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2004. január 6.
Berki Judit, a MEH-tõl január 1-jével Romaügyi Igazgatóság (RI) néven az
Esélyegyenlõségi Kormányhivatalba integrált Romaügyi Hivatal volt vezetõje
bejelentette, hogy nem fogadja el a számára felajánlott RI fõigazgatói posztját.

2004. január 7.
„Kisebbségek Európában” címmel nyílt kiállítás az OIK-ban Budapesten. A „Határ-
talan Európa” rendezvénysorozat részeként látható, a kontinensünk minoritásait
bemutatni hivatott programhoz kapcsolódó tárlatot az EB képviseletében Thomas
Martin Gläser tanácsos, Kovács Péter egyetemi professzor, valamint Heizer
Antal, a NEKH elnöke nyitották meg.

2004. január 10.
Magyarországon elsõ ízben jelent meg beás nyelven Jókai Mór Cigánybáró címû
regénye Kalányos Terézia szociálpedagógus fordításában, a nagykanizsai Czupi
Kiadó gondozásában. A kötet bemutatására a nagykanizsai Halis István Városi
Könyvtárban került sor.

2004. január 12.
Bejelentette távozási szándékát Kerényi György, a Rádió C fõszerkesztõje, aki az
adót mûködtetõ társaság ügyvezetõi posztjáról is leköszönt. Kerényi a médium
tulajdonosi közgyûlésén azzal indokolta döntését, hogy „elfáradt”. Annak érde-
kében, hogy „szép nyugodt legyen az átmenet”, akkor távozik, amikor megtalál-
ják az utódját – mondta.



2004. január 13.
A Kövesi Vilmos vezette CSZOSZ közgyûlésén úgy döntött, hogy azonnali
hatállyal felmondja az együttmûködést a Kolompár Orbán vezette MCF-fel,
egyúttal felfüggesztette mindennemû tevékenységét az OCÖ is. 

2004. január 14.
Rendkívüli ülést tartott az FLKÖ, amelyen elfogadták dr. Woíkowski Bogdan
elnök írásban benyújtott lemondását. Az új elnökválasztásig az önkormányzatot
az alelnök, Marianné Halina Wesoíek vezeti.

2004. január 15.
Dógi János, a CSZOSZ elnöke levélben tájékoztatta Kolompár Orbánt, az OCÖ
vezetõjét arról, hogy felfüggesztik a 2003 nyarán kötött együttmûködési megál-
lapodást. A legfõbb kifogás az MCF-fel és Kolompár Orbánnal szemben, hogy
az OCÖ-n belül ez a szervezet kiszorít minden más frakcióhoz tartozó képvise-
lõt a döntéshozatalból és az érdemi munkából, az elnök pedig nem hajtja végre a
közgyûlési határozatokat.

2004. január 15.
Az MTV „Rondó” címû programjának tízéves jubileuma alkalmából kulturális
mûsort rendeztek, az ünnepségen Heizer Antal, a NEKH elnöke is részt vett.

2004. január 16.
Együttmûködési megállapodást írtak alá a szekszárdi települési önkormányzat
képviseletében Kocsis Imre Antal és az öt kisebbségi önkormányzat (német,
cigány, horvát, szlovák, görög) képviselõi. A megállapodás tartalmazza a költ-
ségvetés elkészítésének, elfogadásának, a gazdálkodás rendjének, valamint a
belsõ ellenõrzésnek a kérdéseit, figyelembe véve az elmúlt tíz esztendõ alatt
kialakult gyakorlatot.

2004. január 16.
A kilencvenes évek közepén elhunyt neves szociológusról, szociálpolitikusról el-
nevezett Solt Otília-díjat vehetett át harmadmagával Budapesten a békéscsabai
óvodapegagógus, Kovácsné Mikoly Anna. A Szent László Utcai Általános Isko-
la igazgatóhelyettese állami kitüntetését a cigány és menekült gyermekek integ-
rált oktatásában végzett kiemelkedõ munkájáért kapta.

2004. január 17.
Az MRK gyulai ülésén megvitatta a kisebbségi és választójogi törvények terve-
zetét. Amint azt dr. Ruzsa György, a koalíció szóvivõje elmondta, a jelenlegi ki-
sebbségi önkormányzati rendszer nem képviseli teljes mértékben a nemzetiségi
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jogokat és közösségi érdekeket. A már elkészült törvénytervezetek több olyan,
vitára okot adó elemet tartalmaznak, amelyek megosztják a magyarországi ki-
sebbségeket, köztük a románságot is. A választási regisztrálás kérdésében a
koalíció álláspontja jelentõsen eltér az országos román önkormányzatétól, azaz
támogatják a névjegyzék bevezetéséhez fûzõdõ kormányzati szándékot.

2004. január 20.
Közös állásfoglalást fogadott el Budapesten a bolgár, a görög, a lengyel, az ör-
mény, a román, a szerb és az ukrán országos kisebbségi önkormányzat a kisebb-
ségek jogaival, illetve a választójoggal kapcsolatos jogszabályok tervezett módo-
sításával kapcsolatosan. A hat országos kisebbségi önkormányzati vezetõ által
szignált kommünikében bírálták mind az IM, mind pedig a BM december 5-i
dátummal ellátott törvénytervezetét, s kezdeményezték, hogy a kormány foly-
tassa az egyeztetést a kisebbségi joganyag módosítását illetõen. Az érintett hét
kisebbségi vezetõ abban is egyetértett, hogy a továbbiakban a törvénymódosítás
kérdésében szorosan együttmûködnek és egységesen lépnek fel.

2004. január 20.
A koalíciós együttmûködést felfüggesztõ CSZOSZ frakcióvezetõje, Kövesi
Vilmos elõzetes tárgyalásokat követõen szóbeli szövetséget kötött a Horváth Ala-
dár nevével fémjelezhetõ RPM-mel, illetve a Farkas Flórián által vezetett LD-vel.

2004. január 21.
„Magyarországnak fontos nemzeti érdeke, hogy a kisebbségi jogi szabályozás na-
gyobb normatív bázist kapjon az EU-ban” – mondta az AB elnöki fõtanácsadója
a „Kisebbségek Európában” címû konferencián, Budapesten. „Az EU a kisebb-
ségvédelmet külpolitikájában kifejezetten az új tagállamokkal szembeni revolve-
rezésre használja fel” – jelentette ki Kondorosi Ferenc az OIK tanácskozásán.

2004. január 22.
A BJLKE-t Kölcsey Ferenc-díjjal tüntette ki az V. Kerületi Önkormányzat, elis-
merve az egyesület kulturális tevékenységét.

2004. január 23.
Négy országos kisebbségi önkormányzat nyilvánította ki támogatását a kor-
mányzat (IM, BM) törvénytervezeteivel kapcsolatosan, amelyek a kisebbségi,
illetve a választójogi kódex módosítására irányulnak. Az errõl tanúskodó ellen-
állásfoglalást a január 20-án hét országos nemzetiségi testület delegáltja által ki-
bocsáttatott deklarációra válaszul adták ki a német, a szlovák, a cigány és a hor-
vát országos önkormányzat elnökei.
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2004. január 23.
A hatvani kistérségben élõ romák társadalmi integrálását elõsegítõ megállapo-
dást kötött Hatvan Város Önkormányzata és a hatvani CKÖ. A négy évre szóló
együttmûködési megállapodást az USAID finanszírozza pályázatok alapján.

2004. január 24.
Harmincöt kisebbségi önkormányzat és Kisvaszar települési önkormányzata
megalakította a Cigányképviselõk Baranya Megyei Kistérségi Társulását, de
több település is jelezte, hogy érdemi munka esetén csatlakozik a szervezethez.
Elnökévé Várnai Mártont, a pécsi Etnikai Fórum elnökét, helyettesének Kovács
Mónikát, Kisvaszar polgármesterét választották meg. 

2004. január 31.
A GOÖ testülete megválasztotta a Magyarországi Görögök Kutatóintézetének
igazgatóját. A meghívásos pályázat nyertese dr. Fokasz Nikosz egyetemi docens
lett. A grémium tagjai emellett tájékoztatót hallhattak a SAE 2003. decemberi
kongresszusán történtekkel kapcsolatban. Szkevisz Theodorosz, a GOÖ elnöke
beszámolt arról, hogy a SAE elé terjesztette a görög kulturális központ és egy
magyarországi görög nyugdíjasotthon létrehozásának a tervét.

2004. február 1.
Hivatalába lépett Kállai Katalin, az NKÖM romaügyi miniszteri biztosa, aki ko-
rábban a NEKH fõtanácsosaként dolgozott. A roma kulturális ügyek koordiná-
ciójáért felelõs biztos legfontosabb feladatának a társminisztériumok és a szak-
mai szervezetek összefogásának megteremtését tekinti.

2004. február 3.
Végérvényesen felbomlott az OCÖ-t irányító baloldali koalíció, miután a
CSZOSZ frakciója kivonult a kisebbségi szervezet elnökségi ülésérõl. Az elnök-
ségi ülésen az OCÖ 2004. évi költségvetésérõl, valamint az országos intézmény-
hálózat felállításáról is tárgyaltak volna. Napirend elõtti felszólalásában azonban
Dógi János, a CSZOSZ elnöke azt javasolta, hogy elõször a két koalíciós partner
nézeteltéréseirõl tanácskozzanak. Mivel ez meghiúsult, frakciója kivonult az ülés
helyszínérõl. Az elnökségi ülést követõ sajtótájékoztatóján Kövesi Vilmos, a
CSZOSZ frakcióvezetõje bejelentette: szervezete felbontottnak tekinti a Kolom-
pár Orbánnal kötött koalíciós megállapodást.

2004. február 4–17.
Zamárdin megrendezték az Országos Roma Filmakadémia szakmai továbbkép-
zését fiatalok számára. Mint azt Duló Károly filmrendezõ – a Filmmûvészek és
Filmalkalmazottak Szakszervezetének elnöke, a program oktatója – elmondta,
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mindannyiuk álma egy olyan kisebbségi televízió, amely saját eszközökkel és
folyamatos, megbízható mûsoridõvel rendelkezik.

2004. február 9.
A NEKH kétnapos, bentlakásos szemináriumot szervezett a magyarországi nem-
zetiségek országos önkormányzati vezetõi számára, amelyen a 2004. év felada-
tait, a költségvetési pénzek felosztási elveit, a közalapítványban (MNEKK) ki-
írandó pályázatokat, a BM anyakönyvezésre vonatkozó rendelettervezetét és más
kérdéseket tekintettek át. A keszthelyi tanácskozáson – ahol a ruszin önkormány-
zat kivételével mindegyik képviseltette magát – kétségkívül a legkurrensebb na-
pirendi pont a kisebbségi törvény és a választási jogszabályok módosításának
kérdése volt.

2004. február 11.
Az FLKÖ Marianné Halina Wesoíeket választotta meg elnökévé.

2004. február 13.
Várhatóan már ebben az évben megkezdõdik az ország 463 romatelepének reha-
bilitációja. A házak felújítására, építésére, valamint az infrastruktúra kiépítésére
a kormány a ciklus végéig 10,5 milliárd forintot fordít – mondta Kolompár
Orbán, az OCÖ elnöke Ózdon, a hetési cigánytelepen. Az OCÖ a borsodi város-
ban tartotta évi rendes közgyûlését, amelyen szó volt a szervezet költségvetésé-
rõl, a cigányság életkörülményeinek javításáról, a roma népfõiskola létrehozásá-
ról. Kolompár Orbán szerint a teleprehabilitációs programot csak akkor érdemes
végigvinni, ha az párosul más – például foglalkoztatási, egészségügyi és szociá-
lis – programokkal is.

2004. február 13.
Együttmûködési megállapodást írt alá az FCÖ és a BRFK, hogy a nemzeti és et-
nikai kisebbségek jogegyenlõségét az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését cél-
zó intézkedésekkel is segítse.

2004. február 14.
Az UOÖ és a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület beköltözött új székhá-
zába, a Hajós utca 1. szám alatti irodaházba.

2004. február 14.
Budapesten tartott közgyûlésén a BJLKE elnökségének élére Karina Wesoíowskit
választották meg.
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2004. február 15.
Budapesten átadták az MR lengyel szerkesztõsége által adományozott a „2003.
év magyarországi lengyelje” és a reményteljes fiatalság számára a „2003. év
magyarországi lengyel egyénisége” kitüntetõ címeket. A díjakban Cséby Géza és
Asztalos András részesült.

2004. február 16.
Egészségügyi mûszereket kapott Németországtól a magyarországi német közös-
ség. A budapesti német nagykövetség diplomatájának jelenlétében Heinek Ottó,
az MNOÖ elnöke adta át a német kisebbségi önkormányzatok képviselõinek azt
a 12 „prevenciós csomagot”, amelynek a beszerzését a berlini szövetségi belügy-
minisztérium finanszírozta.

2004. február 16.
Az OCÖ közgyûlésén hozott döntésnek megfelelõen létrejött az a bizottság,
amely közremûködik az Osztrák Megbékélési Alap által bonyolított kárpótlás
körüli visszaélések kivizsgálásában. A háromtagú grémium ezt követõen kapcso-
latba lépett a Farkas Flórián által vezetett parlamenti vizsgálóbizottsággal, vala-
mint találkozót kezdeményezett a roma holokauszt túlélõinek járó Kárpótlást
Koordináló Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvánnyal.

2004. február 17.
Az országos kisebbségi önkormányzatok delegáltjaiból és a kulturális tárca kép-
viselõibõl megalakult a Nemzetiségi Kulturális Tanács. A testület a kisebbsége-
ket érintõ kulturális ügyekben döntés-elõkészítõ, tanácsadó, javaslattevõ, véle-
ményezõ és munkaközi kapcsolatokat segítõ szerepkör ellátására hivatott.
Elnöke az NKÖM mindenkori politikai államtitkára. Társelnökei az országos ki-
sebbségi önkormányzatok által választott képviselõ, valamint a tárcánál a kisebb-
ségi ügyek felügyeletével megbízott mindenkori helyettes államtitkár. A kisebb-
ségi oldal társelnökké Fuzik Jánost, az OSZÖ elnökét választotta.

2004. február 17.
Négypárti egyeztetést tartottak a kisebbségi törvény és a választójogi szabályo-
zás módosításaként kidolgozott törvénytervezetek tárgyában az Országgyûlés
emberi jogi szakbizottságának ülésén. A parlamenti pártok képviselõi egyetér-
tettek a változtatások szükségességében, a módosítások irányában és – legfõkép-
pen – a kisebbségi választói névjegyzék bevezetésében. Az egyeztetésen a pár-
tok részérõl az MDF-et képviselõ bizottsági elnök Szászfalvy Lászlón kívül
Kósáné Kovács Magda (MSZP), Hargitai János (Fidesz – MPSZ) és Fodor Gá-
bor (SZDSZ) vett részt.
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2004. február 17.
A Rákosligeti Mûvészeti Szalon szervezésében nyílt meg Siekierszki Zenobia
„Lengyel–magyar tájakon” címû kiállítása. A tárlatot Puskás Zoltán, a XVII.
Kerületi LKÖ elnökhelyettese nyitotta meg. Ezt követõen adták át a Kerületi
Lengyelekért díjat Puskás Máriának, az MLBK vezetõjének, valamint helyette-
sének, Csekovszky Árpádnénak.

2004. február 18.
Kaltenbach Jenõ, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa
találkozott a kisebbségi média munkatársaival és az országos kisebbségi önkor-
mányzatok vezetõivel. A kisebbségi vezetõk üdvözölték azon kezdeményezését,
hogy vizsgálatot indítson a kisebbségi jogok médiában való érvényesülésérõl.

2004. február 19.
Kétnyelvû kötetben – magyarul és szlovákul – jelentette meg Benedek István
Gábor A komlósi tóra címû elbeszélésgyûjteményét a békéscsabai Tevan Kiadó
és a Csabai Szlovákok Szervezete.

2004. február 19.
Részben európai hitelbõl finanszírozná a romatelepek felszámolására irányuló
programot az EK, ezért mintegy 10,5 milliárd hitelkérelemmel fordult az ET fej-
lesztési bankjához – közölte Teleki László, a MEH roma ügyekért felelõs politi-
kai államtitkára. A pénzt a romatelepek felszámolására indított programra költik.
A hitelt a PM veszi fel, míg a program lebonyolításáért az EK felel. Teleki László
arról is beszámolt, hogy a CTB elfogadta a 2004. évi munkatervét, valamint az
ülésen szó esett a romák integrációját elõsegítõ középtávú intézkedési csomagról
is. A kormány február 18-án elsõ olvasatban tárgyalta a programot, de nem dön-
tött róla.

2004. február 19.
Megnyílt a Magyarországi Roma Galéria Egyesület tagjainak alkotásaiból válo-
gatott tárlat az EK ügyfélszolgálati helyiségében, ezzel kezdetét vette a március
2-ig tartó „Romahetek” címû rendezvénysorozat.

2004. február 20.
Német napokat rendezett a Pataky Mûvelõdési Ház és a Kõbányai Német Önkor-
mányzat „Együtt Európában” címmel. A négynapos programot Andó Sándor pol-
gármester nyitotta meg, majd a Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövet-
ségének Képzõmûvészeti Szekciója által rendezett kiállítást tekinthették meg az
érdeklõdõk.
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2004. február 20.
A katowicei Sziléziai Egyetem Lengyel Nyelv és Kultúra Iskolája szervezésében
kétszemeszteres posztgraduális képzés indult a lengyel nyelv tanítása tárgyában
húsz magyarországi pedagógus számára, akik az OLKÖ mellett mûködõ vasár-
napi iskolahálózatban dolgoznak.

2004. február 22.
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tiltakozásukat fejezték ki a ki-
sebbségi kulturális autonómia letéteményeseinek tekinthetõ kisebbségi lapok tá-
mogatásának radikális lefaragása ellen. Már a kisebbségi lapok támogatását
egyedüliként biztosító MNEKK 2004. évi költségvetésének 25%-os csökkenté-
sét is elfogadhatatlannak tartottuk – volt olvasható a hazai kisebbségi vezetõk ál-
tal Medgyessy Péter miniszterelnökhöz és Draskovics Tibor pénzügyminiszter-
hez intézett levelében.

2004. február 24.
A romák egészségi állapota anyagi helyzetüknél is rosszabb – mondta Falus
Ferenc fõigazgató a fõvárosi Nyírõ Gyula Kórházban a „Tolerancia az egészsé-
gért” program beharangozó rendezvényén. Az egyéves modellprogram 15 millió
forintos állami támogatással kezdõdött meg a Nyírõ Gyula Kórházban, valamint
Diósgyõrben, Fehérgyarmaton, Hódmezõvásárhelyen és Komlón. Célja, hogy a
hátrányos helyzetû csoportok tagjai – különös tekintettel a romákra – ugyanolyan
egészségügyi ellátásban részesüljenek, mint bárki más – hangzott el a program-
ismertetõ sajtótájékoztatón.

2004. február 24.
Új független frakciót hozott létre a CSZOSZ frakciójából kivált nyolc országos
cigány önkormányzati képviselõ. Megalakulását Kövesi Vilmos, az új frakció
vezetõje jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján.

2004. február 29.
Együttmûködési megállapodást írtak alá a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság,
valamint a megyei Cigány Önkormányzatok Szövetségének képviselõi. A két fél
feladatait tartalmazó, illetve az együttmûködés területeit részletesen taglaló meg-
állapodás aláírására a megyei fõkapitányság székesfehérvári székhelyén került
sor.

2004. március 1.
Demonstráción fejezte ki szolidaritását a kelet-szlovákiai romákkal a Szlovák
Köztársaság budapesti nagykövetsége elõtt az OCÖ. Petíciót nyújtottak át a kül-
képviselet egyik munkatársának, amelyben egyebek mellett azt kérik, hogy
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„szüntessék meg a romákkal szembeni brutális fellépést, dolgozzák ki az” éhség-
lázadásban részt vevõk jogi rehabilitációját.

2004. március 2.
A bûnmegelõzésben való együttmûködést és a negatív diszkrimináció megelõzé-
sét rögzíti egyebek mellett az a megállapodás, amelyet Kecskeméten írt alá a
Bács-Kiskun megyei rendõrfõkapitány és a megyei cigány érdekképviseleti szer-
vezet vezetõje.

2004. március 3.
A romák társadalmi integrációját elõsegítõ kormányzati program célja a jog-
egyenlõség érvényesítése, az elõítéletek csökkentése, az oktatás minõségének ja-
vítása, az oktatási szegregáció csökkentése – mondta kormányszóvivõi tájékoz-
tatóján Gál J. Zoltán. Kiemelte továbbá, hogy a PM és az esélyegyenlõségi tárca
nélküli miniszter kezdeményezése nyomán 2004-ben független pénzügyi és
szakmai monitoring bizottság követi nyomon a kabinet intézkedéseinek végre-
hajtását. A kormány emellett megtárgyalta és elfogadta a kisebbségi joganyag
megújítására kidolgozott törvénytervezeteket is.

2004. március 4.
A NEKH székházában ülésezett MNEKK. A tanácskozás napirendjén szerepelt
többek között a szervezet 2004. évi költségvetése, amelynek állami támogatása
az elõzõ heti kormánydöntés értelmében jelentõsen csökkent. Heizer Antal, a ku-
ratórium elnöke elmondta: nem 120, hanem „csak” 109 millióval. Mivel a 2003.
évrõl maradt még 80 millió forint, így a források szûkössége mellett épphogy ki
lehetett gazdálkodni a pályázatok anyagi hátterét, biztonsági tartalék azonban
nem maradt.

2004. március 6.
Mivel a kormányváltás óta nem lett hatékonyabb a magyarországi cigányok ér-
dekképviselete, ezen kíván változtatni a Független Cigány Kerekasztal – tudatta
közleményében Kövesi Vilmos, az OCÖ Független Frakciójának vezetõje.

2003. március 8.
285 igen és egy ellenszavazat mellett döntött az Országgyûlés a holokauszt roma
áldozatainak nemzetközi és hazai kárpótlását vizsgáló bizottság tisztségviselõi-
nek és tagjainak megválasztásáról szóló H/9183. számú határozati javaslatról.
Ezzel a bizottság megkezdhette tevékenységét.
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2004. március 9.
A budapesti XII. kerület Mûvelõdési Központjában megnyílt az „Örmény kódex-
mûvészet” címû kiállítás, a kerületi örmény KÖ március 15-i ünnepségével egy-
bekötve.

2004. március 11.
Ukrajna magyarországi nagykövetének, Jurij Muskának, a magyarországi ukrá-
nok képviselõinek, valamint az UOÖ tagjainak találkozójára került sor az Ukrán
Kulturális Központban, Budapesten. A nagykövet pianínót adományozott a
MUKE-nek.

2004. március 15.
Teleki László politikai államtitkár avatta fel a dombóvári CKÖ közösségi házát,
amelyet a kisebbségi és a települési képviselõ-testület 3,5 millió forintos költség-
gel közösen alakított ki.

2004. március 15.
Mádl Ferenc köztársasági elnök a magyarországi horvátok érdekében több évti-
zeden át kifejtett kiemelkedõ munkássága elismeréseként dr. Karagics Mihály-
nak, a horvát országos önkormányzat elnökének a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

2004. március 17.
Ljubljana nehezményezi, hogy Budapest nem támogatja a kívánatos mértékben
a magyarországi szlovén kisebbség iskoláit és tömegtájékoztatási eszközeit.
Szlovénia szerint Magyarország mindezzel megszegi egyes nemzetközi kötele-
zettségeit. A kritikai észrevételeket Franc Puksic ismertette budapesti látogatá-
sán, amelyen tárgyalt Szabó Vilmossal, a MEH kisebbségi ügyekért felelõs poli-
tikai államtitkárával és Bálint-Pataki Józseffel, a HTMH elnökével. A ljubljanai
parlament határon túli szlovénekkel foglalkozó bizottságának elnöke jelezte:
Szlovénia azt szeretné, ha Budapest elegendõ anyagi támogatást nyújtana a
szentgotthárdi szlovén rádió mûködtetéséhez, kétnyelvûvé alakítaná az apát-
istvánfalvi általános iskolát, és tartósan rendezné a magyarországi szlovének lap-
jának, a Porabjénak az anyagi gondjait.

2004. március 18.
A Rádió C tulajdonosi közgyûlésének döntése értelmében Mark West, a Juventus
Rádió volt vezetõje lett a roma közmédium ügyvezetõ igazgatója.
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2004. március 19.
Az OCÖ vezetése a Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálóza-
tának 127 leendõ munkatársa számára rendezett szakmai tájékoztató megbeszé-
lést Budapesten. A 286 pályázóból kiválasztott 127 fõ szakmai képzése március
22-én indult 40 órában, hat alkalommal. A tanfolyamot elvégzett pályázók az
OM-mel együttmûködve OKJ-s végzettséget szerezhettek térség- és településfej-
lesztési menedzser szakon.

2004. március 19.
A Hriszto Botev Bolgár–Magyar Általános Iskola és Gimnázium épületében ta-
lálkozót rendeztek, amelyen részt vett a bolgár Oktatási és Tudományos Minisz-
térium képviseletében Nalban asszony, a Középfokú Oktatási Koordinációs és
Ellenõrzõ Osztály munkatársa, valamint Rumjana Taskova, a külföldi bolgár is-
kolák referense is.

2004. március 19–20.
„Ezeréves ruszin–magyar együttélés a történelem tükrében” címmel konferenci-
át rendeztek a Belváros-Lipótvárosi Kisebbségek Házában a helyi ruszin KÖ
szervezésében.

2004. március 20.
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, az OSZÖ, a Tótkomlósi Szlovák Ön-
kormányzat és a Komlósi Szlovákok Szervezete a nem sokkal korábban Tótkom-
lóson átadott Szlovák Regionális Kulturális Központban látta vendégül Heizer
Antalt, a NEKH elnökét, aki a kisebbségi önkormányzati képviselõk megválasz-
tásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény módosí-
tásáról tartott elõadást. A rendezvény után több Békés, Csongrád és Bács-Kiskun
megyei szlovák szervezet megalakította a dél-alföldi régió szlovák konföderáció-
ját, Dél-alföldi Szlovák Szervezetek néven.

2004. március 21.
A fõvárosi Lengyel Intézet kiállítótermében, a Budapesti Tavaszi Fesztivál kere-
tében, megnyílt Szyksznian Wanda, a Magyarországi Lengyel Alkotók Fóruma
tagjának alkotásait bemutató „Lengyel örökség” címû kiállítása.

2004. március 22.
Immár kilencedik alkalommal adták át az RPA által alapított Polgárjogi díjakat,
a rasszizmus elleni világnap, március 21. alkalmából. A romák emberi jogainak
érvényesülése érdekében kifejtett tevékenységéért elismerésben részesült:
Szegedi Dezsõ Jászai Mari-díjas színmûvész, Balogh Attila költõ, újságíró, Szi-
kinger István alkotmányjogász, az RPA ügyvédje, Boós Tibor ügyvéd, jogi sza-
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kértõ, Máté Sándor, az opályi CKÖ elnöke, Kóczé Angéla szociológus, az Európa
Tanács mellett ERIO igazgatója, valamint Varró Szilvia újságíró, a Népszabadság
munkatársa.

2004. március 23.
Az Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága ülésén a
T/9126. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról tanácsko-
zott a testület, és végül egyhangú szavazással a plenáris ülés elé ajánlotta a ki-
sebbségi joganyag módosításáról szóló elõterjesztést. A német, horvát, szlovák és
cigány önkormányzat fenntartások nélkül támogatta a választói névjegyzéket,
míg mások azt vagy kategorikusan ellenezték, vagy módosításokkal, kiegészíté-
sekkel tudták csak elfogadni.

2004. március 24.
Március végétõl roma származású kisebbségi referensek fogják segíteni a rend-
õr-fõkapitányságok munkáját az ország valamennyi megyéjében – mondta Lázár
János, az ORFK bûnügyi fõigazgató-helyettese Kaposvárott tartott sajtótájékoz-
tatóján, miután a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság együttmûködési megál-
lapodást írt alá a megyei roma szervezetekkel.

2004. március 24.
Elindította vizsgálatát a kisebbségi jogok médiában való érvényesülése tárgyá-
ban Kaltenbach Jenõ kisebbségi ombudsman. „A vizsgálati terv elkészült, várha-
tóan a hónap folyamán látogatásokat teszünk fõvárosi, pécsi, szegedi, miskolci
és szombathelyi intézmények szerkesztõségében” – mondta.

2004. március 26.
Az ET Tarja Halonen finn köztársasági elnök javaslata alapján megkezdte a 75
fõs Európai Roma Fórum létrehozására irányuló egyeztetéseket. A tervek szerint
a Fórumban az Európa Tanács tagországainak roma esernyõszervezetei delegál-
nák a jövõben a képviselõket. A testület ellenõrzi majd az emberi jogok védel-
mét, a romák integrálódását az európai társadalmakba, és javaslatokat tesz majd
az európai törvényhozó intézményeknek. Magyarországot – az RPA nevében –
Daróczi Ágnes, az OCÖ-t Kolompár Orbán képviseli majd a szervezetben.

2004. március 26.
A budai várban lévõ Litea Könyvszalonban mutatták be az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) Kiadó gondozásában megjelenõ
Erdélyi Örmény Múzeum sorozat nyolcadik köteteként Dinnyés László Ismeret-
len 1848/49-es dokumentumok címû könyvét.
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2004. március 27.
A fõvárosban élõ ukránok megünnepelték a neves ukrán költõ, Tarasz Sevcsenko
születésének 190. évfordulóját. Az UOÖ és az Ukrán Nagykövetség által szerve-
zett ünnepségen felléptek a Vasárnapi Iskola tanulói, a MUKE elõadómûvészei,
a Veszelka Tánccsoport és a Lvivbõl érkezett Horicvit néptáncegyüttes. Hasonló
rendezvényekre került sor a helyi ukrán önkormányzatok rendezésében Várpalo-
tán és Miskolcon is.

2004. március 28.
Rudolf Schuster rövid munkalátogatásra érkezett Magyarországra. A Szlovák
Köztársaság elnöke Csielkáné Tóth Lenke polgármesterrel megtekintette a nagy-
tarcsai evangélikus templomot és a Helytörténeti Múzeumot, majd Bátovszki
György, Csömör polgármestere díszvacsorán látta vendégül, a nap végén pedig
Budapesten találkozott Mádl Ferenc államfõvel.

2004. március 30.
Az Országgyûlés emberi jogi szakbizottsága benyújtotta a parlament plénumá-
nak a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
szóló H/9630. számú önálló bizottsági indítványát. A 2004. évi költségvetési tör-
vényben – már harmadik éve változatlanul – elõirányzott 110 millió forint kor-
mányzati támogatás felosztására a bizottság pályázatot írt ki.

2004. március 30.
Mircea Geoana román és Kovács László magyar külügyminiszter budapesti ta-
lálkozóján megbeszélésre kerültek a bilaterális kapcsolatok nyitott kérdései.
Mircea Geoana közölte: szeretnék, ha a következõ hónapokban a közös
magyar–román Gozsdu Alapítvány megkezdhetné mûködését Budapesten.
Kovács László a sajtótájékoztatón erre reflektálva kifejtette, hogy Magyarország
kész hozzájárulni egy Emanuil Gojdu- (Gozsdu Manó-) emléktábla felállításá-
hoz, valamint felajánlja, hogy az alapítvány helyiséget béreljen a budapesti
Gozsdu-udvarban. A román igény, vagyis, hogy az alapítvány fizikailag is kap-
csolódjon a Gozsdu-udvar épületkomplexumához, nem teljesíthetõ, hiszen nincs
állami tulajdonban. Kovács László megjegyezte, hogy a magyar kormány egy
XII. kerületi ingatlant biztosított az alapítvány mûködéséhez. Mircea Geoana az
emléktábla felállítása mellett az ortodox kápolna restaurálását is szorgalmazta a
Gozsdu-udvarban.

2004. március 31.
Fiatal romák számára készült információs és találkozóközpontot adtak át Pécsett,
a Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke, valamint a Budapesti
Német Nagykövetség képviselõjének jelenlétében. A Goethe Intézet, a Stuttgarti
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Médiafõiskola, a Gandhi Alapítvány és a budapesti Pedagógiai Intézet támogatá-
sával, szponzorok segítségével berendezett modern könyvtár segít majd a fiatal
romáknak, hogy könnyebben hozzáférjenek a tudományos forrásokhoz.

2004. március 31.
„Magyar Évtized Roma Civil Egyesületeinek (MÉRCE) Fóruma” címmel ren-
dezték meg Budapesten a cigány civil szervezetek országos találkozóját.
Várallyai Gyula a 2005-ben induló Roma Integráció Évtizede Programot kezde-
ményezõ Világbank képviseletében elmondta: a kormányok nem képesek egye-
dül megoldani egy kisebbségi csoport vagy akár „egy szegénységi góc” problé-
máit.

2004. március 31.
Az Országgyûlés plenáris ülése Kiss Péter kancelláriaminiszter expozéjával
megkezdte a kisebbségi joganyag, valamint a választójogi kódex vonatkozó sza-
kaszainak módosításáról szóló T/9126. számú törvényjavaslat általános vitáját.
Az Emberi Jogi, az Alkotmányügyi és az Oktatási Bizottság egyaránt támogatta
a kormányzati indítvány vitára bocsátását. Markánsabb fenntartások csak a kül-
ügyi szakbizottság kisebbségi véleményében fogalmazódtak meg.

2004. április 1.
Második alkalommal találkoztak Budapesten a 2005-tõl induló Roma Integráció
Évtizede Programban részt vevõ kilenc országban szervezõdött munkacsoportok.
A konferencián a partnerállamok delegátusai a romák társadalmi helyzetén javí-
tó saját cselekvési programjaikról számoltak be. 

2004. április 1.
A VIII. kerületi bolgár önkormányzat meghívásra és a BKI támogatásával a
Somogyi Béla Utcai Általános Iskola kiállítótermében megnyílt a sumeni Kossuth
Lajos Múzeum anyagából a kormányzóelnök halálának 110. évfordulója alkalmá-
ból rendezett kiállítás. Jelen volt Margarita Sztiljanova, a sumeni múzeum igaz-
gatója is.

2004. április 1.
Daróczi Dávid, a Rádió C új fõszerkesztõje átvette posztját a kisebbségi médiu-
mot a megalakulásától (2001. október 8.) irányító Kerényi Györgytõl. „Új mûso-
rokat fogok indítani, ezért néhányat meg is kell szüntetnem” – közölte a gazda-
sági újságíróként ismertté vált Daróczi, majd így folytatta: „Alapvetõen jó
irányba halad a Rádió C, de véleményem szerint több közszolgálati mûsort kell
sugározni.”
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2004. április 2.
Beszüntette tevékenységét az OCÖ holokausztbizottsága, amely az Osztrák
Megbékélési Alap által bonyolított roma kárpótlással kapcsolatban felmerült
kérdésekre kívánt választ kapni. A bizottság úgy ítélte meg, hogy nincs további
feladata, hiszen a MEH romaügyi politikai államtitkára a MAZSÖK-kel együtt
koordinálja az ügyet.

2004. április 3.
Az RPM szakmai tanácskozást és vitanapot tartott az OCIMK-ben, amelyen kö-
zel száz kisebbségi önkormányzati képviselõ és civil szervezetek vezetõi vettek
részt. A jelenlévõ képviselõk éles vitát folytattak a kisebbségi névregiszterrel
kapcsolatban. Állásfoglalásuk szerint „minden törvényes eszközzel megakadá-
lyozzák a névjegyzék elfogadtatását”.

2004. április 3.
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést az ÁSZ, miután megvizsgálta az OCÖ
gazdálkodását az 1999. január 1. és 2003. június 30. közötti idõintervallumban.
Az OCÖ gazdálkodásában nem érvényesült a szabályszerûség, a célszerû és ta-
karékos gazdálkodás követelménye – állapítja meg  a számvevõszék.

2004. április 5.
Az Országgyûlés plénuma határozatot fogadott el a holokauszt emléknapja alkal-
mából Áder János (Fidesz – MPSZ), Herényi Károly (MDF), Lendvai Ildikó
(SZDSZ) és Kuncze Gábor (SZDSZ) frakcióvezetõk kezdeményezése alapján. 
A négypárti konszenzussal megszületett dokumentum emlékeztet arra, hogy
1944. április 16-án vette kezdetét a magyarországi zsidóság és cigányság mód-
szeres deportálása és gettókba szállítása.

2004. április 6.
2004. évi elsõ ülését tartotta a Romaügyi Tanács a MEH konferenciatermében.
Az elhangzott tájékoztatókon kívül a testület tagjai megvitatták a kisebbségi tör-
vény és a választójogi jogszabály módosítására benyújtott törvényjavaslatot is.

2004. április 6.
Diákok játékos vetélkedõivel megkezdõdtek a Gandhi Napok Pécsett. A prog-
ramsorozattal az ország egyetlen roma nemzetiségi középfokú oktatási intéz-
ménye, a Gandhi Gimnázium ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját.

2004. április 7.
Titus Corláöean, a Határon Túli Románok Hivatalának vezetõje Méhkerékre láto-
gatott Andrei Oancea szegedi fõkonzul és Fretyán István, a NEKH osztályveze-
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tõjének társaságában. A honi románság fellegvárában, a nemrégiben átadott,
megnyitott Román Nemzetiségi Gondozási Központban Corlãþean szépirodalmi
könyvcsomagot nyújtott át Ruzsa Zoltánnak, a helyi általános iskola igazgatójá-
nak. Ezt megelõzõen a hivatalba lépése óta hazánkba elõször érkezõ államtitkár
Gyulán, az MROÖ-nél, majd a püspöki hivatalban járt. 

2004. április 8.
A Nemzetközi Roma Nap alkalmából nyílt kiállítás a Romaversitas Láthatatlan
Kollégium egykori és jelenlegi hallgatóinak alkotásaiból a Kossuth Klubban.
Erõs Emese verset mondott, majd Balogh Tibor énekelt. A Balogh Tibor, Kállai
András, Kállai Henrik, Pelsõczi Sándor és Sörös István munkáit bemutató kiállí-
tást Daróczi Ágnes nyitotta meg.

2004. április 8.
Tiltakozunk az ellen, hogy 60 évvel a holokauszt után újra nyilvántartásba akar-
ják venni a kisebbségeket, ezzel is erõsítve az elõítéleteket – mondta Kövesi
Vilmos a Komáromban tartott Nemzetközi Roma Napon. Az FCKOSZ vezetõje
elmondta: nem véletlen, hogy a Duna menti települést választották demonstrá-
ciójuk helyszínéül, ugyanis hat évtizeddel ezelõtt a Csillag erõdbõl hurcolták el
szüleiket, nagyszüleiket a koncentrációs táborokba.

2004. április 8.
A 2003-ban támogatott roma lapok 2004-ben több mint harmadával kevesebb
pénzt kapnak a MNEKK-tõl, mint az azt megelõzõ évben – döntött soros ülésén
a közalapítvány kuratóriuma. A négy roma lapra (Kethano Drom, Lungo Drom,
Világunk, Amaro Drom) 27 millió forintot fordítottak a korábbi 36 millió után. 
A többi nemzetiségi lap anyagi támogatása is csökkent a 2003. esztendõhöz ké-
pest, egyöntetûen 25%-kal. Ez évben ugyanakkor az NKA-nál is lehetett pályáz-
ni nemzetiségi lapok megjelentetésére.

2004. április 9.
A Szarvasi Regionális Színház Kht. Szlovák Színháza nagypénteken bemutatko-
zott a nagyközönségnek szlovák nyelven elõadott elsõ darabjával, a Passióval.

2004. április 14.
Alakuló ülését tartotta Kaposvárott az Országos Horvát–Magyar Baráti Társaság.
A Somogyi megyeszékhelyen megtartott rendezvényen Ivan Brandiç, a Horvát
Köztársaság fõkonzulja is az alapító tagok sorába lépett. Kovács Márkot elnök-
ké, Kárász Lászlót fõtitkárrá választották.
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2004. április 14.
Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke olasz és spanyol roma szervezetek vezetõivel
folytatott megbeszélést a magyarországi önkormányzati rendszer mûködésének
tapasztalatairól Budapesten. Elhangzott, hogy helye lehetne az európai uniós tag-
államok közjogi struktúrájában a magyarországihoz hasonló kisebbségi önkor-
mányzati rendszernek.

2004. április 15.
Fáklyás, élõ láncot alkotva emlékeztek fiatalok és idõsebbek a zsidó és roma ál-
dozatokra a holokauszt magyarországi emléknapjának elõestéjén Budapesten, az
egykori nagy gettó körül. A Fõvárosi Önkormányzat, a HÖOK, az FDSZ, zsidó
ifjúsági szervezetek és az FCÖ által szervezett megemlékezésen közel három-
ezren vettek részt.

2004. április 15.
Az EK Roma Integrációs Igazgatósága vezetõi posztjára kiírt pályázat eredmé-
nyeképpen dr. Ürmös Andort, az ESZCSM fõosztályvezetõ-helyettesét válasz-
totta ki Teleki László, a MEH roma ügyekért felelõs politikai államtitkára és Kiss
Róbert, az EK elnöke. Az új vezetõ helyettese Solymosi Imre lett. Az eddigi
megbízott vezetõ, Bognárné Várfalvi Marianna, a volt Romaügyi Hivatal köz-
tisztviselõje a PHARE Twinning Monitoring vezetõje lett.

2004. április 15.
A Fõvárosi Örmény Klubban megemlékeztek az örmény genocídiumról. Szabó
László „Musza Dagh, Kilikia, Kapadókia” címû elõadását követõen dr. Issekutz
Sarolta, az EÖGYKE elnöke emlékbeszédében ismertette az örmény népet ért
tragédiát. A közel 3 millió, diaszpórában élõ örmény minden év április 24-én
meggyújtja az emlékezés lángját.

2004. április 16.
Frigyesi András programmenedzser és Szabó Vilmos politikai államtitkár ünnepi
beszédét követõen az Örmény legenda címû tánckantátával nyílt meg az április
22-ig tartó Nemzetiségi Színházi Találkozó. A „nyelvében él a nemzet” mottó
szellemében megrendezett eseményen a 2003-as elsõ seregszemléhez képest
nyolcról tizenkettõre bõvült a részt vevõ nemzetiségek száma 17 produkció be-
mutatásával. A színházi találkozó – amely hivatalosan a Duende Színházi Társu-
lás Balladák földjén címû elõadásával vette kezdetét – a Thália Színház három
helyszínén zajlott.
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2004. április 16.
Tizenkét hallgató kezdte meg tanulmányait az OAI roma védõnõképzési prog-
ramján a Szabolcs megyei Nyírbátorban. Az egy hónapos tanfolyam során elsõ-
sorban arra készítették fel a jelentkezõket, hogyan hívják fel a figyelmet a beteg-
ségek megelõzésére.

2004. április 16.
Tatán tartotta alakuló ülését az MLBK, amelynek létrehozását a helyi LKÖ kez-
deményezte.

2004. április 17.
A magyarországi cigány holokauszt 580 települést érintett – mondta Bársony
János, az RPA kutatója. A magyarországi holokauszt 60. évfordulójának alkalmá-
ból megrendezett, „A holokauszt Magyarországon – 60 év után európai perspek-
tívában” címû konferencián elõadást tartott Michael Zimmermann német kutató,
a Ruhr Egyetem professzora is.

2004. április 19.
Cigány nyelven, lovári nyelvjárásban is megjelent az irodalmi Nobel-díjas Kertész
Imre Sorstalanság címû regénye Rostás Farkas György roma író, költõ fordítá-
sában, amelyet Budapesten mutattak be. A kötet az Aranygolyó Kiadó gondozá-
sában jelent meg, háromezer példányban.

2004. április 19.
Az Országgyûlés lefolytatta és lezárta az általános vitát az emberi jogi szak-
bizottság által a plénum elé terjesztett H/9630. határozati javaslatról, amelynek
melléklete szerint kaphatnak 2004-ben költségvetési támogatást a pályázatot be-
nyújtott kisebbségi szervezetek.

2004. április 20.
A különbözõ okok miatt kirekesztett emberek: a szegények, a származásuk miatt
diszkrimináltak, a fogyatékkal élõk, a romák segítésére, beilleszkedésük elõmoz-
dítására úgynevezett esély házat adott át Miskolcon Lévai Katalin esélyegyenlõ-
ségi miniszter.

2004. április 21.
Közel ötszáz hátrányos helyzetû, fõként roma jutott munkaerõ-piaci képzéshez,
állandó vagy idõszakos munkahelyhez a tíz hónapos magyar–osztrák foglalkoz-
tatási, képzési program keretében Nagykanizsán. Folytatásként roma forrásköz-
pontot hoznak létre 20 ezer eurós osztrák támogatással – hangzott el a zalai város
programzáró konferenciáján.
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2004. április 24.
Tótkomlós város lakossága testületi ülés és kulturális mûsor keretében emléke-
zett meg arról, hogy 1746-ban 80 szlovák család telepedett le, megteremtve ez-
által a város alapjait.

2004. április 25.
Az Ortodox Keresztény Egyházi Napok folytatásaképpen Gyulán, a Magyarországi
Román Ortodox Egyház székhelyén fõpapi misét mutattak be a Szent Miklós-
templomban. Az egyházi napok világi résztvevõit dr. Perjési Klára polgármester, az
MROÖ székházában Kreszta Traján fogadta. Az MROÖ székházában Heizer
Antal, a NEKH elnöke bejelentette, hogy mintegy 30 millió forintból megnyílhat a
magyarországi románság új intézménye, a dokumentációs és információs központ.

2004. április 26.
Debrecen, Miskolc és Budapest után negyedikként nyitotta meg kapuit Esztergom-
ban a Komárom megyei esélyegyenlõségi koordinációs iroda.

2004. április 27.
Chlebniczki János, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének tudományos
titkára és Miroslav Kmet, a békéscsabai szlovák gimnázium volt vendégtanára, a
besztercebányai Bél Mátyás Egyetem oktatója mutatta be Zsilinszky Mihály
Szarvas város történelme és a jelene viszonyainak leírása címû, három nyelven
megjelent kiadványát Szarvason, a Szlovák Közösségi Házban.

2004. április 27.
Esélyek Háza néven esélyegyenlõségi koordinációs iroda nyílt meg Kaposvárott.
Az országban ötödikként átadott megyei illetékességi körrel rendelkezõ intéz-
ményt Lévai Katalin tárca nélküli miniszter adta át.

2004. április 28.
Gusztos Péter (SZDSZ) és Rubovszky György (Fidesz – MPSZ) társelnökletével
megkezdte munkáját a Parlament cigány holokauszt áldozatainak kárpótlását
vizsgáló bizottsága. 

2004. április 30.
A pécsi Magyar–Német Nyelvû Iskolaközpont alsó tagozatos munkaközössége
kórustalálkozót szervezett, amelyen a vendéglátók csoportjai mellett a dél-magyar-
országi megyék német nemzetiségi iskoláinak (Bonyhád, Bóly, Lánycsók,
Somberek, Véménd és a pécsi Belvárosi Általános Iskola) kórusai is fölléptek. 
A zenei kíséretet az iskolaközpont partneriskolája, a berchtesgadeni Christophorus-
schule fúvószenekara, valamint a Bólyi Ifjúsági Fúvószenekar adta.
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2004. május 4.
Alig egy hónap után lemondott a Rádió C, az ország elsõ roma rádiójának újon-
nan megválasztott vezérkara. Daróczi Dávid fõszerkesztõ és Mark West ügyve-
zetõ igazgató szakmai okokra hivatkozva nyújtották be felmondásukat az adó
tulajdonosi testületének.

2004. május 4.
Ognyan Gerdzsikov, a bolgár parlament elnöke Szili Katalin, az Országgyûlés
elnöke meghívására négynapos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. 
A küldöttség elõször a BKI-t kereste fel, ahol az elnök megnyitotta Kraszimir
Trendafilov szobrászmûvész kiállítását. Ezt követõen megtekintették a budapesti
Szent Cirill és Metód bolgár pravoszláv templomot és a Bolgár Mûvelõdési
Házat, ahol találkoztak a magyarországi bolgárok képviselõivel.

2004. május 5.
Teleki László, a MEH roma ügyekért felelõs politikai államtitkára Anne-Marie
Nyroos, Finnország ET mellett mûködõ állandó képviselete vezetõjének meg-
hívására Strasbourgba utazott. A delegációval tartott Heizer Antal, a NEKH, va-
lamint Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke is. A találkozó célja az volt, hogy a finn
államfõ által kezdeményezett Európai Roma Fórum aktuális helyzetérõl tájéko-
zódjanak a magyar, valamint a román kormányzat képviselõi.

2004. május 7.
Regionális szlovák népdalénekes-találkozónak adott otthont a Nógrád megyei
Vanyarc. Az immár tizedik alkalommal megrendezett eseményen négy korcso-
portban (az elsõ osztályostól az egyetemistáig) léptek színpadra a versenyzõ
tanulók. A verseny fõszervezõje a Magyarországi Szlovákok Szervezete volt,
együttmûködve a Nógrád–Heves Megyei Szlovákok Egyesületével, Vanyarc
község önkormányzatával és a helyi szlovák kisebbségi önkormányzattal.

2004. május 7.
A BIE és a GIE bolgár–görög estet rendezett a Bolgár Mûvelõdési Házban. A mû-
sorban fellépett a Jantra és a Helidonaki táncegyüttes, valamint a Taverna és a
Falkafolk zenekar.

2004. május 10.
„Kisebbségvédelem és ombudsmanvalóság” címmel közel húsz ország részvé-
telével rendeztek konferenciát Budapesten, az Országház Felsõházi Termében. 
A tanácskozás célja a kisebbségekkel foglalkozó parlamenti biztosok szerepé-
nek, feladatainak és hatáskörének, valamint a magyar kisebbségvédelmi hivatal
gyakorlatának megismertetése és megvitatása volt.
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2004. május 11.
Az Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága egyhangúlag
általános vitára alkalmasnak találta a Kaltenbach Jenõ kisebbségi és Péterfalvi
Attila adatvédelmi biztos 2003. évi munkájáról szóló beszámolókat.

2004. május 13.
Megtartotta projektindító rendezvényét a „Küzdelem a munka világából történõ
kirekesztés ellen” elnevezésû PHARE-program. Az FMM és az EU támogatásá-
val létrejött projekt célja, hogy olyan kezdeményezéseket karoljon fel, amelyek
a tartós munkanélküliek, a többszörösen hátrányos helyzetben lévõk munkaerõ-
piacra történõ visszajuttatását, bejutását segítik elõ, elsõsorban képzéssel egybe-
kötött foglalkoztatás által.

2004. május 14.
Ötödik alkalommal rendezték meg a kerecsendi Magyary Károly Általános Isko-
lában a Podo-Híd Roma–Magyar Kulturális Diákfesztivált. A roma gyermekek
szocializációjának sajátosságait, a rendszerváltás utáni roma oktatáspolitika kér-
déseit és a pedagógusok két kultúra közötti közvetítõ szerepét vitatták meg. A kö-
vetkezõ napon kulturális fesztivál vette kezdetét.

2004. május 15.
A csobánkai Petõfi Sándor Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény, valamint a
Magyar Pedagógiai Társaság Segítõk Mûhelye és Nemzetiségi Szakosztálya rende-
zésében a helyi Közösségi Házban sor került az I. Roma Értelmiségi Találkozóra.

2004. május 17.
A budapesti Havanna-lakótelepen adta át ünnepélyes keretek között Csepeli
György, az IHM politikai államtitkára a XVIII. Kerületi Szlovén Kisebbségi Ön-
kormányzatnak a pályázati úton elnyert számítógépet. Az eseményen Heizer Antal,
a NEKH, Ropos Antal, a Szlovén Országos Önkormányzat elnöke, valamint a ke-
rületben mûködõ többi kisebbségi önkormányzat képviselõi is részt vettek.

2004. május 18.
A „Befogadó társadalom megteremtése” címû PHARE-projekt májusban indult
el abból a célból, hogy a romák társadalmi elfogadottságát erõsítse, s a velük
szembeni negatív diszkriminációt csökkentse. A projekt lebonyolítására közel
650 millió forint áll rendelkezésre, amelybõl kommunikációs kampányt, általá-
nos iskolai oktatási programot és szociológiai kutatássorozatot valósítanak meg
– mondta Teleki László politikai államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján, ame-
lyen részt vett Lévai Katalin esélyegyenlõségi miniszter és Jürgen Köppen, az
EB magyarországi képviseletének vezetõje is.
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2004. május 19.
„A magyarországi szlovákok könyvtári ellátásának helyzete” címmel rendezett
szakmai konferenciát az OSZÖ Kulturális Bizottsága a magyarországi szlovákok
könyvellátásában dolgozó könyvtárak, könyvtárosok számára. Lukács Zsuzsanna,
az OIK osztályvezetõje általános ismertetõt adott a nemzetiségi könyvtári ellátás
helyzetérõl. A Békés Megyei Könyvtár ellátó szerepérõl Lonovics Lászlóné, a
könyvtár munkatársa beszélt, Ferik Ibolya a Nógrád megyei helyzetet vázolta fel.

2004. május 20.
Több roma párt és civil szervezet nyílt levélben követelte az OCÖ feloszlatását,
a kormányt pedig jóléti és felzárkóztatási intézkedések foganatosítására szólí-
totta fel.

2004. május 20.
A magyarországi cigányság integrációját elõsegítendõ, új országos roma rádió
létrehozását nevezte szükségesnek Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke a „Romák
a médiában – Jövõképek az uniós csatlakozás után” címû konferencián.

2004. május 20.
A Rádió C közgyûlésén hivatalosan is elfogadták a május elején lemondott ügy-
vezetõ igazgató, Mark West és a fõszerkesztõ, Daróczi Dávid döntését. A buda-
pesti roma rádiónál takarékossági intézkedéseket vezettek be, amelynek értelmé-
ben a médium több munkatársát az új menedzsment kinevezéséig szabadságolják
– mondta Csongor Andrea, a rádióadó tulajdonosi grémiumának egyik tagja.

2004. május 24–25.
Az OSZÖ kihelyezett ülést tartott Pilisszentkereszten, az IM továbbképzõ köz-
pontjában. A közgyûlés elsõ napjának napirendjén egyebek mellett a Szarvasi
Általános Iskola és Diákotthon alapdokumentumainak elfogadása, a július 3-i
békéscsabai Szlovák Nap elõkészítésérõl szóló tájékoztató meghallgatása és a
Nemzetiségünkért díj kitüntetettjeirõl szóló döntés szerepelt. A továbbiakban
aktuális nemzetiségpolitikai és oktatáspolitikai kérdésekrõl rendeztek fórumot. 
A tanácskozás elsõ napján fellépett a Vertigo Színház is.

2004. május 25.
Az MROÖ által létrehozott és fenntartandó Dokumentációs és Információs Köz-
pont székházának megvásárlásához és a mûködési költségek biztosításához 27
millió forintos támogatást nyújtott a magyar állam. A támogatási szerzõdést
Heizer Antal, a NEKH és Kreszta Traján, az MROÖ elnöke írta alá. A jelentõs
eseményen jelen volt Calin Fabian, Románia budapesti nagykövete, Sofronie
Drincec, a Magyarországi Ortodox Román Egyház püspöke, valamint az új
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intézmény igazgatója, Bányainé Ruzsa Éva. Az országos önkormányzat új intéz-
ménye a megállapodás értelmében Gyulán, a Román Gimnázium közvetlen
szomszédságában kerül kialakításra.

2004. május 26.
A kormányzat az oktatásban eredményesen lépett fel a romák diszkriminációjá-
val szemben, a rendõrségnél továbbra is erõsek a romaellenes elõítéletek – állí-
totta az AI 2003-as jelentésének Magyarországról szóló fejezetében. A szervezet
jelentése több esetet említ, amikor a romákat hátrányos megkülönböztetés érte –
mondta Fodor Márk, az AI magyarországi irodavezetõje. Garamvölgyi László, az
ORFK szóvivõje cáfolta a jelentésben foglaltakat, és elmondta: a rendõrség ki-
lenc éve együttmûködik az OCÖ-vel.

2004. május 27.
Heizer Antal, a NEKH és Sutarski Konrád, az OLKÖ elnöke megkötötték a Ma-
gyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 2004. évi támogatási szerzõdését.

2004. május 28.
Kreszta Traján, az MROÖ elnöke aláírta a gyulai volt Otthon Kávéház tulajdo-
nosával azt az adásvételi szerzõdést, amellyel a kétszintes ingatlan az országos
önkormányzat tulajdonába került. Az épületben kerül kialakításra a Magyaror-
szági Román Információs és Dokumentációs Központ. Könyvtárát abból az
anyagból nyitják meg, amelyet Ion Iliescu román államfõ 2003. évi magyaror-
szági látogatásakor helyezett kilátásba.

2004. május 28.
Gorna Orjahovica város ünnepén került aláírásra a testvérvárosi szerzõdés
Szigetszentmiklós és a bolgár település között. A magyar küldöttséget Prunner
József Szigetszentmiklós alpolgármestere vezette, és tagja volt Kirov Milán, a
Szigetszentmiklósi Bolgár Önkormányzat, valamint dr. Muszev Dancsó, a BOÖ
elnöke is.

2004. május 31.
Az ország legnagyobb hazai roma búcsújáróhelyén – a Komárom-Esztergom
megyei Csatka templomában – felállították azt a keresztet, amelyet II. János Pál
pápa Rómában megáldott. A magyar és lovári nyelven celebrált szentmisén Ke-
resztes Szilárd püspök emlékeztetett arra: a pápa áldását azért kérték a keresztre,
hogy segítse a magyarság és a cigányság boldogulását.
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2004. június 1.
Az OÖÖ ünnepi megemlékezést tartott az I. Örmény Köztársaság függetlensége
kikiáltásának tiszteletére. Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban megrendezett
eseményen Szárkiszján Ádám mondott ünnepi beszédet, majd ezt követõen a do-
rogi Guszán együttes elõadását hallgathatták meg az érdeklõdõk. A megemléke-
zéssel egy idõben nyílt meg Balabanjan Hartioun „Örményország” címû fotóki-
állítása.

2004. június 6.
Tartsák életben és becsüljék õseik kultúráját, ápolják a román nyelvet – mondta
Hiller István, az NKÖM minisztere, miután átadta Körösszegapátiban a helyi
mûvelõdési házban kialakított Bihari Román Kulturális és Módszertani Közpon-
tot. A 15 millió forintos állami támogatással megvalósult fejlesztés a munkának
csak az elsõ lépése, hiszen ezután kell az intézményt szakmai anyagokkal ellát-
ni, tartalommal megtölteni – jelentette ki Lukovics András, a Kölcsey Ferenc
Megyei Közmûvelõdési Intézet igazgatója.

2004. június 6.
Autóbalesetben elhunyt Wolfart János, a NEKH elsõ elnöke (1990–1995). Újság-
íróként kezdte pályáját, többek között a pécsi körzeti stúdió német kisebbségi
mûsorait szerkesztette. Az elmúlt években Berlinben és Bonnban teljesített dip-
lomáciai szolgálatot. 1995-ben megkapta a Német Szövetségi Köztársaság Ér-
demrendjének nagykeresztje kitüntetést. Haláláig az NKÖM berlini Collegium
Hungaricuma új épületének felépítéséért felelõs miniszteri biztosaként dolgozott.

2004. június 8.
„A magyarországi roma kisebbség az élet legtöbb területén továbbra is súlyosan
hátrányos helyzetben van, a rasszizmus elleni országos kezdeményezések nem
mindig jutnak el a legalsóbb szintekre” – állapítja meg egyebek között jelentésé-
ben az ECRI.

2004. június 8.
A budapesti Lengyel Házban az LKSZAE megtartotta beszámoló és tisztújító
közgyûlését. Az egyesület elnökévé újra Molnárné Cieylewicz Elwbietát válasz-
tották meg.

2004. június 9.
A magyarországi romák életkörülményeinek javításáért tüntettek mintegy két-
százötvenen az Országház elõtt, nyolc roma párt és civil szervezet felhívására. 
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2004. június 10.
Az OCÖ közgyûlése módosította az országos önkormányzat SZMSZ-ét. Ennek
értelmében a testület szankciókkal sújthatja az üléseirõl rendszeresen távol ma-
radókat – mondta Balogh József, az OCÖ elnökhelyettese.

2004. június 15.
Felmondott az OCÖ sajtófõnöke, mert szakmailag nem értett egyet a szervezet
mûködésével és a vezetõség politikai megnyilvánulásaival. Fodor Ferenc közöl-
te: „szakmaiatlannak és felkészületlennek tartja az OCÖ-t, hogy a romák érdek-
képviseletét ellássa”.

2004. június 26.
Megtartotta elsõ munkakonferenciáját Veresegyházán a Magyarországon is be-
jegyzett nemzetközi szervezet, a Roma Lovagok Ortodox Világszövetsége. A ro-
ma lovagok létre kívánnak hozni egy gimnáziumot és egy nemzetközi kereske-
delmi irodát – mondta Oláh József, a szervezõbizottság elnöke.

2004. június 28.
Négy generáció életét mutatja be az a helytörténeti gyûjtemény, amely a több-
ségében szlovákok lakta Felsõpetényben nyílt meg. A településen mûködik
Magyarország négy szlovák települési önkormányzatának egyike.

2004. június 29.
Az 1900-as évek elsõ évtizedeit idézõ szlovák tájházat adtak át a Nógrád megyei
Vanyarcon. A helyi kisebbségi önkormányzat két éve vásárolta meg az 1890 kö-
rül épült parasztházat, amelyben pályázati forrásokat felhasználva alakította ki a
tájházat.

2004. július 1.
A hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések
támogatására 200 millió forint keretösszeggel pályázatot írt ki a GKM. A pályá-
zóknak rendelkezniük kellett a helyi CKÖ vagy más roma érdek-képviseleti szer-
vezet ajánlásával.

2004. július 1.
A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium és Külkereskedelmi Középisko-
la a helyi települési önkormányzat jóváhagyása mellett megkötött szerzõdés értel-
mében határozatlan ideig, de legalább tíz évig az MNOÖ fenntartásába került,
úgy, hogy a tulajdonosi jogokat továbbra is a városi önkormányzat gyakorolja.

355A MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK



2004. július 3.
Békéscsabán az OSZÖ szervezésében megrendezték a Magyarországi Szlovákok
Napját. Elõbb a helyi szlovákság által épített, Közép-Európa legnagyobb evan-
gélikus templomában tartottak istentiszteletet, majd Fuzik János, az országos ön-
kormányzat elnöke Milan Gasparovics köztársasági elnök üdvözlõ szavait tolmá-
csolta. Ezt követõen került sor a Nemzetiségünkért kitüntetés átadására, amelyet
ebben az évben Gyivicsán Anna, az ELTE oktatója, Danis József oroszlányi ön-
kormányzati képviselõ, és kollektív elismerésként a vanyarci Rozmaring hagyo-
mányõrzõ együttes vehetett át. A kiállításokkal, színházi elõadással és más kul-
turális programokkal színesített rendezvényen részt vett Štefan Daòo fõkonzul,
Ladislav Tischler konzul, Milan Kurucz nagykövet, valamint Szabó Vilmos, a
MEH politikai államtitkára.

2004. július 5.
Az OCÖ szakértõi testülete megvitatta a minisztériumokban elkészített 2004. évi
akcióterveket, amelyekben a tárcák a középtávú kormányzati programot konkre-
tizálták. Kolompár Orbán, a testület vezetõje Hága Mária (oktatási kabinet) és
Láng József (foglalkoztatási kabinet) társaságában tartott sajtótájékoztatón kije-
lentette, hogy a tárcák programterveiben sok hasznos kezdeményezés van, ám
nem elég konkrétan fogalmazzák meg az integráció feladatait. Közölte továbbá,
hogy tizennégy miniszternek írt levelet, hatuktól kapott is idõpontot személyes
találkozóra.

2004. július 8.
Az OCÖ elnökségének soros ülésén részt vett Csillag István gazdasági miniszter
is. A szaktárca vezetõje és Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke a tanácskozást meg-
elõzõen négyszemközti megbeszélést folytatott. Az elnökségi ülésen Csillag
István jelezte: a gazdasági tárca kész együttmûködési megállapodást kötni az
országos önkormányzattal, amely dokumentum a szaktárca által, a roma kis- és
középvállalkozók számára kidolgozott programokat, valamint a hozzárendelt
pénzügyi kereteket is tartalmazza.

2004. július 13.
93 millió forintot osztottak szét nemzetiségi szervezetek között abból a 100 mil-
lió forintos pályázati keretbõl, amelyet a kulturális miniszter saját keretébõl külö-
nített el erre a célra. A fennmaradó 7 millió forintot kisebbségi kalendáriumok ki-
adásának támogatására tartották fenn – mondta Csasztvan András, az NKA
ideiglenes szakmai kollégiumának vezetõje. A 633 beérkezett pályázatból a tes-
tület 341-et támogatott.
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2004. július 20.
Csaknem nyolcvan államigazgatási, emberi jogi, humánerõforrás-fejlesztési és
kommunikációs ismeretekkel rendelkezõ munkatárssal gyarapodik 2004. augusz-
tus 1-jével az OCÖ megyei intézményrendszere; alkalmazásukat az FMM támo-
gatja – hangzott el Burány Sándor miniszter és Kolompár Orbán OCÖ-elnök meg-
beszélésén.

2004. július 21.
Az EP egyetlen cigány képviselõjeként mutatták be Strasbourgban Járóka Líviát,
aki a Fidesz – MPSZ listájáról jutott be a testületbe. Ugyanezen a sajtóértekezle-
ten Gál Kinga európai parlamenti képviselõ (Fidesz – MPSZ) elmondta: képvise-
lõcsoportjuk kisebbségi munkacsoportot hozott létre, amelynek az a feladata,
hogy koordinálja és minél sikeresebbé tegye fellépésüket e téren.

2004. július 28.
Nyilatkozatot fogadott el a kormány a roma holokausztra, a vészkorszak több
mint félmillió roma áldozatára emlékezve – közölte sajtótájékoztatóján Göncz
Kinga esélyegyenlõségért felelõs tárca nélküli miniszter.

2004. július 30.
1944. augusztus 2-ról 3-ára virradóra több ezer romát gyilkoltak meg a nácik
Auschwitzban. E tragédiára emlékeztek Nagykanizsán, az országban egyedüli-
ként minden magyarországi roma áldozat emlékét õrzõ nagykanizsai Cigány
holokauszt-emlékmû elõtt a hazai cigányság képviselõi. A megemlékezésen részt
vett és beszédet mondott Göncz Kinga esélyegyenlõségért felelõs tárca nélküli
miniszter, Teleki László, a MEH roma ügyekért felelõs politikai államtitkára és
a helyi CKÖ elnöke, valamint Litter Nándor, Nagykanizsa polgármestere.

2004. augusztus 1.
A budapesti Lengyel Perszonális Plébánia templomában Leszek Krywa atya ce-
lebrált misét a varsói felkelés résztvevõinek tiszteletére, a felkelés kitörésének
60. évfordulója alkalmából.

2004. augusztus 2.
Több százan rótták le kegyeletüket a 60 éve meggyilkolt roma áldozatok elõtt
Auschwitzban. Az évforduló tiszteletére Magyarországon is országszerte meg-
emlékezéseket tartottak – Egerben kopjafát, Hódmezõvásárhelyen emlékoszlo-
pot állítottak, Gyõrben gyertyát gyújtottak. Medgyessy Péter miniszterelnök a
budapesti IX. kerületi Nehru-parton, az RPA rendezvényén elmondott beszédé-
ben tisztelgett a roma áldozatok emléke elõtt.
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2004. augusztus 8.
Elhunyt Farkas Kálmán roma származású újságíró, a Cigány Hírlap alapítója.

2004. augusztus 18.
Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az önkor-
mányzat töretlenül síkra száll a kisebbségi joganyag módosítása mellett, mivel
annak választójogi része – bár a törvényjavaslatnak nem a legfontosabb eleme –
teremtheti meg kizárólag a 2006-os kisebbségi önkormányzati választások meg-
tartásának feltételeit. Bírálta ugyanakkor azt a tervezett módosítást, amely meg-
szüntetné a települési önkormányzatokban a kedvezményes mandátumszerzés le-
hetõségét. A kisebbségi szervezet elnöke egyúttal egyeztetést kezdeményezett a
négy parlamenti párt elnökével, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét a kisebb-
ségi kódex mielõbbi módosításának fontosságára.

2004. augusztus 31.
Magyar Bálint oktatási miniszter aláírta azt az okmányt, amellyel a tavasszal
megalapított Országos Lengyel Nyelvoktató Iskolát kiegészítõ kisebbségi isko-
lának ismerte el, s ezzel lehetõvé vált, hogy a magyar állami oktatási rendszer in-
tegráns részeként mûködjék a továbbiakban. Hasonló aktussal erõsítette meg a
szaktárca vezetõje a bolgár és görög analóg oktatási intézmények státusát is.

2004. szeptember 1.
Tanácskozást hívott össze Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke a roma ügyek kor-
mányzati kezelésének megvitatása tárgyában. Az ülésen képviseltette magát több
országos és megyei szervezet, így többek között a CSZOSZ, az MCF, az RPM, a
Közéleti Roma Nõk, valamint a Tolna és Zala megyei cigány érdekvédelmi szer-
vezetek. A vélemények koncepcionálisan is eltértek egymástól, ám mégis felraj-
zolható volt két alapvetõ álláspont a kormányzati struktúrát illetõen. Az egyik sze-
rint a 2000 óta kialakított intézményrendszer nem váltotta be a hozzá fûzött
reményeket, míg a másik szerint a jelenlegi intézményi felépítményt kellene meg-
erõsíteni a Romaügyi Hivatal visszaállításával.

2004. szeptember 1.
Horvát és magyar két tanítási nyelvû általános iskola kezdte meg mûködését a
Vas megyei Szentpéterfán. Az eseménynek az adott különleges jelentõséget,
hogy 1962 óta ez az elsõ olyan intézmény, amely a magyarországi horvát nem-
zetiségi iskolák közül a korábbi nyelvoktató program helyett a magasabb oktatá-
si szintet jelentõ két tannyelvûségre tért át. Ugyanezen a napon szintén kétnyel-
vû, horvát és magyar nyelvû oktatás bevezetésével kezdõdött meg az új tanév a
Baranya megyei Felsõszentmárton iskolájában is.
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2004. szeptember 1.
Elfoglalta hivatalát Zsiga Alfonz, a Rádió C új ügyvezetõ igazgatója. Zsiga több
közéleti, tematikus programot, és – a romákat megtartva – további hallgatókat
ígért. Elõdei, Mark West és Daróczi Dávid fõszerkesztõ májusban mondtak le,
mert nem tudtak megegyezni a tulajdonosokkal a rádió megújításának módját il-
letõen. A fõszerkesztõi teendõk ellátásával Ignácz Józsefet bízta meg a tulajdo-
nosi testület.

2004. szeptember 2.
Az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeivel találkozott Szabó Vilmos, a
MEH kisebbségi ügyekért felelõs politikai államtitkára a NEKH-ben. 

2004. szeptember 3.
A romákról alkotott kép megváltoztatása, a roma lakosság EU-s integrációjának
segítése, illetve a magyar társadalomba való beilleszkedésének elõmozdítása a
célja a Kiskunmajsán elindult több héten át tartó EU-Roma Karavánnak. A Kalyi
Jag Roma Mûvészeti Egyesület, a Romassist Közhasznú Egyesület és a Régiók
Fejlesztéséért Egyesület együttmûködésével létrehozott toleranciaerõsítõ projekt
azokat a megyéket célozta meg, ahol az átlagosnál magasabb a roma lakosság
aránya.

2004. szeptember 5.
A tradicionális éves búcsú keretében szentelték fel a rekordidõ – 36 nap – alatt
felépített Magyarországi Cigányság Zarándok Kápolnáját a Komárom-Eszter-
gom megyei Csatkán. A szabadtéri oltár köré gyülekezõ hívek számára Márfi
Gyula veszprémi érsek celebrált ünnepi szentmisét, majd Kolompár Orbán, az
OCÖ elnöke és Pulay Gyula, a MEH közigazgatási államtitkára méltatta az ese-
mény jelentõségét. Ezt követõen együtt helyezték el a II. János Pál pápa által
megáldott fakeresztet az új kápolnában.

2004. szeptember 6.
Az Országgyûlés emberi jogi szakbizottság alakuló ülésén elsõ alkalommal ve-
hetett részt az MSZP budapesti listájáról a párt Cigány tagozatának támogatásá-
val Kósáné Kovács Magda helyére megválasztott Bán Imre. A bizottság általá-
nos vitára alkalmasnak tartotta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló T/10527. számú törvényjavaslatot, amely érintette a
hazai népcsoportok nyelvhasználati jogait is.

2004. szeptember 9.
Az OKB tagjai tájékoztatást kaptak a nemzetiségi tankönyvellátás aktuális hely-
zetérõl. Frank Gábor, az OKB elnöke az ülést követõ sajtótájékoztatón elmond-
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ta, hogy az utánnyomásos tankönyvek mind elkészültek, a kiszállítás azonban
nem volt problémamentes. Ígéret hangzott el azzal kapcsolatban, hogy az OKB
által már korábban jóváhagyott 11 új fejlesztésû tankönyv legyártásáról a Tan-
könyv- és taneszköz Iroda még ebben a félévben gondoskodik. A horvátok
számára külföldrõl kellett nyelvkönyveket behozni, míg a hazai szerbek az anya-
országtól kaptak tankönyveket térítésmentesen.

2004. szeptember 10.
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
képviselõ-testülete hivatalosan is átvette a Cigány Kisebbségi Irodát. A megje-
lenteket Sztojka László, a helyi CKÖ elnöke köszöntötte.

2004. szeptember 11.
Göncz Kinga esélyegyenlõségért felelõs tárca nélküli miniszter felavatta a
PHARE-forrásból támogatott gyomaendrõdi Roma Közösségi Ház új épület-
részét. Ezt követõen – immár ötödik alkalommal – rendezték meg a Nemzetközi
Cigányzenész- és Tánctalálkozót.

2004. szeptember 13.
Antidiszkriminációs és Válságkezelõ Bizottságot hozott létre az OCÖ elnöksége.
A bizottság feladata egyebek mellett, hogy a romákat (is) érintõ jogsértõ, diszkri-
minációs, kirekesztõ jelenségekkel kapcsolatban lépéseket kezdeményezzen. A bi-
zottság tagjai: Farkas Antal (CSZOSZ), az OCÖ alelnöke, Balogh Gyula, az
OCÖ fõkoordinátora, dr. Újszászi András jogász és Fodor Ferenc, az OCÖ volt
sajtfõnöke. A testület elnöke Oláh József, a Roma Diplomások Országos Szerve-
zetének vezetõje lett.

2004. szeptember 14.
A cigány, a német, a szlovák és a román országos kisebbségi önkormányzatok
vezetõi levélben keresték meg a pártokat olyan egységes vélemény kialakítására,
amely zökkenõmentessé teszi a kisebbségi törvény módosítását – jelentette be
Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke.

2004. szeptember 15.
A kormány döntött arról, hogy az Országgyûlés elé terjeszti a magyar–szerb két-
oldalú kisebbségvédelmi egyezmény megerõsítését célzó indítványát. A Magyar-
országon élõ szerb kisebbség, valamint a Szerbia és Montenegróban élõ magyar
kisebbség jogait védõ megállapodást – amelyet 2003. október 21-én írtak alá – a
szerb parlament már jóváhagyta, így életbe lépése a magyar országgyûlés jóvá-
hagyásától függött.
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2004. szeptember 18.
A Vas megyei Sárvárott a lengyel háborús menekültek táborának 65 évvel ez-
elõtti megnyitására emlékezve emléktáblát avattak fel a helyi Szent László-temp-
lom falán. Az ünnepségen Teresa Notz tanácsos, a Lengyel Köztársaság magyar-
országi konzulja, dr. Dénes Tibor polgármester, dr. Sutarski Konrád, az OLKÖ
elnöke, a Dunántúli Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének képvi-
selõi, valamint a tábor korábbi lakói és a családtagok voltak jelen.

2004. szeptember 20.
Magyarország népessége az 1980-as évektõl kezdve csökken, ugyanakkor a
cigányság aránya emelkedõ tendenciát mutat – mondta Kemény István szocioló-
gus, az MTA Szociológiai Kutató Intézetének munkatársa, a „Demográfiai folya-
matok napjainkban” címû ötnapos konferencia nyitónapjának egyik elõadója-
ként.

2004. szeptember 21.
Az Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága egyhangúlag
általános vitára alkalmasnak tartotta a Magyar Köztársaság és Szerbia és Monte-
negró között a Magyar Köztársaságban élõ szerb kisebbség és a Szerbia és Mon-
tenegróban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl szóló, 2003. október 21-
én aláírt egyezmény megerõsítésérõl szóló határozati javaslatot. Hargitai János
(Fidesz – MPSZ) kezdeményezésére a testület meghallgatta dr. Pavlov Milica
asszonyt, az SZOÖ elnökét a magyarországi szerb közösséghez eljuttatott röp-
iratokkal és postai küldeményekkel kapcsolatban.

2004. szeptember 24.
A strasbourgi székhelyû EFRT megtartotta alakuló ülését. Magyarországot Ko-
lompár Orbán, az OCÖ elnöke, Teleki László, a MEH politikai államtitkára és
Daróczi Ágnes, az RPA küldötte képviselte.

2004. szeptember 26.
Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Veszprém megyei Várpalota Ukrán
Kisebbségi Önkormányzata által létrehozott vasárnapi iskola elsõ tanítási napját.
A Hartyányi Jaroszlava elnök által vezetett MUKE-küldöttség tagjai ukrán nyel-
vû tankönyveket ajándékoztak az újonnan alapított kisebbségi oktatási intéz-
ménynek.

2004. szeptember 28.
Rudi Zoltán, az MTV elnöke és a nemzetiségi vezetõk évi rendszeres találkozó-
ján – amelyen részt vett Heizer Antal, a NEKH elnöke is – fõleg a nemzetiségi
mûsorok adásba kerülésérõl, az ismétlések idõpontjáról és a köztelevízió költség-
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vetési helyzetérõl esett szó. A fõ probléma Rudi Zoltán szerint abban van, hogy
fõmûsoridõben kis nézettségû mûsorokkal nem lehet rentábilis a médium; ha
közszolgálati feladataikat a kormányzat nem támogatja célzott módon, nem te-
hetnek mást, mint hogy kevésbé frekventált idõsávban helyezik el ezeket a mû-
sorokat.

2004. október 1.
Két és fél éves szünetet követõen foglalta el állomáshelyét a Szlovák Köztársa-
ság Budapesten akkreditált nagykövete, Juraj Migas.

2004. október 2.
A két országban élõ nemzeti kisebbségek identitásának megõrzése csupán akarat
kérdése – mondta Heizer Antal, a NEKH elnöke, amikor felavatta a Magyar-
országi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs
Központját Gyulán. Az intézményben román ortodox egyházi kiállítás is nyílt.

2004. október 2.
A bolgár és a görög intézménnyel közösen a budapesti Duna Palotában ünnepé-
lyesen megnyitotta kapuit az OLKÖ mellett mûködõ Országos Lengyel Nyelv-
oktató Iskola.

2004. október 4.
Alapító közgyûlését tartotta az Érdi Lengyel–Magyar Közhasznú Egyesület. A ci-
vil szervezet céljaként tûzte ki, hogy a lengyel és magyar nép közös történelmé-
nek eddig ismeretlen részeit feltárja, szélesebb körben ismerteti, lengyel nyelvû
kiskönyvtárat és adatbázist hoz létre és mûködtet, valamint kulturális elõadáso-
kat szervez. Elnöke Rege Wíadysíawa, elnökhelyettese Bazsóné Megyes Klára –
a városi könyvtár igazgatója –, a titkár Sebestyénné Majchrowska Ewa lett.

2004. október 7.
Kezdetét vette a fõvárosban a „Budapest Cigány Fesztivál 2004”, amelynek ke-
retében képzõmûvészeti és zenei programokat tekinthettek meg az érdeklõdõk. 
A rendezvénysorozat egyik legérdekesebb akciója az óriásplakátokon bemutat-
kozó roma festészet volt. A Cigány Ház (Romano Kher) mintegy 1500 darabos
roma képzõmûvészeti kollekciójából válogatták ki azokat az alkotásokat, ame-
lyek Budapest különbözõ pontjain óriásplakátokon voltak láthatók. Az utcai meg-
jelenéssel azt is demonstrálni akarják – mondta Zsigó Jenõ, a rendezvényt szer-
vezõ Fõvárosi Cigány Önkormányzat elnöke, hogy a cigány képzõmûvészetnek
nincs megfelelõ otthona Budapesten.
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2004. október 9.
A BJLKE rendkívüli közgyûlést tartott, hogy Wesoíowski Korrina lemondását
követõen új elnököt válasszon. A közgyûlésen megjelent 65 küldött által leadott
64 érvényes szavazat többségét Eugeniusz Korek kapta. Az elnökség tagja lett az
újonnan megválasztott elnök jelölése alapján Wesoíowski Korrina, valamint a
közgyûlés bizalmából Felföldi Mária.

2004. október 12.
Az elektronikus média valamennyi közszolgálati szereplõjének felróható, hogy
rendszeresen megsérti az alkotmányban és a kisebbségi törvényben lefektetett
elveket – állapította meg Kaltenbach Jenõ kisebbségi ombudsman. Egyebek
mellett azzal fordult a hírközlési miniszterhez, hogy vizsgálja meg: van-e lehe-
tõség önálló, országosan vagy regionálisan fogható kisebbségi rádió és televízió
mûködtetésére, és ha igen, annak milyen anyagi feltételei lennének.

2004. október 13.
Elsõ alkalommal látogatott Gyulára Gheorghe Seculici, az Arad megyei közgyû-
lés elnöke az MROÖ meghívására, ahol megbeszéléseket folytatott Kreszta
Trajánnal, az önkormányzat elnökével az együttmûködési megállapodás kiszéle-
sítésének módjáról.

2004. október 14.
A Lengyel Köztársaság Nagykövetségén a lengyel parlament elnöke, Longin
Pastusiak ünnepélyes keretek közt átadta a Lengyel Köztársaság elnöke,
Aleksander Kwasniewski által adományozott a Lengyel Köztársaság Szolgála-
táért Érdemrend lovagkeresztjét Héjj Attilánénak, a magyarországi lengyelek
közösségében (polónia) a lengyel kultúra és hagyományok ápolása és a lengyel
anyanyelv megõrzése érdekében végzett több évtizedes odaadó munkájáért.

2004. október 18.
Az MTV esélyegyenlõségi „ombudsmanjaként” a kisebbségek hatékonyabb
megjelenését, megjelentetését fogja képviselni a közszolgálati médiumban
Leipold Péter, a „Rondó” szerkesztõségének vezetõ szerkesztõje – közölte a tele-
vízió sajtóosztálya.

2004. október 18–19.
Juraj Migas, a Szlovák Köztársaság újonnan kinevezett budapesti nagykövete
kétnapos látogatást tett Békés megyében, ahol megbeszéléseket folytatott a bé-
késcsabai és a megyei önkormányzati vezetõkkel, szlovák kisebbségi vezetõkkel,
majd Tótkomlósra és Szarvasra látogatott.
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2004. október 19.
A szlovák, a horvát és a cigány országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek
felhatalmazását is bírva Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke levelet írt Áder János-
nak, a Fidesz – MPSZ parlamenti frakciója elnökének, amelyben a négy önkor-
mányzat nevében személyes megbeszélést kezdeményezett. A kisebbségi tör-
vény és a kisebbségi önkormányzatok választási szabályainak módosításáról
folytatott négypárti egyeztetésen a nagyobb ellenzéki párt képviselõje bejelentet-
te, hogy pártja nem támogatja a kisebbségi választói névjegyzék bevezetését és
a kisebbségi önkormányzatok megyei szintjének létrehozását.

2004. október 22.
Tudományos konferenciával vette kezdetét a Magyarországi Bolgárok Egyesüle-
te megalakulásának 90. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvénysorozat. 
A konferenciára olyan bulgáriai tudósok kaptak meghívást, akik évek óta foglal-
koznak a Bulgárián kívül élõ bolgárok problémáival. Az ünnepségen bemutatás-
ra került a Bolgárok Magyarországon címû CD is, amelyen a magyarországi bol-
gár közösség történelmével és intézményeivel kapcsolatos anyagok kerültek
digitalizálásra. Ezt követõen Szimeon nyugat- és közép-európai érsek-metropo-
lita hálaadó liturgiát celebrált a Szent Cirill és Metód bolgár pravoszláv temp-
lomban. A liturgiát követõen a Bolgár Mûvelõdési Házban Heizer Antal, a
NEKH elnöke átadta az épület felújított és átalakított elõterét.

2004. október 25.
A Fõvárosi Közgyûlés Dísztermében rendezett mûhelybeszélgetést a NEKH a ki-
sebbségi nyelvhasználat tapasztalatait összegzõ – 2004 tavaszán indult – felmé-
rés eredményeinek bemutatására. A hivatal munkatársai által megszervezett em-
pirikus adatgyûjtés célja az volt, hogy a kormányzat pontos képet kapjon a
nemzetiségek anyanyelv-használati igényeirõl és lehetõségeirõl a közigazgatás,
a kultúra és a hitélet szférájában.

2004. október 26.
Általános vitára alkalmasnak ítélték a 2005. évi költségvetésrõl szóló törvényja-
vaslatot az Országgyûlés emberi jogi szakbizottságának kormánypárti tagjai. 
Az ellenzéki képviselõk hozzászólásaikban megemlítették, hogy a bizottság ha-
táskörébe tartozó területeken – egyházak és nemzetiségek – még az infláció mér-
tékével sem emelkedett a költségvetési támogatás mértéke, amely így reálértékét
tekintve csökkent.

2004. október 27.
Holokauszt-emlékmûvet állítottak Pécsett a második világháborúban elhurcolt
romák tiszteletére. Horváth Zoltán Jenõ mohácsi szobrászmûvész carrarai már-
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ványból készült alkotását Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esély-
egyenlõségi miniszter leplezte le.

2004. október 28–31.
A FUEN Német Kisebbségi Munkacsoportja Pécsett, a Koch Valéria Kollégium-
ban tartotta 14. szemináriumát. A Magyarországon elsõ ízben – az MNOÖ által
– megrendezett tanácskozás központi témája a német kisebbségek határokon át-
ívelõ regionális együttmûködési lehetõségeinek kidolgozása volt.

2004. október 29.
Magyarország eddigi legnagyobb roma jogvédelmi fóruma nyílt meg a NEKI
szervezésében a Benczúr Szálloda konferenciatermében. A rendezvény célja az
volt, hogy a romák társadalmi megkülönböztetése ellen fellépõ szervezetek is-
mertessék tevékenységüket, kicseréljék tapasztalataikat, illetve megfogalmazzák
javaslataikat és ajánlásaikat a kormányzati szervek és a jogalkotó számára.

2004. november 8–11.
Lévai Katalin EP-képviselõ meghívására háromnapos látogatásra Brüsszelbe ér-
kezett az OCÖ 24 fõs delegációja, amelyben az LD nem képviseltette magát. 
A találkozó során kiderült: az OCÖ szerint a bonyolult pályázati rendszer nehe-
zíti a támogatások elnyerését.

2004. november 12.
„Program az összetartó társadalomért” címmel országos kampány indult a ro-
mákkal szembeni türelem erõsítése érdekében. A hároméves programra 580 mil-
lió forintot különítettek el a PHARE-alapból.

2004. november 13.
Az anyaországon kívül élõ horvátok a hidat jelentik Horvátország számára az
EU-s csatlakozás folyamatában – jelentette ki Stjepan Mesiç horvát államfõ az
ötödik alkalommal megrendezett Magyarországi Horvátok Napján, ahol találko-
zott a magyarországi horvátok képviselõivel, illetve a dél-zalai térség horvát
nemzetiségû településeinek polgármestereivel. Ezt megelõzõen megbeszéléseket
folytatott Nagykanizsán Mádl Ferenccel, a Magyar Köztársaság elnökével.

2004. november 13.
Az SZDSZ országos tanácsa Mohácsi Viktóriának, az OM addigi miniszteri biz-
tosának jelölését egyhangúlag támogatta a Demszky Gábor fõpolgármester le-
mondásával megüresedett EP képviselõi helyre.
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2004. november 14.
Kricskovics Antal, Lucidum Intervallum – Út a világosságba címû táncdrámájá-
nak premierjével ünnepelte negyvenöt éves jubileumát a Fáklya horvát mûvész-
együttes a Pesti Magyar Színházban.

2004. november 16.
Két és félezer név kapott helyet a kisebbségek utónévjegyzékében, amely az
MNOÖ gondozásában jelent meg. A Heizer Antal NEKH-elnök és Szabó Vilmos
politikai államtitkár jelenlétében Heinek Ottó elnök által bemutatott A magyar-
országi nemzeti és etnikai kisebbségek utónévkönyve címû kiadvány minden feje-
zetében történeti áttekintést nyújt az adott magyarországi kisebbségrõl.

2004. november 19.
Heizer Antal NEKH-elnök és Szabó Vilmos politikai államtitkár, továbbá Ukrajna
budapesti nagykövete jelenlétében Hartyányi Jaroszlava, az UOÖ elnöke ünne-
pélyesen átvette a kisebbségi szervezet új székházát Budapesten.

2004. november 20.
Budapesten a Lengyelek magyar földön II. – Polonikák magyarországi közgyûj-
teményekben címû nemzetközi konferencián lengyel és magyar tudósok tartottak
elõadást a levéltárakban, múzeumokban és könyvtárakban található lengyel vo-
natkozású dokumentumokról, illetve tárgyakról, bemutatva a lengyel és magyar
egyetemeken folytatott kutatások eredményeit.

2004. november 22.
A költségvetési megszorítások miatt több tervezett romaprogram végrehajtása el-
maradt az idén a minisztériumoknál – mondta Balog József, az OCÖ elnökhe-
lyettese, miután e témában konzultációt folytatott több tárca roma referensével.

2004. november 23.
Nem alakult ki konszenzus a négy parlamenti párt egyeztetésén a kisebbségek
jogállásáról és a kisebbségi önkormányzati képviselõk megválasztásáról szóló
törvény módosítása kapcsán. A szakértõi szintû tárgyalások azonban tovább foly-
tatódtak.

2004. november 29.
Az államfõvel folytatott több mint kétórás megbeszélésen az országos kisebbsé-
gi önkormányzatok vezetõi arra kérték Mádl Ferencet, hogy segítse kimozdítani
a holtpontról a kisebbségi joganyag módosítását. A tanácskozást követõen
Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke megjegyezte: „március óta a pártok […] egymás-
sal tárgyalgatnak, de más nem történik”.
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2004. december 1.
Elfoglalta hivatalát Daróczi Dávid, az OM hátrányos helyzetû és roma gyerme-
kek integrációjáért felelõs miniszteri biztosa, aki Mohácsi Viktóriát váltotta ezen
a poszton. A miniszteri biztosi tisztségre pályázati úton kiválasztott Daróczi ko-
rábban az EK, majd az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium PHARE-program projektmenedzsere volt.

2004. december 2.
Ösztöndíjalapot hoz létre a Békés Megyei Romaügyi Tanács a megyében élõ és
középiskolákban, illetve felsõoktatási intézményekben jól tanuló roma szárma-
zású fiatalok számára – jelentette be Dógi János elnök a szervezet békéscsabai
sajtótájékoztatóján.

2004. december 7.
Orbán Viktor, a Fidesz – MPSZ elnöke vezetésével Brüsszelben megtartotta ala-
kuló ülését a romák integrációjával foglalkozó európai néppárti munkacsoport.

2004 december 7.
A romák ügyének, mindenekelõtt oktatásának segítésére szeretne összpontosíta-
ni – mondta Mohácsi Viktória, az EP új képviselõje, aki 2004. december 1-jén
lett hivatalosan is tagja az EU képviselõ-testületének.

2004. december 8.
Megalakult az EP nemzeti kisebbségek ügyeivel foglalkozó frakcióközi csoport-
ja. A testület – amelynek munkájába 17 ország 42 képviselõje kapcsolódott be –
a történelmi nemzeti kisebbségek problémáinak kezelését követi figyelemmel,
végsõ céljaként az uniós kisebbségi jog kidolgozását és a kisebbségvédelmi
rendszer kiépítését jelölte meg. A csoport az EP három legnagyobb politikai tö-
mörülésének támogatásával alakult, elnöke az Európai Szocialista Párt színeiben
politizáló Tabajdi Csaba lett.

2004. december 12.
Hiányzik az alternatív és autonóm nemzetiségi média, elégtelenek ezen tájékoz-
tatási eszközök személyi és tárgyi feltételei, de az anyanyelvi tájékoztatás is –
többek között ezt állapította meg a kisebbségi ombudsman vizsgálata, amelyet
Kaltenbach Jenõ ismertetett a Magyar Rádió budapesti székházában rendezett
konferencián.

2004. december 14.
Eduard Kukan szlovák külügyminiszter budapesti látogatása keretében felkeres-
te az OSZÖ-t, ahová Juraj Migas nagykövet is elkísérte. A politikus tájékoztatást
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adott arról, hogy miért nem teljesítette Szlovákia a nemzetiségek kulturális-okta-
tási támogatásáról 2003-ban aláírt megállapodás elsõ részét, és ígéretet tett arra,
hogy tárgyalópartnereinek felveti a kisebbségi törvény módosításának és a parla-
menti képviselet megoldásának szükségességét.

2004. december 15.
Az OCÖ második alkalommal rendezte meg az Országos Roma Napot, ezúttal az
Országház Kupolatermében. Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke és Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök a köszöntõ beszédeket követõen átadták a Roma Közéleti
Díjakat. Az ünnepség keretében Kovács Kálmán informatikai miniszter Cinka
Panna-díjat nyújtott át az iskolák képviselõinek.

2004. december 16.
A Kisebbségek Napja (december 18.) alkalmából Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nök adta át a Kisebbségekért díjat. Debre Istvánné pedagógus, Kricskovics Antal
táncmûvész, Krupa András etnográfus, Manherz Károly, az ELTE BTK dékánja,
Rostás-Farkas György költõ, író és Várnai Márton roma közéleti szereplõ része-
sült ebben az elismerésben a magyarországi kisebbségek érdekében kifejtett te-
vékenységéért.

Rövidítések

AB Alkotmánybíróság
AI Amnesty International
ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
BIE Bolgár Ifjúsági Egyesület
BJLKE Bem József Lengyel Kulturális Egyesület
BKI Bolgár Kulturális Intézet
BM Belügyminisztérium
BOÖ Bolgár Országos Önkormányzat
BRFK Budapesti Rendõr-fõkapitányság
CKÖ Cigány Kisebbségi Önkormányzat
CSZOSZ Cigányszervezetek Országos Szövetsége
CTB Cigányügyi Tárcaközi Bizottság
DRK Demokratikus Roma Koalíció
EB Európai Bizottság
ECRI Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság
EFRT Európai Romák és Utazók Fóruma
EK Esélyegyenlõségi Kormányhivatal
ELTE BTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
EÖGYKE (ÖGYKE) Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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EP Európai Parlament
ERIO Európai Roma Információs Iroda
ESZCSM Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium
ET Európai Tanács
EU Európai Unió
FCKOSZ Független Cigány Kerekasztal Országos Szövetsége
FCÖ Fõvárosi Cigány Önkormányzat
FDSZ Fõvárosi Diákönkormányzatok Szövetsége
Fidesz – MPSZ Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
FLKÖ Fõvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
FMM Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium
FRKÖ Fõvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
GIE Görög Ifjúsági Egyesület
GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GOÖ Görög Országos Önkormányzat
HÖOK Hallgatói Önkormányzatok Országos Központja
HTMH Határon Túli Magyarok Hivatala
IHM Informatikai és Hírközlési Minisztérium
IM Igazságügyi Minisztérium
Kht. Közhasznú társaság
KÖ Kisebbségi Önkormányzat
KÜM Külügyminisztérium
LD Lungo Drom
LKÖ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
LKSZAE Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
MARUKI Magyarországi Ruszinok Kutató Intézete
MAZSÖK Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány
MBE Magyarországi Bolgárok Egyesülete
MCF Magyarországi Cigány Szervezetek Fóruma
MDF Magyar Demokrata Fórum
MEH Miniszterelnöki Hivatal
MÉRCE Magyar Évtized Roma Civil Egyesületeinek Fóruma
MLBK Magyar–Lengyel Baráti Kör
MNEKK Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért

Közalapítvány
MNOÖ Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
MR Magyar Rádió Rt.
MRK Magyarországi Románok Koalíciója
MROÖ Magyarországi Románok Országos Önkormányzat
MSZP Magyar Szocialista Párt
MTA Magyar Tudományos Akadémia
MTV Magyar Televízió Rt.
MUKE Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület
NKA Nemzeti Kulturális Alapprogram

369A MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK



NEKH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
NEKI Nemzeti és Etnikai Jogvédõ Iroda
NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
OAI Országos Alapellátási Intézet
OCIMK Országos Cigány Információs és Mûvelõdési Központ
OCÖ Országos Cigány Önkormányzat
OFA Országos Foglakoztatási Közalapítvány
OIK Országos Idegennyelvû Könyvtár
OKB Országos Kisebbségi Bizottság
OKJ Országos Képzési Jegyzék
OLKÖ Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
OM Oktatási Minisztérium
OÖÖ Országos Örmény Önkormányzat
ORFK Országos Rendõr-fõkapitányság
ORKÖ Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
OSZÖ Országos Szlovák Önkormányzat
OVB Országos Választási Bizottság
PHARE-program Lengyelország–Magyarország: gazdasági szerkezetváltási 

segélyprogram
RI Az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal Romaügyi

Igazgatósága
RPA Roma Polgárjogi Alapítvány
RPM Roma Polgárjogi Mozgalom
RSK Roma Sajtóközpont
SAE Görögök Világtanácsa
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége
SZMSZ Szervezeti és mûködési szabályzat
SZÖO Szerb Országos Önkormányzat
USAID Az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési 

Ügynöksége
UOÖ Ukrán Országos Önkormányzat

Források

Armenia örmény kulturális, közéleti folyóirat. Kiadja az Örmény
Kultúráért Közalapítvány

ÁSZ Online Az Állami Számvevõszék hivatalos honlapja:
http://asz.gov.hu/ASZ/www.nsf

Barátság a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális
és közéleti folyóirata: http://www.nemzetisegek.hu

BMH Online Békés Megyei Hírlap Online: http://www.bmhirlap.hu
Bolgár Hírek a magyarországi bolgárok kétnyelvû havilapja. A Bolgár

Országos Önkormányzat kiadványa
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DN Online Dunántúli Napló Online: http://www.dunantulinaplo.hu
Erdélyi Örmény Gyökerek az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta

megjelenõ kiadványa
Etnonet nemzetiségi

napilap http://www.etnonet.hu
A Görög Országos 

Önkormányzat honlapja http://www.ellines.hu
haon.hu Hajdú Online: http://www.haon.hu
hirado.hu A Magyar Televízió Rt. honlapja: http://www.hirado.hu
HMH Online Heves Megyei Hírlap Online: http://hevesmegyeihirlap.hu
Hromada a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület havilapja

http://kisebbseg.lap.hu
Kisalföld Online http://www.kisalfold.hu
Kossuth rádió A Magyar Rádió Rt. hivatalos honlapja:

http://www.radio.hu
KüM Online A Külügyminisztérium hivatalos honlapja:

http://www.mfa.gov.hu/Kulugyminiszterium
Magyarország.hu http://www.magyarorszag.hu
A Magyarországi Országos 

Ukrán Önkormányzat 
honlapja http://www.ukrajinci.hu

Magyar Távirati Iroda http://hirek.mti.hu/
MHO Magyar Hírlap Online: http://www.magyarhirlap.hu
A Miniszterelnöki 

Hivatal honlapja http://www.meh.hu
MN Magyar Nemzet
MNO Magyar Nemzet Online: http://www.mno.hu
A Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériuma 
honlapja http://www.kultura.hu/nkom

NMH Online Nógrád Megyei Hírlap Online: http://nmedia.hu
NOL Népszabadság Online: http://www.nepszabadsag.hu
NSZ Népszabadság
OBH Online Az Országgyûlési Biztosok Hivatalának hivatalos honlapja:

http://www.informacio-szabadsag.hu
origo.hu http://www.origo.hu
Az Országos Lengyel 

Kisebbségi Önkormányzat 
honlapja http://www.polonia.hu

Országos Ruszin Hírlap a Fõvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat havilapja
Az Országos Szlovák 

Önkormányzat honlapja http://www.slovaci.hu
PN Online Petõfi Népe Online: http://www.petofinepe.hu
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Polonia Wegierska a magyarországi lengyelek havilapja. Kiadja az Országos
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Romacentrum a Mediátor Alapítvány honlapja: 
http://www.romacentrum.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

SH Online Somogyi Hírlap Online: http://www.somogyihirlap.hu
TN Online Tolnai Népújság Online: http://www.tolnainepujsag.hu
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