógépeket adomá-
nyozott a magyarországi németek életével foglalkozó hetilap, a Neue Zeitung szerkesztõségének;
a berendezéseket a német nagykövet, Ursula Seiler-Albring adta át Budapesten.

2005. január 28.
Hosszú távú nemzeti és etnikai kisebbségi stratégia kialakítását javasolta a kormánynak az ÁSZ a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek támogatási rendszerének ellenõrzése nyomán, rámu-
tatva arra, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok mûködésének jogi szabályozottsága hiá-
nyos és ellentmondásos. A „0468. számú Jelentés a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek
támogatási rendszerének ellenõrzésérõl” rámutatott a törvényi szabályozás és a gyakorlat ellent-
mondásaira.

2005. január 29.
Budapesten került sor a 2004-ben alapított Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola tanárainak diplo-
maosztó ünnepségére. Az OLKÖ közremûködésével szervezett posztgraduális tanfolyam résztve-
või az OM által elõírt speciális képesítést szerezték meg.
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2005. február 1. 
Megkezdte munkáját a 2003. évi CXXV. törvény alapján létrehozott Egyenlõ Bánásmód Hatóság
(EBH). Elsõ elnökének Demeter Juditot nevezte ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.

2005. február 2. 
A magyar miniszterelnök a Roma Integráció Évtizede Program keretében Szófiában aláírta a kö-
zös bolgár, román, horvát, macedón, szerb, cseh, szlovák és magyar programot elindító nyilatko-
zatot, és ismertette a romák támogatására kidolgozott nemzeti akcióterveket.

2005. február 4. 
Együttmûködési megállapodást kötött Zalaegerszegen az ausztriai EU-Border Help Line jogi és
anyagi segélyszervezettel a megyeszékhely Cigány Kisebbségi Önkormányzata. Az osztrák fél vál-
lalta, hogy jogi segítséget nyújt a munkahelyteremtéssel, letelepedéssel és egyéb problémákkal
hozzá forduló kisebbségieknek, adott esetben a megfelelõ segélyszervezetekhez irányítja a hátrá-
nyos helyzetbe került, Ausztriában tartózkodó, magyar állampolgárságú romákat.

2005. február 8.
A BOÖ, az OCÖ, a GOÖ, az OHÖ, az OLKÖ, az MNOÖ, az MROÖ, a SZOÖ, az OSZÖ, az Or-
szágos Szlovén Önkormányzat, az ORKÖ, valamint az OUÖ elnöke nyílt levélben fordult
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz. Személyes találkozót kértek a kormányfõtõl, valamint tilta-
koztak a 2005. évi költségvetési támogatás 10%-át érintõ „államháztartási tartalékképzési kötele-
zettség” ellen.

2005. február 8.
A horvát kormányfõ budapesti hivatalos látogatása alkalmával Gyurcsány Ferenc magyar és Ivo
Sanader horvát miniszterelnök közös nyilatkozatban összegezte a tíz évvel ezelõtt elfogadott Ma-
gyar–Horvát Kisebbségvédelmi Egyezmény eredményeit és tanulságait.

2005. február 11.
Szabó Vilmos, a MEH politikai államtitkára és Rasim Ljajiç Szerbia és Montenegró-i emberi jogi
és kisebbségügyi miniszter jelenlétében a vajdasági MNT és a SZOÖ megtartotta elsõ együttes ülé-
sét a szabadkai városháza dísztermében. A fórum keretében aláírták a kormányközi kisebbségi ve-
gyes bizottság decemberi budapesti alakuló ülésének jegyzõkönyvét.

2005. február 13.
Szentgotthárdon, a Szlovén Kulturális és Információs Központban mutatták be Mukics Ferenc Rába-
vidéki szlovén nyelvjárásban, irodalmi szlovén nyelven és magyarul megjelent szótárát.

2005. február 14.
A parlament 295 igen, 17 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntött a Magyarország és Szer-
bia és Montenegró között 2003. október 21-én kötött kölcsönös kisebbségvédelmi egyezmény ki-
hirdetésérõl.

2005. február 15.
Csík Tamás, az MSZP cigány tagozatának elnöke benyújtotta lemondását, megszüntette párttagsá-
gát, és bejelentette, hogy politikai pályafutását a Centrum Pártban folytatja.
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2005. február 18.
Németh Zsolt találkozott a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai-
nak vezetõivel. A Fidesz külügyi kabinetvezetõje nem tartotta szerencsésnek, hogy a kisebbségi és a
választójogi törvény módosítása összekapcsolódik, mert konszenzus csak az elõzõben körvonalazódik.

2005. február 18.
Szajkó Imre, az MSZP országos cigány tagozatának elnökhelyettese és a tagozat Heves megyei el-
nöke Dávid Ibolyával, az MDF elnökével közösen tartott fórumán jelentette be, hogy lemond tiszt-
ségeirõl. A roma vezetõ kilépését követõen az MDF égisze alatt folytatja közéleti tevékenységét.

2005. február 18.
RafaíWiyniewski, a Lengyel Köztársaság nagykövete átadta dr. Sutarski Konrádnak, az OLKÖ el-
nökének az Aleksander Kwayniewski lengyel köztársasági elnök által adományozott A Lengyelor-
szág Újjászületése Érdemrend lovagkeresztjét.

2005. február 22.
A NEKH szorgalmazza, hogy jöjjön létre személyes konzultáció a miniszterelnök és a kisebbségi
vezetõk között, ahol megvitatnák Magyarország aktuális kisebbségpolitikai kérdéseit – tartalmaz-
ta egyebek mellett Heizer Antalnak, a NEKH elnökének közleménye.

2005. február 25.
A választási eljárásról szóló törvény alkotmánysértõ jellegének megállapítását kérte beadványában
ifjabb Bogdán János, az LD alelnöke az AB-tól. A roma kisebbségi politikus szerint az 1997-ben
elfogadott törvény alkotmánysértõ, mivel nem rendelkezik a megyei közgyûlésekben, illetve az
Országgyûlésben kiosztható képviselõi mandátumok kisebbségi kedvezményeirõl.

2005. március 2. 
Roma Suno (Cigány Álom) Tanoda néven új, hatvan fõ befogadóképességû oktatási intézményt ad-
tak át Sátoraljaújhelyen. A beruházás mintegy 15 millió forintos költségét EU-s pályázaton nyerte
el a helyi CKÖ. A volt óvoda épületében kialakított tanintézet hallgatói számára számítástechnikai,
délutáni foglalkozások keretén belül angol- és cigánynyelv-oktató, valamint cigányzene- és tánc-
tanító kurzusok indultak; emellett megalakult az intézmény amatõr színtársulata is – mondta Márton
Mihály, a kisebbségi önkormányzat vezetõje.

2005. március 3. 
A bécsi központú Rasszizmus és Idegenellenesség Európai Megfigyelõ Központja (EUMC) magyar-
országi megfigyelõ központjának vezetõje, Sík Endre a diszkrimináció legkülönbözõbb területein
megfigyelhetõ jelenségek mértékét és változásait mérõ kutatások alapján értékelhetõnek tartotta a
kormány antidiszkriminációs tevékenységét, illetve a civil szervezetek ilyen irányú erõfeszítéseit.
A szervezet az ICSSZEM, valamint a Magyar Helsinki Bizottság képviselõivel 2003 szeptembere
óta „konzorciumi együttmûködés” keretében látja el az EUMC magyarországi képviseletét.

2005. március 4. 
Lakatos Sándort, a szaktárca korábbi referensét romaügyi miniszteri biztossá nevezte ki Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter.

2005. március 4. 
Az OCÖ közgyûlésének, a Bács-Kiskun megyei Solton megtartott kihelyezett ülésén a megjelen-
tek a szervezet 2005. évi költségvetése mellett egyúttal egy országos roma rádió koncepcióját is el-
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fogadták. A képviselõ-testület határozatot hozott arról is, hogy vizsgálatot kezdeményez az OCÖ
korábbi vezetése által felhalmozott mintegy 100 millió forintos köztartozás ügyében. 

2005. március 7.
A cigányságot megkövetõ politikai nyilatkozatot fogadott el a cigány holokauszt ügyében az Ország-
gyûlés plénuma. A határozatot a Ház 329 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fo-
gadta el.

2005. március 8.
A budakeszi német nemzetiségi önkormányzat kezdeményezte, hogy az állami ünnepek mellett ve-
gyék föl a helyi emléknapok sorába március 12-ét, a németség kitelepítésének napját.

2005. március 10.
A Békés megyei Elek község települési önkormányzatának képviselõ-testülete kinyilvánította: nem
tudja biztosítani a kis létszámú román nemzetiségi iskola mûködtetésével járó esetleges többlet-
költségeket. Heizer Antal, a NEKH elnöke fontosnak tartja az eleki román iskola mûködtetési
gondjainak hosszú távú rendezését. 

2005. március 15.
Az ET Joggal a Demokráciáért Bizottsága (Velencei Bizottság) jelentést fogadott el a kisebbségek-
nek a politikai közéletben és a döntéshozatalban való részvételét elõsegítõ pozitív intézkedésekrõl
az egyes európai országokban. A Magyarországra vonatkozó rész többek között a következõket tar-
talmazza: „a Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket, bizto-
sítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az
anyanyelvû oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát”.

2005. március 19.
A CSZOSZ és az OCÖ RPF-je együttmûködési keretmegállapodást írtak alá Gödöllõn, amelynek
értelmében a romák társadalmi integrációjának elõsegítése érdekében a legfontosabb kérdések meg-
valósítására akciótervet készítenek az oktatás, a lakhatás, az egészségügy, a diszkrimináció és a
foglalkoztatás területén. Az OCÖ két közgyûlési frakciója célként tûzte ki a DRK helyreállítását is.

2005. március 22.
A szociális tárca 2005. évi költségvetésébõl 850 millió forint használható fel a roma telepek felszá-
molására, illetve az ilyen lakóterületek infrastruktúrájának fejlesztésére, munkaalkalom-teremtés-
re – közölte a minisztérium politikai államtitkára Egerben. Az ICSSZEM által meghirdetett pályá-
zatra ötvenkét önkormányzat jelentkezett, és a bírálat elsõ körében huszonkét tender jutott tovább. 

2005. március 23.
Elek polgármestere, Pluhár László és az MROÖ elnöke, Kreszta Traján közös állásfoglalást adott
ki azzal kapcsolatban, hogy a Békés megyei város képviselõ-testülete határozatban ajánlotta fel az
országos román önkormányzatnak: vegyék át a helyi román iskolát.

2005. március 24.
Szegeden átadták a nagyközönségnek az Amaro Kher Roma Információs Szolgáltató Központ és
Közösségi Házat.

2005. március 25.
Dógi Jánost, a CSZOSZ vezetõjét választották meg az MSZP cigány tagozatának elnökévé a tes-
tület budapesti küldött közgyûlésén.
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2005. március 29.
Bank Barbarának, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársának és Õze Sándor-
nak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensének A „német ügy” 1945–1953. A Volksbundtól
Tiszalökig címû kötetét mutatta be Kónyáné Kutrucz Katalin, a levéltár fõigazgató-helyettese a
Magyarországi Németek Házában.

2005. március 29.
A cigányválogatott megszervezéséért és a válogatott nemzetközileg is számon tartott sikeres sze-
repléséért, valamint a roma fiatalok beilleszkedését segítõ sokoldalú nevelõmunkájáért Mádl Ferenc
államfõ a Köztársaság Elnökének Érdemérmét adományozta Mezei Istvánnak, a Magyar Labdarúgó
Szövetség Cigány Válogatott szakmai igazgatójának.

2005. április 1. 
Az ORTT székházában kisorsolták, mely civil szervezetek delegálhatnak képviselõt a közszolgá-
lati mûsorszolgáltató médiumok kuratóriumaiba. Az MR Közalapítvány kuratóriumában a kisebb-
ségi szerveztek közül az MNOÖ és a Magyarországi Romák Baloldali Szövetsége, az MTV Köz-
alapítvány kuratóriumában pedig az OSZÖ, míg a Duna Televíziót felügyelõ Hungária Televízió
Közalapítvány kuratóriumában az OSZÖ mellett a Rom Roma Magyar Polgárjogi Mozgalom kül-
döttei foglalhattak helyet.

2005. április 4. 
A sátoraljaújhelyi Szlovák Tanítási Nyelvû Általános Iskola egymillió korona támogatást kapott a
Szlovák Köztársaság kormányától az oktatási intézmény tantermeinek felújítására és az ott tanuló
diákok nyári táborozásának finanszírozására.

2005. április 4–5.
Bejelentette lemondását Zsigó Jenõ, az MRP elnöke az OCÖ-ben betöltött képviselõi, valamint a
Romaügyi Tanács elnöki tisztségérõl is.

2005. április 8.
Az FCÖ a Nemzetközi Roma Napon, József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából alter-
natív József Attila-díjban részesítette Balogh Attila költõt. 

2005. április 12.
Az Országgyûlés Emberi jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága – 17 nem és 4 tartózkodó sza-
vazat mellett – nem támogatta azt a Novák Imre Josua által indított országos népi kezdeményezést,
amely a hunoknak magyarországi nemzeti kisebbségként való elismertetését tûzte ki célul.

2005. április 13.
Elhunyt Bogdán Béla tanár, a NEKH alapító munkatársa, a Gandhi Alapítvány kuratóriumának el-
sõ elnöke, a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola igazgatója, volt kormányfõtanácsos.

2005. április 16.
A budapesti Bolgár Mûvelõdési Házban ünnepelte fennállásának ötéves jubileumát a Zornica Ha-
gyományõrzõ Csoport.

2005. április 19.
Magyarország és Szlovénia kapcsolataiban a kisebbségek és a közlekedés terén vannak még ren-
dezetlen ügyek – állapította meg a két államfõ ljubjanai találkozóján. Janez Drnovšek arra hívta föl
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a magyar delegáció figyelmét, hogy pénzügyi gondokkal küzd a magyarországi szlovén kisebbség,
nem kap meg minden támogatást az oktatáshoz és önálló sajtójához. Mádl Ferenc úgy vélte: rövi-
desen rendezõdhetnek a finanszírozási gondok.

2005. április 20.
A Magyar Köztársaság kormánya Kaltenbach Jenõt jelölte az ET emberjogi biztosának posztjára.

2005. április 21.
Kövesi Vilmos, az OCÖ elnökhelyettese lemondott romaügyi tanácsi tagságáról. Az országos ön-
kormányzat vezetõ tisztségviselõje Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz intézett levelében azzal
érvelt: „E szervezet az elmúlt idõszakban semmilyen érdemleges munkát nem végzett és ebben a
»semmittevésben« nem kívánok részt venni.”

2005. április 21.
Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága (EJB) a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogai-
val foglalkozó határozatot fogadott el. A bizottsági határozat a Kisebbségi Munkacsoport mellett
új ENSZ-mechanizmust, az ENSZ emberi jogi fõbiztosa által kinevezendõ független szakértõ
posztját hozta létre a kisebbségek jogainak védelmére. A Kisebbségi Munkacsoport éves ülése öt-
rõl három napra csökkent. A különmegbízott mandátuma a jószolgálati tevékenységre, csendes dip-
lomáciára fókuszál.

2005. április 22.
A pécsi Német–Magyar Nyelvû Iskolaközpont ünnepélyes körülmények közepette felvette Koch
Valériának, a magyarországi németség egyik legjelentõsebb irodalmi alkotójának a nevét.

2005. április 24.
Bejelentette kilépését a Medgyessy-kabinet által 2002-ben létrehozott Romaügyi Tanácsból Oláh
József, a Rodosz elnöke.

2005. április 25.
Az Országgyûlés rövid vita keretében 14 igen, 178 nem mellett, valamint 92 tartózkodással elvetet-
te a „magyarországi hunok” nemzeti kisebbségként való jogi elismerését célzó népi kezdeményezést.

2005. április 25.
Oláh József lemondott az OCÖ képviselõ-testületében betöltött képviselõi mandátumáról.

2005. április 27.
Az ET Parlamenti Közgyûlésének Emberi Jogi Bizottsága által létrehozott kisebbségi jogi albizott-
ság elsõ ülésén Boriss Cilevicset választották meg elnökké.

2005. április 27.
Elsõ külföldi turnéjára indult az alig másfél évvel korábban alakult Szarvasi Szlovák Színház.
A mûvészek Poprád, Trencsén, Malacka és Prága közönsége elõtt léptek fel.

2005. április 28.
Az EP 497 szavazattal 25 ellenében elfogadta az európai romák helyzetével foglalkozó határoza-
tot. Ez az elsõ eset a testület történetében, hogy errõl a kérdésrõl állásfoglalást hagyott jóvá. A ha-
tározat rámutat, hogy a roma közösségeknek elfogadhatatlanul nagy mértékû munkanélküliséggel
kell megküzdeniük, ami speciális intézkedéseket tesz szükségessé a munkához jutás megkönnyíté-
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sére. Elfogadhatatlannak minõsítette az európai gettósodás jelenlegi folyamatát, s konkrét lépése-
ket követelt ennek megakadályozására. Felhívta az EU illetékes szerveit, illetve a tagállamokat,
hogy fontolják meg a romák európai kisebbségként való elismerését. Egyúttal sürgette a fellépést
a médiában is a romákkal szembeni fajgyûlölet, diszkrimináció és erõszakra való felbujtás meg-
akadályozására.

2005. április 29.
Az oktatási miniszter közzétette a nemzetiségi iskolák kiegészítõ támogatására vonatkozó rendele-
tét. A jogszabály lehetõséget nyújt arra, hogy az érintett ötvenöt nemzetiségi tannyelvû, és nemze-
tiségi két tannyelvû intézmény mûködésének finanszírozásához pályázatot nyújthasson be kiegé-
szítõ anyagi támogatásért, melynek mértéke iskolánként maximum 25 millió forint lehet.

2005. május 1. 
A kõbányai Segítõ Szûzanya lengyel templomban szentmisével egybekötött ünnepségsorozat vet-
te kezdetét. Felavatták és felszentelték az elsõ magyarországi lengyel plébános, a hatvan évvel ko-
rábban elhunyt Wincenty Danek atya emlékmûvét. A jelenlévõk egyúttal megemlékeztek a Lengyel
Perszonális Plébánia alapításának 75. évfordulójáról, valamint a Külhoni Lengyelek Világnapjáról is.

2005. május 2. 
A Külhoni Lengyelek Világnapja alkalmából Varsóban rendezett ünnepségsorozat keretében a Lengyel
Szenátus elnöke, Longin Pastusiak nyújtotta át Rónayné Síaba Ewa asszonynak a Lengyel Köztár-
saság Arany Érdemkeresztje kitüntetést. Rónayné Síaba Ewa a BJLKE titkáraként alapította – töb-
bekkel együtt – 1993–1994-ben a vasárnapi lengyel iskolákat, illetve õ kezdeményezte az Orszá-
gos Lengyel Nyelvoktató Iskola létrejöttét is.

2005. május 4–8.
A FUEV Bukarestben megrendezett kongresszusán állást foglalt a magyarországi országos kisebbsé-
gi önkormányzatok és a MNEKK költségvetését egyaránt érintõ, 10%-os állami támogatáscsökken-
tésével kapcsolatban. A határozat arra kérte a magyar kormányt, hogy a szóban forgó intézkedése-
ket visszamenõleges hatállyal vonja vissza, továbbá a lehetõ leghamarabb fogadja el a kisebbségi
törvény tervezett módosítását, illetve a kisebbségek országgyûlési képviseletére vonatkozó törvényt.

2005. május 6. 
Ünnepélyesen megnyitották a Magyarországi Horvátok Képzési és Üdülési Központját a horvátor-
szági Pag szigetén. Az intézmény célja a magyarországi horvát tanulók, fiatalok, pedagógusok, mû-
velõdési dolgozók, kultúrcsoportok részére szakmai továbbképzések, tanfolyamok, táborok szerve-
zése, illetve a külföldön élõ horvát népcsoportok közös programjainak koordinálása – mondta
Karagics Mihály, az OHÖ elnöke, tiszteletbeli horvát konzul.

2005. május 9.
A fõvárosi Kossuth Klubban mutatták be a Bársony János és Daróczi Ágnes által szerkesztett
Pharrajimos – romák sorsa a holokauszt idején címû kétrészes dokumentum- és tanulmánygyûjte-
ményt, amely a cigányság második világháború alatti szenvedéseirõl szól.

2005. május 12.
A nemzeti kisebbségek, alkotmányos régiók és regionális nyelvek ügyeivel foglalkozó európai par-
lamenti pártközi csoport olyan dokumentum elõkészítésén dolgozik, amely összefoglalja az auto-
nómia jogi érvényesítésének feltételeit és lehetõségeit az EU-ban – jelentette be a szekció stras-
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bourgi ülését követõen Tabajdi Csaba (MSZP), az Intergroup, Frakcióközi Csoport a Nemzeti Ki-
sebbségekért, Alkotmányos Régiókért és Regionális Nyelvekért csoport társelnöke.

2005. május 16.
A magyar kormány javasolja, hogy Kaltenbach Jenõ, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok ország-
gyûlési biztosa legyen majd a nemzetközi szervezet új emberi jogi biztosa – jelentette be Kiss Péter
kancelláriaminiszter, az ET történetének harmadik csúcsértekezletén, Varsóban.

2005. május 19.
Az Országház Felsõházi Termében megrendezett konferencián dr. Göncz Kinga ifjúsági, család-
ügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter, valamint Teleki László, a szaktárca politikai állam-
titkára meghirdette s egyúttal társadalmi vitára bocsátotta a Roma Integráció Évtizede Programot.
Az alapítók vállalták, hogy 2005 és 2015 között az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészség-
ügyben és a lakásépítésben valósítanak meg programokat a romák élethelyzetének javítására.

2005. május 24.
A BM arra kéri a roma szervezeteket, hogy ösztönözzék a rendõri, határõri, vagy katasztrófavédel-
mi pálya választására a roma fiatalokat – jelentette ki Csányi Klára a BM esélyegyenlõségért fele-
lõs fõosztályvezetõje Egerben, a Heves megyei roma önkormányzatok és civil szervezetek részvé-
telével megtartott tanácskozáson.

2005. május 25.
Kaltenbach Jenõ, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa a parlament plénuma
elõtt beszámolt 2004. évi tevékenységérõl. Az ombudsman az Országházban a kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk választásáról szóló törvényjavaslat elfogadását szorgalmazta. 

2005. május 25–26.
Az EP brüsszeli plenáris ülésén Gál Kinga (Fidesz, ENP – ED) „Az alapvetõ jogok elõmozdítása
és védelme” címmel nyújtott be jelentést, amely az alapvetõ emberi jogok védelmérõl, valamint a
majdani emberi jogi ügynökség felállításáról szól. Az ügynökség várhatóan 2007-ben kezdheti meg
mûködését, s hozzá tartoznának a szólásszabadság, a nemek közötti egyenlõség, a romaügy és a ki-
sebbségvédelem kérdései. A szocialista Claude Moraes „A kisebbségek védelme és a megkülönböz-
tetés elleni politikák” címû jelentésében azt hangsúlyozta, hogy az Unió további bõvítése követ-
keztében egyre több olyan EU-tagállam lesz, amelyre a kulturális és nyelvi sokszínûség jellemzõ.
Gál Kinga saját kezdeményezésû jelentését az EP 447 igen, 57 nem arányban, önálló törvénykez-
deményezési indítványként elfogadta.

2005. május 26. 
Szekszárd város közgyûlése tíz évre átadta a tolnai megyeszékhely német kisebbségi önkormány-
zatának a 3. Számú Óvoda fenntartói jogát. A döntés értelmében a szerzõdõ felek öt év elteltével
értékelik a mûködtetés tapasztalatait. A két önkormányzat közötti megállapodás meghosszabbítható.

2005. május 31.
Megszületett a megállapodás a kormánypártok és az ellenzék között a kisebbségi törvény ügyében
– jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján Mesterházy Attila, az ICSSZEM politikai államtitkára
(MSZP) és Németh Zsolt, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnöke (Fidesz). A kisebbségi
joganyagot és a választójogi kódexet módosító jogszabálytervezet a parlament Emberi Jogi, Ki-
sebbségi és Vallásügyi Bizottságának javaslataként kerül a Ház plénuma elé.
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2005. május 31.
Szlovákia nem hoz létre a határon túli szlovákokkal foglalkozó önálló intézményt, a továbbiakban
is a kormányhivatal keretében mûködõ fõtitkárság látja el ezt a feladatot – döntött ülésén a szlovák
kormány. A külföldön élõ szlovákok ügyeiben illetékes kormánybiztos, Vilma Prívarová, valamint
a Szlovákok Világszövetsége által is szorgalmazott önálló hivatal létrehozását a pozsonyi pénzügyi
kormányzat a költségvetést túlzottan megterhelõ volta miatt ellenezte.

2005. június 1. 
A békéscsabai Városháza dísztermében látta el kézjegyével Pap János, a megyei jogú város polgár-
mestere és Fuzik János, az OSZÖ elnöke azt a szerzõdést, mely az országos önkormányzat fenn-
tartásába engedte át a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
intézményegyüttesének mûködtetését.

2005. június 2. 
A Roma Integráció Évtizede Program nemzeti cselekvési tervérõl, társadalmi vitájának menetérõl
kaptak tájékoztatást országos és helyi cigány szervezetek képviselõi konzultatív kerekasztal kere-
tében Budapesten.

2005. június 6. 
Az országos kisebbségi önkormányzatok vezetõi közös nyilatkozatban üdvözölték a Fidesz és az
MSZP megegyezését a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és
etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/9126. számú törvényja-
vaslat parlamenti jóváhagyásának ügyében.

2005. június 8.
Közös, uniós kisebbségvédelmi és antidiszkriminációs politika kialakítását sürgette „A kisebbsé-
gek védelme és a megkülönböztetés elleni politikákról” szóló határozatában az EP. A Claude
Moraes brit szocialista képviselõ által készített – az EP plénuma által 360 igen, 272 nem, és 20 tar-
tózkodó szavazat mellett elfogadott – jelentés az ET 1993-ban jóváhagyott 1201-es ajánlásának de-
finícióját javasolta átvenni a nemzeti kisebbség fogalmának meghatározására. A jelentés deklarálta,
hogy a tradicionális kisebbségek problémáinak kezelésére az egyik leghatékonyabb módszer ezen
közösségek bevonása a döntéshozatalba, a szubszidiaritás és az önkormányzatiság elvei alapján. A do-
kumentum ugyanakkor nemcsak a nemzeti kisebbségekkel foglalkozik: kitér a homoszexuálisok,
hontalanok, bevándorlók hátrányos megkülönböztetésének kérdésére is.

2005. június 13.
Az Országgyûlés plénuma nagy többséggel elfogadta a kisebbségi önkormányzati képviselõ-
választásról szóló törvény, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények
módosítását. A képviselõk megszavazták azt is, hogy a parlament elnöke kezdeményezze a köztár-
sasági elnöknél a törvény sürgõs kihirdetését.

2005. június 13.
Kolber István, az MSZP Somogy megyei szervezetének elnöke, valamint Kakas József, a több mint
húsz megyei kisebbségi önkormányzatot, civil szervezetet képviselõ Somogy Megyei Romák
Egyesülete elnöke együttmûködési megállapodást írt alá Kaposvárott.

2005. június 14.
Kilépett az OCÖ-bõl Horváth Aladár, az RPA elnöke.
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2005. június 14.
Demeter Judit, az EBH elnöke az Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága
elõtt kifejtette: a február elseje óta tíz fõállású köztisztviselõvel mûködõ hatóság európai viszony-
latban is széles hatáskört kapott. Az intézmény költségvetése ugyanakkor nem tartalmazza a tör-
vény által rögzített feladatokhoz és a jövõben várható ügyszámhoz, az intézmény mûködtetéséhez,
alapvetõ infrastruktúrájához szükséges forrásokat.

2005. június 15.
Az RPA a Pest megyei Lajosmizsén a kilakoltatások megfékezése érdekében aláírásgyûjtésbe kez-
dett. Az alapítvány népi kezdeményezését az OCÖ is támogatásáról biztosította.

2005. június 20.
„A roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs modellprogram” keretében az ICSSZEM
kilenc település pályázatát részesítette támogatásban. A támogatási szerzõdés szerint egy-egy tele-
pülésre fordított támogatás 55–90 millió forintig terjed, és a megvalósítás idõtartama nem halad-
hatja meg az egy évet. A tizenhét pályázó közül nyertes kilenc település osztozhat a projektre szánt
680 millió forinton.

2005. június 21.
Mádl Ferenc köztársasági elnök véleményezésre megküldte az AB számára a kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk választásáról szóló törvényt. Az államfõ által kifogásolt passzus lehetõvé kí-
vánta tenni, hogy minden egyes helyi kisebbségi önkormányzat legtöbb szavazattal megválasztott
tagja automatikusan a települési önkormányzat képviselõ-testületének tagjává váljon. Mádl Ferenc
indítványában jelezte: az inkriminált norma a népszuverenitás és a szavazatok egyenlõségének el-
vét egyaránt sérti. 

2005. június 21.
Az OVB 23/2005. (VI. 2.) számú határozatában elutasította Kolompár Orbánnak, az OCÖ elnöké-
nek azon keresetét, amelyet az országos önkormányzatban megüresedett mandátumok ügyében ter-
jesztett elõ. Az OCÖ vezetõje beadványában arra kérte a bizottságot, hogy a közgyûlésben Zsigó
Jenõ és Oláh József lemondását követõen betöltetlenül maradt képviselõi helyeket a 2003. március
2-i elektori gyûlésen megtartott szavazás eredményeként kialakult sorrend szerint következõ jelöl-
teknek adja ki.

2005. június 30.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kinevezte az EBH hatfõs Tanácsadó Testületét. A kinevezésrõl szóló
okmányok átadását követõen a dr. Farkas Lilla, dr. Gyulavári Tamás, dr. Herczog Mária, dr. Kárpáti
József, dr. Majtényi László és dr. Szigeti György összetételû grémium megtartotta alakuló ülését.

2005. június 30.
A szervezeti és mûködési szabályzat módosítását javasolta az ÁSZ az OSZÖ közgyûlésének az or-
szágos önkormányzat 2004. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenõrzése során tapasztal-
tak alapján. 

2005. július 2. 
A Nógrád megyei Vanyarcon a Magyarországi Szlovákok Napjának rendezvénysorozata keretében
megemlékeztek a község újratelepítésének 300. évfordulójáról. A helyi evangélikus templomban
átadták a Nemzetiségünkért (Za našu národnost’) díjat, amelyben Lami István néprajzkutató, a
Piliscsévi Asszonykórus és Papucsek Gergely költõ részesült.

417

Ter es terep3.qxd  5/6/2009  4:34 PM  Page 417



MLECSENKOV LÁSZLÓ

2005. július 6. 
Tíz ország többnemzetiségû települései Zágrábban létrehozták nemzetközi társadalmi szervezetü-
ket, amely a helyi demokrácia, az etnikumok közti békés együttélés, az emberi és a kisebbségi jo-
gok érvényesülését tûzte ki célul. 

2005. július 7.
Az ÁSZ az MNOÖ 2001 és 2004 közötti pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenõrzésérõl szóló je-
lentése szerint a központi költségvetés nem finanszírozta az inflációval járó többletköltségeket és
az intézményátvétel miatt jelentkezõ többletfeladatok személyi és járulékfedezetét.

2005. július 8.
Mádl Ferenc köztársasági elnök búcsúfogadást adott a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbsé-
gi szervezetek képviselõinek a Sándor-palotában.

2005. július 9.
Három évre szóló kulturális együttmûködési munkatervet írt alá Dubrovnikban Boxo Biškupiç hor-
vát és Bozóki András magyar kulturális miniszter. A megállapodás értelmében a részes felek külön
figyelmet fordítanak a magyarországi horvát, illetve a horvátországi magyar nemzeti kisebbség
egyéni és kollektív jogainak biztosítására, a regionális és összeurópai kulturális együttmûködésre,
valamint az EU és a KEK kulturális programjainak megvalósítására. A két ország együttmûködik
a tárgyi és az ingatlanörökség megõrzésében, kutatásában és helyreállításában is.

2005. július 15.
Az MNOÖ nyílt pályázatot hirdetett a hazai német nemzetiség közel felének a második világhábo-
rút követõ elûzése – az úgynevezett „kitelepítés” – emlékét õrzõ emlékmû megtervezésére és Bu-
daörsön, az ótemetõben történõ kivitelezésére.

2005. július 19.
Levélben fordultak a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak elnökei
Kovács Györgyhöz, az ORTT elnökéhez, a segítségét kérve a nemzetiségi adások zavartalan sugár-
zásához az MR ultrarövid hullámsávján. 

2005. július 29.
Az idén is lesz roma tanulmányi ösztöndíj – jelentette ki Göncz Kinga esélyegyenlõségi miniszter
budapesti sajtótájékoztatóján, majd hozzátette: a minisztérium – június 27-én – azért vonta saját ha-
táskörébe a roma tanulók ösztöndíjának kifizetésével kapcsolatos ügyek intézését, mert a MACIKA
július 20-ig nem alakította át az ösztöndíjrendszert úgy, hogy az eredeti céljának, a tanulásra való
ösztönzésnek megfeleljen.

2005. július 29.
Ame, le rom, vagyis Mi, cigányok címmel cigány népismereti munkafüzet jelent meg Salgótarján-
ban Choli Daróczi József közremûködésével a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kiadásában. A kiadvány a „Nógrád megyei szervezetek a diszkrimináció ellen” címû
projekt keretében készült el. 

2005. augusztus 7.
„Szlovák konyha” címmel állandó kiállítás nyílt Sámsonházán, abból az alkalomból, hogy pontosan
háromszáz évvel korábban kezdõdött meg a Nógrád megyei község szlovákokkal való újratelepítése.
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2005. augusztus 10.
Mindössze tizenkétezer aláírás gyûlt össze a kilakoltatás megfékezésérõl szóló kérdésre – közölte
Horváth Aladár. Az RPA elnöke elmondta: hatvan nap alatt ötvenezer támogatóra lett volna szük-
ség ahhoz, hogy az Országgyûlés napirendjére tûzze a kérdést.

2005. augusztus 13.
Dumovits István, a Vas megyei Peresznye római katolikus plébánosa saját szülõházát múzeum cél-
jára az OHÖ-nek ajándékozta, hogy ott az általa évtizedek alatt összegyûjtött, a horvát nemzetiség-
hez kötõdõ kulturális, néprajzi és vallási emlékek gyûjteménye, valamint egy 2700 kötetet szám-
láló könyvtár létesüljön.

2005. augusztus 20.
A Magyar Köztársaság állami ünnepén több, a kisebbségi közéletben meghatározó szerepet játszó
személy vehetett át magas kitüntetést: dr. Kaltenbach Jenõ kisebbségi ombudsman a Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozatát; Havelka József, Pilisszentkereszt község
polgármestere, az OSZÖ Integrációs Bizottságának elnöke, valamint a Pilisi Szlovákok Egyesülete,
Regionális és Kulturális Központjának elnöke a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitün-
tetést, illetve a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát; Kricskovics Antal koreográfus, mûvé-
szeti vezetõ, a nemzetiségi néptánc kincseinek megõrzéséért, továbbviteléért a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült, Eperjessy Ernõ nyugalmazott bibliográfus,
a magyarországi nemzetiségek folklórkincsének tudományos feltárásáért és megismertetéséért, va-
lamint a nemzetiségi mûvelõdés és közoktatás érdekében kifejtett köztisztviselõi tevékenységéért a
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette át.

2005. augusztus 21.
Ezer roma számára teremtett találkozóhelyet az a felújított közösségi ház a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Tiszadobon, amelyet Gallyas József, a helyi CKÖ elnöke vett át ünnepélyes keretek
között. A 27 millió forintos beruházás fele EU-s forrásból, másik fele az OM támogatásából való-
sult meg. A helyi önkormányzat 4 millió forinttal járult hozzá a projekt sikeréhez.

2005. augusztus 21.
Zalaegerszegen felavatták a megyeszékhely oktatási-továbbképzési központjaként, illetve a helyi
CKÖ székházaként funkcionáló roma közösségi házat.

2005. augusztus 29.
A több mint százéves tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola felújítása alkalmá-
ból alapkõ-letételi ünnepséget rendeztek. Gyivicsánné dr. Szenczi Irén, Tótkomlós polgármestere
elmondta: az építkezésre 423 millió forint céltámogatást nyert a település, a szlovák kormány pe-
dig egymillió korona értékben támogatja a számítástechnikai berendezések fejlesztését.

2005. augusztus 30.
A roma gyermekek vélelmezett iskolai szegregációja miatt indított pert a miskolci önkormányzat
ellen a budapesti székhelyû Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyermekeknek Alapítvány. Az elsõ ma-
gyarországi iskolai szegregációs per október 4-én bizonyítási eljárásokkal folytatódott a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon.

2005. augusztus 30.
Budapesti sajtótájékoztatón jelentette be a Magyarországi Kisebbségek Pártja megalakulását a
szervezet vezetõsége. A párt elnöke Száva Vince, fõtitkára Gyury József lett. Az alapítók hangsú-
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lyozták: az elmúlt tizenöt év veszteseinek helyzetén kíván javítani a nyugdíjasok, a segélyen élõk
és a kisebbségek, elsõsorban a romák érdekvédelméért alapított, a 2006-os országgyûlési választá-
sokon induló Magyarországi Kisebbségek Pártja.

2005. augusztus 30.
Fennállásának tizenöt éves jubileuma alkalmából évfordulós ünnepséget rendeztek a NEKH fõvá-
rosi székházában, amely alkalomból Göncz Kinga esélyegyenlõségi miniszter állami kitüntetése-
ket nyújtott át a hivatalban dolgozók részére.

2005. augusztus 31.
Átadták a Miroslav Krlexa Horvát–Magyar Oktatási Központ mintegy 300 millió forintból felépí-
tett új auláját és diákotthonát Pécsett. A munkálatokhoz szükséges forrás 60%-át PHARE-pályáza-
ton nyerte a baranyai megyeszékhely önkormányzata, a fennmaradó részt saját erõbõl biztosította. 

2005. szeptember 1. 
A háromszázhatvan fõs lélekszámú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóska általános iskolájá-
ban az 1–5. évfolyam összevont osztályában tanuló tizenkét diák számára bevezették a kötelezõ ru-
szin nyelvoktatást. Tizenegy gyermek részvételével ruszin nemzetiségû óvoda is megkezdte mûkö-
dését a zempléni községben.

2005. szeptember 2. 
A magyarországi szlovén, illetve a szlovéniai magyar nemzetiségi oktatásról tájékozódott Magyar
Bálint oktatási miniszter és szlovén kollégája, Milan Zver Apátistvánfalván és Felsõszölnökön, va-
lamint Lendván. 

2005. szeptember 8.
Az ellenõrzött helyi kisebbségi önkormányzatok egy kivételével nem vettek át a települési önkor-
mányzattól feladat- és hatásköröket, s emellett 13%-uk nem rögzítette megállapodásban a telepü-
lési önkormányzatokkal való együttmûködését – tartalmazta egyebek mellett az ÁSZ jelentése,
mely 371 helyi és 150 kisebbségi önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának átfogó ellenõrzése
alapján készült.

2005. szeptember 13.
Az ERRC a magyarországi roma gyerekek jogaival foglalkozó jelentést nyújtott be az ENSZ Gyer-
mekjogi Bizottságához. Jelentésében az ERCC a diszkrimináció elleni törvénnyel, az etnikumokra
vonatkozó adatszolgáltatással, a gyermekvédelemmel, az iskolai szegregációval, az egészségügyi
ellátással és a lakhatással kapcsolatban fogalmazott meg aggályokat.

2005. szeptember 13.
Az ICSSZEM és a MNEKK kiírta közös pályázatát a 2005–2006-os tanév elsõ félévi Roma Ösz-
töndíjaira. A pályázatok folyamatos feldolgozására létrehozták a Roma Ösztöndíj Pályázati Irodát.

2005. szeptember 15.
A görögországi polgárháború elõl menekülve 1949–1950-ben elõször mintegy 3500 gyermek,
majd késõbb 4000 felnõtt talált menedéket Magyarországon. „Köszönjük Magyarország!” címmel,
a menekült görög gyermekek Magyarországra érkezésérõl, a Vöröskereszt segítségével történõ be-
fogadásukról, elhelyezésükrõl, oktatásuk megszervezésérõl szóló kiállítás nyílt az ICSSZEM bu-
dapesti Esély Galériájában.
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2005. szeptember 21.
A Német Szövetségi Külügyminisztériumnak, a magyar–német államközi vegyes bizottság pécsi
ülésén részt vevõ képviselõi többek között arra kérték a magyar kormányt: biztosítsa hosszú távon
a legnagyobb magyarországi nemzeti kisebbség, a németek egyik fontos oktatási intézményének,
a bajai központnak a támogatását. Mint elmondták: a közalapítványi formában mûködõ, országos
beiskolázású intézmény mûködéséhez évente 25–30 millió forint hiányzik. 2005-ben a német szö-
vetségi állam nyújtott egyszeri támogatást.

2005. szeptember 22.
Két magyarországi roma gyakornok mutatkozott be az EP-ben. Õk annak a pályázatnak az elsõ
nyertesei, amelyet az Európai Néppárt EP-képviselõcsoportja hirdetett meg a Robert Schuman Ala-
pítvány támogatásával.

2005. szeptember 26.
„A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége támogatja az MSZP-t, és
minden törvényes eszközzel mozgósítja a roma szavazókat a 2006-os választásokon való részvé-
telre” – rögzítette az a megállapodás, amelyet az érdekvédelmi szövetség elnöke, Pádár László, va-
lamint Molnár Csaba, az MSZP megyei elnöke láttak el kézjegyükkel.

2005. szeptember 27.
Mádl Ferenc köztársasági elnök elõzetes normavizsgálatra irányuló indítványának helyt adva, az
AB 34/2005. (IX. 29.) határozatával alkotmányellenesnek nyilvánította a kisebbségi önkormányza-
ti képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló törvény egyik cikkelyét. Ez módot adott volna arra, hogy a települési kisebb-
ségi önkormányzat legtöbb szavazattal megválasztott tagja – meghatározott számú választópolgár-
nak a települési kisebbségi önkormányzati választás keretében történõ szavazása esetén – nyilatko-
zattétellel a helyi önkormányzat képviselõ-testületének tagjává váljék. 

2005. szeptember 27.
Heizer Antal, a NEKH elnöke hivatalában fogadta Markus Jaegert, az ET Emberi Jogi Biztosi Hi-
vatalának igazgatóhelyettesét és Julien Attuilt, az ET szakértõjét. 

2005. szeptember 28.
A bolgár, a cigány, a horvát, a német, a lengyel, a szlovák, a szlovén, a ruszin és az ukrán országos
kisebbségi önkormányzatok vezetõi nyílt levélben fordultak Szili Katalinhoz, az Országgyûlés elnö-
kéhez, melyben azt kérték tõle, hogy „lehetõségeit és politikai tekintélyét latba vetve segítse elõ, hogy
az ORTT és az MR mielõbb találjon megnyugtató megoldást” a nemzetiségi mûsorok sugárzására. 

2005. október 3. 
Az ET Parlamenti Közgyûlése 104 szavazattal Thomas Hammarberget választotta meg a szervezet
új emberi jogi biztosává. Kaltenbach Jenõ, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biz-
tosa, a magyar kormány jelöltje, nem került be a kormányok képviselõibõl álló miniszteri bizott-
ság által kiválasztott, s szavazásra bocsátott három aspiráns közé.

2005. október 4. 
Historia Romani címmel hatrészes roma történelmi filmsorozatot mutattak be a budapesti Bem
moziban. A Gábor Péter rendezte filmsorozat nyolc év alatt készült el a Romédia Alapítvány gon-
dozásában.
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2005. október 7.
Hetvenhárom éves korában, Salgótarjánban elhunyt Oláh Jolán, a cigány naiv festészet kiemelke-
dõ alakja. 

2005. október 8.
A vaskeresztesi mûvelõdési központban megtartotta alakuló ülését a Vas és Zala Megyei Német
Fiatalok Baráti Köre.

2005. október 10.
Az OCÖ javaslatot készített a kisebbségi jelöltek kedvezményes önkormányzati mandátumhoz jut-
tatása érdekében. Az MCF, a Phralipe Független Cigányszervezet, az MCDSZ és a CTMT által is
felkarolt tervezet kidolgozói indítványozták, hogy „az önkormányzati képviselõk választásáról
szóló törvénybe […] kerüljenek vissza azok a korábban hatályos szövegrészek, melyek a kedvez-
ményes mandátumszerzést biztosítják a települési önkormányzati választásokon induló kisebbség-
hez tartozó jelöltek számára”.

2005. október 11.
Az Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága 11 kormánypárti igen és 10 el-
lenzéki tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta a kisebbségek helyzetérõl szóló, a
2003 és 2005 februárja közötti idõszakra vonatkozó kormánybeszámolót.

2005. október 12.
Pro Cultura Minoritate Hungariensis – a magyarországi kisebbségek kultúrájáért elnevezéssel dí-
jat alapított a Magyar Mûvelõdési Intézet a magyarországi kisebbségek kulturális tevékenységének
elismerésére. 

2005. október 17.
Az Országgyûlés plénuma ellenszavazat nélkül támogatta a 2005. évi CXIV. törvényt a kisebbsé-
gi önkormányzati képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó
egyes törvények módosításáról. A jogszabály november 25-én lépett hatályba. A képviselõk elfo-
gadtak egy, a nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról szóló ország-
gyûlési határozati javaslatot is. Ebben a kormány és a parlamenti pártok kötelezettséget vállaltak,
hogy harminc napon belül valamilyen megoldást találnak a kedvezményes mandátum beillesztésé-
re a törvénybe.

2005. október 17.
Regionális középhullámú hálózatának bõvítésével és analóg mûholdas sugárzással szórná a keleti
normás URH frekvencia 2006. februári megszûnése után kisebbségi mûsorait az MR – mondta el
Sütõ László mûszaki igazgató a témával foglalkozó budapesti konferencián.

2005. október 17.
„2006 márciusában fizetik ki a roma tanulmányi ösztöndíjakat a 2005–2006-os tanév elsõ félévé-
re vonatkozóan” – közölte Heizer Antal, a MNEKK kuratóriumának elnöke fõvárosi sajtótájékoz-
tatóján.

2005. október 19.
Gyurcsány Ferenc magyar és Cálin Popescu Táriceanu román miniszterelnök, a két ország kormá-
nyainak közös bukaresti ülésén megállapodtak a jó tanulmányi eredményeket elérõ román és ma-
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gyar diákoknak ösztöndíjat biztosító, budapesti székhellyel mûködõ román–magyar Gozsdu Köz-
alapítvány létrehozásáról, valamint a budapesti román kulturális intézet és a bukaresti magyar kul-
turális központ együttmûködésérõl.

2005. október 20.
Az OVB ülésén hitelesítette azt az aláírásgyûjtõ ívet, amelyen magánszemélyek annak érdekében
szándékoztak aláírásokat gyûjteni, hogy a jogilag bejegyzett nemzeti kisebbségek sorába a hazai
zsidóságot is felvegyék. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt: „A nemzeti és etnikai ki-
sebbségekrõl szóló 1993. évi LXXVII. törvény 61. paragrafus 2. bekezdésének értelmében alulírott
magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi zsidó kisebbséghez tartozunk, és a ki-
sebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a T. Országgyûlést, hogy a kisebb-
ségi törvény 61. paragrafus 1. bekezdésében a népcsoportok felsorolását a zsidó kisebbségi nép-
csoporttal egészítse ki.”

2005. október 20.
Megválasztották az EFRT-nek négy magyarországi küldöttét és helyetteseiket Budapesten, az OCÖ
székházában: Daróczi Ágnest, a Romédia Alapítvány kurátorát, Farkas Flóriánt, az LD elnökét,
Kalányos Zsoltot, a CSZOSZ jelöltjét, valamint Kolompár Orbánt, az OCÖ és az MCF elnökét.

2005. október 20.
A Fõvárosi Bíróság nyilvántartásba vette és egyben közhasznú szervezetként minõsítette a Roma
Rendõrök Országos Egyesületét.

2005. október 20.
Az UNESCO elfogadta a Kulturális Kifejezésmódok Sokszínûségének Védelmérõl és Elõmozdítá-
sáról szóló Egyezményt, amelyek kidolgozásába bekapcsolódott az EB is. 

2005. október 21.
A lengyel–magyar barátságnak emléket állító köztéri alkotás alapkövét tették le Gyõrött a helyi
lengyel kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére. 

2005. október 22.
Emlékmûvet avattak a hazai bolgárság tiszteletére a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsõzsolcán,
a helyi Bárczay-kastély kertjében. Az esemény idõpontja a bolgárkertészek ünnepéhez, az október
26-i Dömötör-naphoz (Dimitrovden) kapcsolódott.

2005. október 25.
A NIK ülésén Kovács Kálmán miniszter, az IHM nevében támogatási szerzõdéseket írt alá nemze-
ti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak vezetõivel és a nemzetiségi sajtóorgánumok lapgaz-
dáival. A 21,5 millió forint összegû támogatás célja a kisebbségek országos terjesztésû közszolgá-
lati lapjait készítõ szerkesztõségek anyanyelvû „infokommunikációs” munkájának fejlesztése és a
kisebbségi írott média interneten történõ megjelenítésének elõsegítése. 

2005. október 26.
Göncz Kinga esélyegyenlõségi miniszter látogatást tett a MNEKK székházában, ahol megtartotta
alakuló ülését az a kilenctagú pályázati döntés-elõkészítõ bizottság, amely a roma diákok ösztön-
díjpályázatairól hivatott dönteni.
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2005. október 26.
Karagics Mihály, az OHÖ, Heinek Ottó, az MNOÖ és Fuzik János, az OSZÖ nevében levélben for-
dultak Magyar Bálint oktatási miniszterhez, amelyben a 2006. évi nemzetiségi óvodai, iskolai és
kollégiumi normatívák csökkenését kifogásolták. 

2005. október 28.
Croatica rádió néven megkezdte mûködését a magyarországi horvát kisebbség anyanyelvû interne-
tes rádiója. Az OHÖ és a Croatica kht. kezdeményezéseként útjára induló mûsorszolgáltató médium
fõvárosi, Nagymezõ utcai stúdióját Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõsé-
gi miniszter avatta fel. 

2005. október 28.
Szakmai civil hálózat létrehozásáról írt alá együttmûködési megállapodást harmincegy Jász-Nagykun-
Szolnok megyei roma civil szervezet és kisebbségi önkormányzat pénteken, Szolnokon – jelentet-
te be Pálfi Miklós, a városban mûködõ KJE elnöke. 

2005. november 1. 
A budapesti Tökölyánum felújításához való hozzájárulásról szóló szerzõdést írt alá Újvidéken
Bojan Pajtiç vajdasági tartományi kormányfõ és Lukijan Panteliç püspök, a Budai Szerb Ortodox
Egyházmegye (eparchia) elöljárója. A megállapodás értelmében a vajdasági kormány 4,25 millió
dinárt – közel 13 millió forintot – adományozott a Tökölyánum egy részének felújítására. 

2005. november 4. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elsõfokú ítélete szerint nem választotta külön a miskol-
ci önkormányzat a roma gyerekeket az iskola-összevonások során. 

2005. november 6–7.
Fenntartásai vannak, de elvileg nem ellenzi a zsidóság nemzeti kisebbségként történõ bejegyzését
a KERT – tartalmazta a tanács által a budapesti alakuló ülést követõen kibocsátott állásfoglalás, mely
szerint minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely erõsíti a zsidó identitást. A magyaror-
szági, ausztriai, ukrajnai, szerbiai, csehországi zsidó közösségek részvételével megalakult fórum
elnökévé Oberlander Báruch rabbit választották meg a küldöttek.

2005. november 9.
Középhullámra kerülnek a keleti normás URH-adások megszûnése után az MR nemzetiségi mûso-
rai – közölte Gõblyös István, a közmédium gazdasági igazgatója.

2005. november 9.
Tíz megye közel hetven cigány kisebbségi önkormányzati nõtagja Nagykanizsán létrehozta a Roma
Nõk Országos Egyesületét, megválasztva annak vezetõ testületeit és tisztségviselõit. A szervezet
elnöke Váradi Istvánné, a nagykanizsai cigány kisebbségi önkormányzat alelnöke lett. 

2005. november 10.
Az OCÖ nyílt levélben kérte Göncz Kinga esélyegyenlõségi minisztert, hogy hosszabbítsa meg a
roma ösztöndíjak beadásának határidejét. Az országos önkormányzat elnöke, Kolompár Orbán azzal
indokolta kérését, hogy az ICSSZEM közlése szerint több száz pályázat szorul hiánypótlásra. 
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2005. november 10.
Harmincezer korona értékû könyvcsomagot kapott ajándékba a Kassa megyei önkormányzattól a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Füzér és Répáshuta.

2005. november 12.
Érthetõ és jogos igény, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségeknek parlamenti képviselete legyen
Magyarországon – jelentette ki Sólyom László államfõ Sopronban, az Országos Horvát Nap alkal-
mából, miután négyszemközti megbeszélést folytatott Stjepan Mesiç horvát köztársasági elnökkel.

2005. november 12.
Heizer Antal, a NEKH elnöke részt vett a Magyarországi Szlovákok Szövetségének a szlovákiai
Hronecben szervezett küldöttgyûlésén. 

2005. november 14.
Nógrád megye négy választókerületében saját jelöltet indít az MCF, amely legutóbbi kongresszu-
sán úgy döntött, hogy önállóan indul a 2006-os választásokon a roma összefogás jegyében.

2005. november 15.
A kisebbségi oktatás továbbfejlesztésérõl döntöttek a magyar–szlovák kisebbségi vegyes bizottság
ülésén. Szabó Vilmos, a MEH politikai államtitkára elmondta: Tótkomlóson és Szarvason a ma-
gyar állam biztosítja, hogy a szlovák kisebbség magasabb színvonalon tanulhasson szlovákul. 

2005. november 15.
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége megállapodást írt alá az MCF-fel.
A 2006. évi választásokon önállóan indulnak, s mind a 176 egyéni választókerületben állítanak je-
löltet – jelentette be Szekszárdon Sárközi Károly, a megyei szövetség elnöke.

2005. november 16.
Sólyom László köztársasági elnök a Vas megyei Szentgotthárdon, a Szlovén Kulturális Központban
felkereste a szlovén nemzeti rádió és a Porabje címû újság szerkesztõségét, majd Felsõszölnökön,
a szlovén tannyelvû általános iskola épületében találkozott a helyi szlovén kisebbség képviselõivel is.

2005. november 17.
Negyedik alkalommal rendezte meg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek filmes sereg-
szemléjét az MTV Regionális, Kisebbségi és Határon Túli Fõszerkesztõsége. A fõvárosi Mûvész
mozi Chaplin és Buñuel Termében megrendezett Nemzetiségi Filmszemle középpontjában a roma
történelem állt.

2005. november 17–18.
Az országos kisebbségi önkormányzati elnökök, a NEKH vezetõi és nemzetiségi referensei számá-
ra rendeztek kétnapos tanácskozást a magyarországi szlovének körében, a Vas megyei Apátistván-
falván. A hivatal elnöke, Heizer Antal javaslatára az önkormányzati elnökök egyeztettek a 2006-os
önkormányzati választások elõkészítése során a választópolgárokhoz eljuttatandó levél tervezeté-
nek tárgyában is.

2005. november 21.
Az Országgyûlés 308 igen szavazattal, 2 ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta a 2005. évi
CXXIX. törvényt a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a román–magyar
Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetésérõl.
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2005. november 22.
„A leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy a rendszerváltás alkalmával egyszer már elutasí-
tott kísérletet – a zsidóság nemzetiséggé nyilvánítását – bárki ismét szóba hozza. Nemcsak a kétes
értékû aláírásgyûjtés és annak elfogadása ellen emeljük fel szavunkat – az ugyanis ellenõrizhetet-
len, hogy ki és milyen indíttatásból írja alá –, hanem az álkérdés médiumokban történõ erõszakolt
sulykolása ellen is”, állt abban a „Magyar zsidóság nemzetiséggé visszaminõsítésérõl” címet vise-
lõ manifesztumban, melyet huszonegy értelmiségi látott el kézjegyével.

2005. november 22.
Az ET Parlamenti Közgyûlésének Jogi Bizottsága Párizsba meghallgatásra hívta azoknak a tagál-
lamoknak (Andorra, Belgium, Franciaország, Grúzia, Görögország, Izland, Luxemburg, Monaco és
Törökország) a képviselõit, amelyek eladdig nem ratifikálták a Kisebbségvédelmi Keretegyezményt.
A meghallgatás alkalmával a felek arra kerestek megoldást, hogyan lennének leküzdhetõk az
egyezmény aláírásával vagy ratifikálásával kapcsolatos akadályok.

2005. november 23.
Járóka Lívia (ENP – ED) magyar európai parlamenti képviselõnõ kezdeményezésére Brüsszelben
az európai roma nõk helyzetérõl nyilvános közmeghallgatást rendeztek. 

2005. november 23.
Az ORTT nem fogadta el az MR vezetésének azon indítványát, amely szerint a közszolgálati mé-
dium – két újabb adó bekapcsolása után – középhullámon terjesztette volna a kisebbségi mûsorokat.

2005. november 26.
Szili Katalin a Baranya megyei Szellõn felavatta a második világháborúban a Szovjetunióba elhurcolt
magyarországi németek tiszteletére készült emlékmûvet, Tóth Zsuzsanna szobrászmûvész alkotását.

2005. november 29.
Jelképes összegû, egyforintos bérleti díjat állapított meg az eddigi havi ötvenhétezer forint helyett a
Fõvárosi Közgyûlés Tulajdonosi Bizottsága a Rádió C. kht. által használt Teleki téri ingatlancsoportra.

2005. december 1. 
Az OVB 44/2005. (XII. 1.) számú határozatában a Levitin Jakov által, az „Isztoki” Orosz–Magyar
Egyesület nevében, a magyarországi orosz nemzeti kisebbség elismerését célzó népi kezdeménye-
zés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta, mert az ív nem felelt meg az alaki
követelményeknek.

2005. december 2. 
A magyarországi kisebbségi önkormányzatok tiltakoznak az ellen, hogy politikai pártok magukat
a nemzetiségek képviselõiként tüntessék fel – jelentette be a tizenhárom taxált kisebbségi önkor-
mányzat elnökeinek megbízásából Fuzik János, az OSZÖ elnöke.

2005. december 2. 
A kisebbségi jogok megvalósulása érdekében és a jövõ évi költségvetés ellen tartottak tiltakozó de-
monstrációt budapesti szlovák szervezetek a Kossuth téren. A parlament elõtt Noszlopy Katalin fõ-
szervezõ, az FSZÖ tagja felolvasta Szili Katalinnak, az Országgyûlés elnökének címzett tizenhá-
rom pontos petíciójukat. A tüntetésen részt vettek a szlovákiai Matica Slovenská képviselõi is.
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2005. december 4–10.
A fõvárosi Thália Színházban került megrendezésre a Magyarországi Nemzetiségek IV. Színházi
Találkozója. A nyitó díszelõadáson a Szarvasi Szlovák Színház társulata adta elõ Gergely László
Passió címû darabját. Ugyancsak a megnyitó ünnepélyen került sor a Nemzetiségi Ifjúsági Díj át-
adására, melyet a MNEKK ítélt oda minden kisebbség egy-egy fiatal képviselõjének.

2005. december 5. 
Ifjabb Bogdán János, az LD alelnöke vezetésével megalakult a Cigány Demokraták Szövetsége
(CDSZ). A szövetség kétszázötven cigány kisebbségi önkormányzat, valamint huszonegy civil
szervezet véleményét képviseli – közölte a CDSZ elnöke.

2005. december 8.
A médiában megjelenõ hiteles romakép kialakítását tûzte ki célul az MTV által indított program.
A kezdeményezés eredményeképpen öt cigány gyakornokot egy éven keresztül foglalkoztat majd
a köztelevízió – közölték a roma ösztöndíjas program elindítói budapesti sajtótájékoztatójukon. A prog-
ram az ICSSZEM, az MTV, a Roma Produkciós Iroda Alapítvány, valamint a Partners Hungary
Alapítvány együttmûködésével valósult meg.

2005. december 9.
C-press.hu néven új roma honlap indult. A cigány közéleti, információs és szolgáltató hírportált a
C-PRESS Média Alapítvány mûködteti. Az alapítvány elnöke, Csík Tamás elmondta: a roma sajtó-
szabadság, a roma kultúra védelmére és közvetítésére hozták létre a hírügynökséget.

2005. december 12.
Átadta megbízólevelét Sólyom László köztársasági elnöknek Joanna Stempióska, Lengyelország
új budapesti nagykövete.

2005. december 12.
Buffó Rigó Sándort a 100 Tagú Cigányzenekar korábbi mûvészeti vezetõjét választották meg az
együttes elnökévé. Az alelnök Lendvai Csócsi József, a zenekar fõprímása, a fõtitkár pedig Eke
Farkas Nándor lett.

2005. december 12.
Az FNKÖ Kaltenbach Jenõnek, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosának,
munkássága elismeréséül, a Fõvárosi Németségért díjat adományozta.

2005. december 13.
Magyarországon nemzetiségi, kulturális vagy vallási alapú megosztottság nem béklyózza a hétköz-
napokat – jelentette ki Gyurcsány Ferenc kormányfõ a Kisebbségekért díjak átadását megelõzõ ün-
nepi beszédében Budapesten. Az állami elismerésben részesült Budai János, a gyulai Nicolae Bál-
cescu Román Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nyugalmazott igazgatója, Choli Daróczi
József népmûvelõ, pedagógus, író, költõ, Farkas Antal, az OCÖ egyik alelnöke, Gábrity Molnár
Irén egyetemi tanár, Golub Iván, a Fõvárosi Uzsoki Kórház fõigazgatója és Guttman Mihály nyu-
galmazott zenepedagógus. Megosztott Kisebbségekért díjat kapott Mága Zoltán zenész és Nyári
Gyula elõadómûvész. Ugyanilyen elismerést kapott Kisszelmenc és Nagyszelmenc polgármestere,
Illár József és Tóth Lajos.
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2005. december 13–15.
Az EFRT megtartotta elsõ plenáris ülését Strasbourgban. A szervezet magyarországi delegáltjai
Daróczi Ágnes kivételével nem voltak jelen a plenáris ülésen, ahol Rudko Kawczynskyt választot-
ták meg elnöknek. A szervezõdést egy évvel ezelõtt életre hívó németországi roma vezetõnek a je-
lenlevõ hatvanhét delegált egyhangúlag szavazott bizalmat.

2005. december 14.
Orsós Zsuzsanna biológus, a Pécsi Orvostudományi Egyetem doktori iskolájának elsõéves hallga-
tója lett az Akadémiai Cigány Ösztöndíj pályázat nyertese. Az ösztöndíjat Vizi E. Szilveszter, az
MTA elnöke adta át.

2005. december 16.
Német nyelvû kiegészítõ tankönyveket adott át a Német Önkormányzatok Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Egyesülete nevében Wild Róbert a régió tíz oktatási intézményének. Az osztrák ifjúsági
könyvklub négyszázhúsz kiadványát vásárolta meg az egyesület az intézményeknek. Sopronban a
Berzsenyi Líceum, a Fenyõ téri iskola és a brennbergi óvoda részesült a segédanyagokból.

2005. december 18.
A cigányság és a rendõrség közötti konfliktusok, a hátrányos megkülönböztetés megelõzése, csök-
kentése, a cigányság és a rendõrség közötti együttmûködés fokozása területén Bács-Kiskun megyében
végzett munkája elismeréseként az OCÖ, a Kisebbségek Napja alkalmából aranygyûrût adományo-
zott Madari Róbert rendõr õrnagynak, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság összekötõ
tisztjének.

Rövidítések

AB Alkotmánybíróság
ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
ÁSZ Állami Számvevõszék
BJLKE Bem József Lengyel Kulturális Egyesület
BM Belügyminisztérium
BOÖ Bolgár Országos Önkormányzat
CDSZ Cigány Demokraták Szövetsége
CKÖ Cigány Kisebbségi Önkormányzat
CSZOSZ Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
CTMT Cigány Tudományos és Mûvészeti Társaság
DRK Demokratikus Roma Koalíció
EB Európai Bizottság
EBH Egyenlõ Bánásmód Hatóság
ECRI Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság
EFRT Európai Romák és Utazók Fóruma
EJB Emberi Jogok Bizottsága
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ENP – ED Európai Néppárt – Európai Demokraták
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
EP Európai Parlament
Equal Az Európai Unió által indított Közösségi Kezdeményezés
ERIO Európai Roma Információs Iroda

428

Ter es terep3.qxd  5/6/2009  4:34 PM  Page 428



A MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK

ERRC Európai Romaügyi Központ
ET Európai Tanács
EU Európai Unió
EUMC Rasszizmus és Idegenellenesség Európai Megfigyelõ Központja
FCÖ Fõvárosi Cigány Önkormányzat
Fidesz Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
FNKÖ Fõvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat
FSZÖ Fõvárosi Szlovák Önkormányzat
FUEV Európai Népcsoportok Föderális Uniója
GJU Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (Magyarországi Ifjúnémetek

Szövetsége)
GOÖ Görög Országos Önkormányzat
HM Honvédelmi Minisztérium
ICSSZEM Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium
IHM Informatikai és Hírközlési Minisztérium
IM Igazságügyi Minisztérium
KEK Közép-európai Kezdeményezés
KERT Közép-Kelet-Európai Rabbik Tanácsa
KJE Kisebbségi Jogvédõ Egyesület
LD Lungo Drom
MACIKA Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
MBE Magyarországi Bolgárok Egyesülete
MCDSZ Magyarországi Cigányszervezetek Demokratikus Szövetsége
MCF Magyarországi Cigány Szervezetek Fóruma
MDF Magyar Demokrata Fórum
MEH Miniszterelnöki Hivatal
MERSZ Megyei Egységes Romák Szervezete
MNEKK Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
MNOÖ Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
MNT Magyar Nemzeti Tanács
MR Magyar Rádió Rt.
MROÖ Magyarországi Románok Országos Önkormányzat
MRP Magyarországi Roma Parlament
MSZFSZ Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete
MSZP Magyar Szocialista Párt
MTA-ENKI Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
MTV Magyar Televízió Rt.
NCA Nemzeti Civil Alapprogram
NEKH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
NIK Nemzetiségi Informatikai Kollégium
NNYI Nemzeti Nyomozó Iroda
OCÖ Országos Cigány Önkormányzat
OHÖ Országos Horvát Önkormányzat
OLKÖ Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
OM Oktatási Minisztérium
OÖÖ Országos Örmény Önkormányzat
ORKÖ Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
ORTT Országos Rádió és Televízió Testület
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OSZÖ Országos Szlovák Önkormányzat
OUÖ Országos Ukrán Önkormányzat
OVB Országos Választási Bizottság
OVI Országos Választási Iroda
PHARE-program Lengyelország–Magyarország:

gazdasági szerkezetváltási segélyprogram
Rodosz Roma Diplomások Országos Szövetsége
RPA Roma Polgárjogi Alapítvány
RPf Roma Polgárjogi frakció
RSK Roma Sajtóközpont
SZDSZ Szabaddemokraták Szövetsége
SZMSZ Szervezeti és mûködési szabályzat
SZOÖ Szerb Országos Önkormányzat
TIT Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat
UNESCO Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi

Tudományos és Kulturális Szervezete

Források

Az Állami Számvevõszék hivatalos honlapja: http://asz.gov.hu/ASZ/www.nsf
BMH Online = Békés Megyei Hírlap Online: http://www.bmhirlap.hu
Bolgár Hírek, a magyarországi bolgárok kétnyelvû havilapja. A Bolgár Országos Önkormányzat

kiadványa
Budántúl Online: http://www.budantul.hu
DN Online = Dunántúli Napló Online: http://www.dunantulinaplo.hu
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság hivatalos honlapja: http://www.egyenlobanasmod.hu
Észak.Index: http://eszak.index.hu
Az Európai Parlament hivatalos honlapja: http://www.europarl.europa.eu/home/default_ hu.htm
Figyelõnet = http://www.fn.hu
IKM = Interetnikus tudásmenedzsment – Kelet-Közép-Európa: http://gis.geox.hu/mtaki/default.asp
Index = http://www.index.hu
Kisalföld Online = http://www.kisalfold.hu
A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapja: http://www.keh.hu/keh
LuNo Online = A magyarországi szlovákok portálja: http://www.luno.hu/mambo/index.php
Magyar Közlöny = A Magyar Köztársaság hivatalos lapja elektronikus online megjelenés:

http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/index.php
A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának hivatalos honlapja: http://www.mkab.hu
Magyarország.hu: http://www.magyarorszag.hu
MHO = Magyar Hírlap Online: http://www.magyarhirlap.hu
MN = Magyar Nemzet
MNO = Magyar Nemzet Online: http://www.mno.hu
MTI Sajtóadatbank = Magyar Távirati Iroda Rt. Sajtóadatbank, Teljes hír-adatbázis (1988-tól nap-

jainkig)
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal hivatalos honlapja: http://www.nekh.gov.hu/ main.php?

folderID=1314
NMH Online = Nógrád Megyei Hírlap Online: http://nmedia.hu
NOL = Népszabadság Online: http://www.nepszabadsag.hu
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Objektív Hírügynökség: http://objektivhir.hu
OM = Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos honlapja: http://www.om.hu
Országgyûlés = A Magyar Köztársaság Országgyûlésének hivatalos honlapja: http://www.mkogy. hu
Az Országgyûlési Biztosok Hivatalának hivatalos honlapja: http://www.obh.hu
Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja: http://www.polonia.hu
Az Országos Szlovák Önkormányzat honlapja: http://www.slovaci.hu
PN Online = Petõfi Népe Online: http://www.petofinepe.hu
Polonia Wȩgierska, a magyarországi lengyelek havilapja. Kiadja az Országos Lengyel Kisebbségi

Önkormányzat
Romacentrum, a Mediátor Alapítvány honlapja: http://www.romacentrum.hu
Roma.hu: http://www.roma.hu
RomaPage, a Kurt Lewin Alapítvány honlapja: http://www.romapage.hu
Romaweb.hu – Roma Portál, a Miniszterelnöki Hivatal Romaügyi Politikai Államtitkárságának

honlapja: http://www.romaweb.hu
RomNet, a RomNet-Média Alapítvány honlapja: http://www.romnet.hu
RSK Online = A Roma Sajtóközpont (Romano Medijako Centro) honlapja: http://www. rroma.hu
TN Online= Tolnai Népújság Online: http://www.tolnainepujsag.hu
Vas Népe Online: http://www.vasnepe.hu
VMN Online:= Veszprém Megyei Napló: http://www.naplo-online.hu
Zalai Hírlap Online: http://www.zalaihirlap.hu
ZENTRUM = A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ hivatalos honlapja:

http://www.zentrum.hu/
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