
2003. január 5.
A ruszin kisebbség – a 13 magyarországi nemzeti és etnikai kisebbség közül elsőként –
megválasztotta országos önkormányzatát Budapesten. A 157 ruszin kisebbségi elek-
torból 122 regisztráltatta magát, így teljesült a határozatképességhez szükséges mini-
mális 50 százalékos részvételi arány. Az ORKÖ elektori gyűlésén húszról harmincöt
fősre bővült a testület létszáma. Hattinger Gábor, az országos önkormányzat addigi
elnöke a korábbi létszám megtartását javasolta.

2003. január 6.
Elsöprő fölénnyel nyerte meg az MRP koalíciója a fővárosi roma önkormányzati vá-
lasztást, mivel mindegyik jelöltje mandátumot szerzett a 9 fős testületben, míg az LD
nem jutott egyetlen képviselői helyhez sem. Az ezt megelőző négy esztendőben a ma-
gas részvételi küszöb és a rivális politikai erők bojkottja miatt nem sikerült megválasz-
tani a Fővárosi Cigány Önkormányzatot.

2003. január 8.
A XIII. kerületi székhelyű Amari Sunto Marija Cigánymissziós Alapítvány „A kisebb-
ségekkel Európa küszöbén” címmel istentiszteletet rendezett a Béke téri Szent László-
templomban, amelyre meghívták a kerület kisebbségi önkormányzatait is. A szertar-
tás keretében lehetőség nyílt arra, hogy minden kisebbség nyelvén elhangozzék egy
rövid imádság.

2003. január 11.
A parázs hangulatban, botrányos körülmények közepette megtartott 2003. évi orszá-
gos cigány önkormányzati választást a Horváth Aladár által irányított DRK nyerte
meg. Az LD elektorai, mivel nem tudták elérni az ülés félbeszakítását, Farkas Flórián
vezetésével elhagyták a szavazást.

2003. január 11.
Az OVB megalapozatlannak találta az országos cigány elektori gyűléssel kapcsolat-
ban benyújtott összes panaszt. Ficzere Lajos elnök közölte: mind a négy, az LD koa-
líció által kifogásolt esetben elutasító határozatot hozott a rendezvény budapesti
helyszínén ülésező grémium. Farkas Flórián szerint nem volt megfelelő garancia a
szavazatok leadásának és megszámolásának tisztaságához. Farkas közölte: óvást fog
benyújtani mind az LB-hez, mind az OVB-hez.
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2003. január 13.
A megválasztott 24 elektorból 22 jelent meg a Fővárosi Közgyűlés székházában, hogy
megválasszák az új Fővárosi Ukrán Önkormányzatot. A XVI. kerületi elektorok kifo-
gásolták, hogy az ülés megkezdése előtt az épület folyosóján szóban inzultálták őket.
Jelölteket csak a Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesülete állított, akik közül
mindannyian felkerültek a szavazólapra. Ezt követően a XVI. kerületi küldöttek el-
hagyták az üléstermet. A szavazáson – mely érvényes és eredményes volt – 17-en vet-
tek részt.

2003. január 15.
Mihai Eminescu román költő születésének évfordulójára emlékezve tartották meg
Körösszegapátiban a Hajdú-Bihar megyei román kisebbség közművelődési napját.
A megye képviselőinek tanácskozásán döntés született arról, hogy Román Kulturális
Módszertani Központot hoznak létre a községben.

2003. január 16.
Az LB megsemmisítette az OVB-nak az OCÖ választási eredményét jóváhagyó hatá-
rozatát, és elrendelte a választás megismétlését a gyűlés határozatképtelensége miatt.
Mint ismeretes, az LD híveinek kivonulását követően a késő éjszakai órákban a 2651
regisztrált elektorból mindössze 1347 tartózkodott a választás helyszínén.

2003. január 16.
Sajtótájékoztatót tartott az LD elnöke és a DRK vezetője. Farkas Flórián szerint a kor-
mányzat az OVI által beavatkozott a cigányság országos választásába. Mint mondta,
megengedhetetlen, hogy sorozatos jogsértésekkel megalázzák a roma társadalmat.
Horváth Aladár nyilatkozatában kifejtette, hogy tudomásul veszik a bíróság döntését,
nem kívánnak élni a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekkel.

2003. január 16.
Görgey Gábor kulturális miniszter és Rudolf Chmel, a szlovák kulturális tárca vezető-
je Budapesten aláírta a magyar–szlovák kormányközi kulturális-oktatási egyezményt
és a két ország kulturális minisztériumának együttműködését szabályozó kétéves
munkatervet. A dokumentumban nyomatékosan szerepelnek a nemzetiségi téren kö-
vetendő célkitűzések, mint például a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar
nemzeti kisebbség hagyományainak ápolása, a műemlékek és emlékhelyek megőrzé-
se, gazdagítása, valamint az a szándék, hogy lehetővé teszik a két nemzeti kisebbség
identitásának megőrzését elősegítő értelmiségi hivatások és szakmák képviselőinek
anyanyelvükön való képzését és továbbképzését.

2003. január 17.
A CSZOSZ sajtótájékoztatón ismertette álláspontját az LB döntésével kapcsolatban,
amely megsemmisítette a január 11-i OCÖ-választás eredményét. Kövesi Vilmos, a
szervezet alelnöke szükségesnek nevezte a választási jogszabályok módosítását, ám a
méltatlan helyzet kialakulásáért leginkább az LD-t tette felelőssé. Az alelnök egyebek
mellett azt is elmondta, hogy a DRK továbbra is élő koalíció, de szeretnék meghirdet-
ni a magyarországi romák társadalmi békéjét célzó széles egység kialakításának, az
összefogásnak a programját.
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2003. január 18.
A BM Duna Palotában 51 elektor gyűlt össze, hogy megválassza az MOUÖ-t. A kül-
döttek először arról döntöttek, hogy a korábbi 15-tel szemben 21 tagú országos ukrán
kisebbségi testületet választanak. Ennek megfelelően az elektorok 21 személyre tettek
javaslatot. A példás fegyelmezettséggel lezajló tanácskozás sikeres és eredményes
volt, mivel 51-en szavaztak, s mindegyik voks érvényesnek bizonyult. Az ülés részt-
vevőit köszöntötte Vaszil Durdinec, Ukrajna budapesti nagykövete is.

2003. január 19.
Szentgotthárdon megválasztották az Országos Szlovén Önkormányzatot. Az elektori
gyűlésen a 70 küldött közül 54 jelent meg, így az ülés határozatképes volt. A sza-
vazóurnába végül 52 elektor adta le szavazatát, érvénytelen szavazat nem volt. Az
elektori gyűlésen megjelent Andrej Gerenčer, Szlovénia budapesti nagykövete és
Heizer Antal, a NEKH elnöke is.

2003. január 20.
A megválasztott 71 elektor közül 63 jelent meg, hogy megválassza a fővárosi szlovák
önkormányzatot. Bielik György korelnök beszédében méltatta a választás jelentő-
ségét, és ismertette annak szabályait. A szlovák elektori gyűlés anyanyelven zajlott.
Tizenhárom jelölt közül titkos szavazással választották meg a kilenc fős testületet.

2003. január 23.
Az előzetesen megválasztott 119 elektorból 92 regisztráltatta magát, ezáltal jogot sze-
rezve arra, hogy megválaszthassa a kilenc tagú Fővárosi Német Önkormányzatot.
A 91 szavazó 13 jelöltre adhatta a voksát.

2003. január 24.
Ünnepélyes külsőségek közepette vehették át megbízóleveleiket a nemrégiben meg-
választott szlovén, ruszin és ukrán országos önkormányzati képviselők az Ország-
gyűlés Kupolatermében Ficzere Lajostól, az OVB elnökétől. Az eseményen megjelent
Andrej Gerenčer, Szlovénia budapesti nagykövete, Heizer Antal, a NEKH elnöke, va-
lamint Rytkó Emília, az OVI elnöke.

2003. január 25.
A Szlovák Köztársaság nagykövete részvételével tartották meg a hazai szlovákság or-
szágos elektori gyűlését. A meghívott elektorok mintegy háromnegyede, 406 fő re-
gisztráltatta magát, ezáltal teljesült a kisebbségi törvény határozatképességről rendel-
kező passzusa, mivel az elektorok több mint ötven százaléka nyilvántartásba vetette
magát. A jelöltté váláshoz szükséges tízszázalékos szavazati arányt 71-en értek el, kö-
zülük került ki az 53 képviselő. A gyűlés túlnyomórészt magyar nyelven zajlott, mivel
a megjelentek közül összesen 57-en szavaztak arra, hogy a tanácskozás nyelve a szlo-
vák legyen. A legtöbb szavazatot Fuzik János, az OSZÖ addigi elnöke kapta, őt követ-
te helyettese, Riba Etelka.

2003. január 26.
A német kisebbség országos választási gyűlésén – melyen az 1618 elektorból 1111
regisztráltatta magát – végül a nagyobb jelölőszervezet által indított „Egységes Lis-
tán” szereplő személyek szereztek mandátumot, miután kizárólag e tömörülés 53 tag-
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ja került fel a szavazólapra. Minden jelölt legalább 900 szavazatot kapott. Az esemé-
nyen részt vett Jan Axel Voss, a Német Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének I.
titkára, Heizer Antal, a NEKH elnöke és Wolfart János, a NKÖM miniszteri biztosa is.

2003. január 27.
A Szerb Országos Önkormányzat, a Fővárosi Szerb Önkormányzat és a Budai Szerb
Ortodox Püspökség megrendezte a hagyományos Szent Száva-napi ünnepséget Buda-
pest Főváros Közgyűlésének üléstermében. Az 1839 óta hagyományosan Pesten meg-
rendezésre kerülő ünnepségen az autokefál szerb egyházi szervezet középkori meg-
alapítójára, Szent Szávára emlékeznek. Ez egyben a szerb nemzeti kultúra és oktatás-
ügy, valamint a magyarországi szerbek legjelentősebb ünnepe is. Az ünnepély kereté-
ben osztották ki a Szent Száva-díjat, amit a hazai szerbek érdekében folytatott kiemel-
kedő tevékenységért adományoz minden évben a Szerb Országos Önkormányzat.

2003. január 27.
Sikeresen megválasztották budapesti önkormányzatukat a horvát elektorok. A 91
elektorból 73-an mentek el a választásra.

2003. január 28.
Kudarcba fulladt a fővárosi román önkormányzati választás, mivel a szavazás várha-
tó vesztese kivonult az ülésteremből. A levezető elnök ekkor berekesztette az elektori
gyűlést. Berényi Mária, a Budapesti Román Kulturális Társaság elnöke elmondta: a
szavazólapokra felkerült jelöltek többsége nem tartozott a román kisebbséghez, hisz
nem beszéli a nyelvet, nem ismeri a román kultúrát. A fővárosi román választáson a
szavazásra jogosult 94 elektorból 72 regisztráltatta magát, de a testület összetételéről
döntő szavazáskor – mivel a BRKT jelöltjei tiltakozásuk jeléül kivonultak a közgyűlés
helyszínéről – már csak 37-en voltak jelen, ez pedig kevesebb volt, mint a határozat-
képességhez szükséges 50 százalék.

2003. január 28.
Csicsely Ilona elnökhelyettes a Békéscsabai Szlovák KÖ ülésén arról beszélt, hogy a
hazai szlovákság szempontjából a Dél-Alföld egy régiónak számít, s a Csongrád, vala-
mint Békés megyében élő szlovákok nagyon jó arányban, összesen 17 taggal képvisel-
tetik magukat az 53 tagú OSZÖ-ban. Az elnökhelyettes hasonlóan sikeresnek ítélte a
békéscsabai szlovák közösség érdekérvényesítő képességét is, mert Békéscsabáról
négyen vesznek részt az országos vezetőség munkájában.

2003. január 31.
A 80 elektor közül kezdetben 68-an szavaztak a Fővárosi Szerb Önkormányzatot meg-
választó elektori közgyűlésen. Dr. Fűrész Klára FVB elnök szavai után a korelnök,
dr. Lásztity Radomir nyitotta meg az ülést, mely végig szerb nyelven zajlott. A levezető
elnök s az elektorok 15 személyre tettek javaslatot. A választás eredményesen ért véget.

2003. február 1.
Megtartották az országos horvát elektori gyűlést. Az ülés kezdetéig a lehetséges 538
elektorból 378 regisztráltatta magát (70%), ami később 382-re emelkedett. Az elekto-
rok arról is döntöttek, hogy a következő ciklus közgyűlése 52 és ne 53 tagú legyen.
A baranyai képviselők szóvivője ekkor szünetet kért, ám a küldöttek többsége ezt
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leszavazta. A szünetben a baranyai elektorok megerősítették azt a korábbi, Pécsett
elfogadott határozatukat, miszerint, ha nem jut be mind a 18 jelöltjük a közgyűlésbe,
elhagyják az ülést. Miután az eredményhirdetéskor kiderült, hogy 16 képviselői hely
jutott számukra, kivonultak a teremből.

2003. február 1.
Roma egészségőrök kezdték meg munkájukat nyolc dél-hevesi településen. Erre azt
követően került sor, hogy az országban elsőként egészségőri tanfolyamot indított
cigányok számára a Heves megyei ÁNTSZ a Soros Alapítvány és a Heves megyei
Munkaügyi Központ támogatásával. Mint azt Gombkötő György megyei tiszti főor-
vos elmondta: nyolc, jelentős roma lakossággal rendelkező település egy-egy fiatal
lányt, illetve asszonyt küldött a tanfolyamra, s vállalták, hogy a bizonyítvány meg-
szerzése után egy éven keresztül egészségőrként foglalkoztatja őket a települési ön-
kormányzat.

2003. február 2.
Kivétel nélkül a békési, csongrádi és hajdú-bihari elektorok Választási Szövetség ne-
vű koalíciójának jelöltjei kerültek be az 53 tagú országos gyűlésbe a Gyulán, a Román
Kulturális Központban megrendezett országos román elektori választásokat követő-
en. A területi elvet képviselő szövetség minden olyan településről jelölteket állított,
ahol román kisebbségi önkormányzat alakult. Petrusán György, a Román Alternatíva
Tömörülés vezetője kijelentette: sokat vesztett a hazai románság azzal, hogy a képvi-
selőik – köztük számtalan értelmiségi – nem kerülhettek be az országos közgyűlésbe.

2003. február 3.
Harminchét cigány szervezet vezetőinek bevonásával megalakult a Roma Civil
Kerekasztal – jelentette be a kezdeményező Pádár László, a NEKH romaügyi főtaná-
csosa.

2003. február 3.
A fővárosi lengyelek önkormányzatának megválasztásán 75 elektorból 66 jelent meg.
Hidvégi György korelnök megnyitó szavai előtt dr. Sutarski Konrád, az országos ön-
kormányzat elnöke üdvözölte lengyelül a tanácskozás résztvevőit, arra biztatva őket,
hogy olyan önkormányzatot válasszanak, amely a fővárosi lengyelség érdekeit fogja
szolgálni. Az ülés a továbbiakban magyar nyelven folytatódott. A tisztségviselők meg-
választása után 19 személyre tettek javaslatot, s a szavazás megkezdése előtt is hatá-
rozatképes ülés eredményesen megválasztotta a budapesti lengyelek 9 tagú testületét.

2003. február 4.
Giricz Verát választotta elnökévé alakuló ülésén az ORKÖ. A tanácskozáson a testület
35 tagjából 34-en voltak jelen. Az elnökhelyettes Ljavinyec Marianna lett, az alelnökök
pedig, Erdős József és Kozsnyánszky János független jelöltek.

2003. február 6.
A budapesti bolgár kisebbség megválasztotta képviselő-testületét. A grémium
összetételét tekintve teljes mértékben kicserélődött, mivel kizárólag a Magyarországi
Bolgárok Egyesületének (MBE) jelöltjei jutottak mandátumhoz a Fővárosi Bolgár Ön-
kormányzatban. A legtöbb szavazatot Tanev Dimiter, az egyesület elnöke kapta.
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2003. február 7.
Sajtótájékoztatót tartott az a kilenc cigányszervezet, amely a Farkas Elemér vezette
MCDSZ szervezésében létrehozta az Együtt Egymásért Roma Nagykoalíciót. Ruva
Pál, a tömörölés szóvivője elmondta, hogy olyan választási szövetséget szeretnének,
amely nem manipulált, demokratikus program mentén szerveződik. Olyan egységes
lista állítására törekednek, amelyre bárki felkerülhet, aki elfogadja 11 pontos program-
jukat, és van 50 támogató elektor mögötte.

2003. február 7.
Ficzere Lajos, az OVB elnöke átadta a megbízóleveleket az újonnan megválasztott
szlovák, horvát, német és román kisebbségi önkormányzatok képviselőinek az Or-
szágház Kupolatermében.

2003. február 7.
A Magyarországi Ruszin Kutató Intézet, a Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
és a XI. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat közösen rendezte meg a hagyomá-
nyosnak mondható Ruszin Tudomány Napját, amely minden idők legismertebb és
világhírű ruszin tudósa, a Pécsi Tudományegyetem rektora, az MTA rendes tagja,
Hodinka Antal akadémikus születésének 139. évfordulójához kapcsolódik.

2003. február 8.
A BM Duna-palotában találkoztak a 2002. október 20-án és az azóta eltelt időszakban
megválasztott szerb elektorok, hogy létrehozzák országos önkormányzatukat. Az ad-
dig 33 fős testület létszámát 29-re csökkentették. A 159 érvényes szavazat 50 jelölt
között oszlott meg. Ők mindannyian függetlenként indultak.

2003. február 9.
Megválasztották új országos önkormányzatukat budapesti elektori gyűlésükön a ma-
gyarországi görög közösség képviselői. A tanácskozáson a 156 elektor közül 135 re-
gisztráltatta magát, a voksoláson 133-an vettek részt. A GOÖ-t addig vezető Dzindzisz
Jorgosz az ötödik legtöbb szavazatot kapta.

2003. február 10.
A Fészek Klubban tartott sajtótájékoztatón Raduly József, az OCÖ alelnöke bejelentet-
te: kilép az LD koalíciójából, mert szerinte sem a baloldali tömörülés, sem a jobboldali
LD nem mutat hajlandóságot a nagykoalícióban való részvételre, ezért mint jelölt nem
kíván részt venni a március 1-jén megtartandó országos önkormányzati választáson.
A sajtótájékoztatón csatlakozásra kérte fel Raduly Józsefet az Együtt Egymásért Roma
Nagykoalíció szóvivője, Ruva Pál.

2003. február 10.
Alakuló ülését tartotta Szentgotthárdon a január 19-én megválasztott Országos Szlo-
vén Önkormányzat. Az elnök ismét Ropos Márton lett, alelnöknek Kissné Köles Erikát
és Krányecz Ferencet választották. A közgyűlés létrehozta Pénzügyi, valamint Okta-
tási, Kulturális Bizottságát is.

344 MLECSENKOV LÁSZLÓ



2003. február 11.
A Fővárosi Közgyűlés Dísztermében megválasztották a 9 tagú fővárosi örmény ki-
sebbségi önkormányzati testületet. A lehetséges 87 elektorból 53 regisztráltatta magát,
így annak ellenére, hogy az egyik nagy szervezet, az ANKE jelöltjei – kettő kivételével
– nem vettek részt az eseményen, az ülés határozatképes és eredményes volt.

2003. február 12.
A január 28-i sikertelen választást követően az FVB által újólag kihirdetett fővárosi ro-
mán önkormányzati elektori gyűlésen sem sikerült biztosítani a határozatképesség
törvényi kritériumát, így a következő ciklusban szünetelteti működését a Fővárosi
Román Önkormányzat.

2003. február 12.
Megtartotta alakuló ülését az OSZÖ. Az 53 tagú testület elnöke ismét Fuzik János lett
egyedüli jelöltként, s ugyancsak rivális nélkül választották újra Riba Etelka alelnököt.
A testület öt regionális tanácsnokot választott az Elnökségbe. A Pénzügyi és Ellenőr-
ző Bizottság elnöke és tagjai mellett döntöttek az Oktatási és Nevelési-, a Kulturális-
és az Integrációs Bizottság elnökéről és tagjairól is. Ez utóbbi grémium a korábbi Vál-
lalkozói Bizottság helyébe lépett.

2003. február 12.
Lemondott elnöki tisztségéről a Demokratikus Roma Szervezet elnökségének ülésén
Mohácsi Attila. Ezzel egyidejűleg az elnökség Szűcs Gyulát bízta meg az elnöki fel-
adatok ellátásával a kongresszus összehívásáig. A szervezet kilépett a DRK-ból, és
egyben felhívta a figyelmet, hogy tagjai a március 1-jei országos cigány önkormány-
zati választáson az LD választási koalíciót támogassák.

2003. február 13.
Romaügyi Referatúra kezdte meg működését a Honvédelmi Minisztériumban a ro-
mák esélyegyenlőségét elősegítő kormányzati programban vállalt feladatok végrehaj-
tásához. A diszkrimináció csökkentése, az oktatás, a foglalkoztatás, az identitás és a
társadalmi kommunikáció területén végzendő munka segítésére a honvédelmi tárca
10 fős Romaügyi Társadalmi Bizottságot hozott létre Móricz István nyugállományú
alezredes vezetésével.

2003. február 14.
A Fővárosi Közgyűlés Dísztermében a megválasztott 98 elektorból 80 regisztráltatta
magát, hogy megválasszák a hazai görögök fővárosi önkormányzati testületét. A 35
jelöltre végül 81-en szavaztak.

2003. február 15.
Az MCDSZ leváltotta az elnöki posztról, kizárta a szervezetből a 2002 novembere óta
elnöklő Farkas Elemért. A lépést gazdasági és politikai okokkal indokolta az újonnan
megválasztott ideiglenes elnök. Mint azt Mozsár István kifejtette, januárban nyolc má-
sik cigány szervezettel megállapodást írtak alá arról, hogy a baloldali DRK-t támogat-
ják. Farkas Elemér azonban ezt felrúgva, jogtalanul, a szövetség nevében összefogott
az LD-vel. Másrészt anyagilag is ellehetetlenítette a 47 000 fős tagsággal rendelkező
MCDSZ-t – állította Mozsár István.
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2003. február 15.
A jelenlegi jogszabályi helyzetben nem valósulhat meg az örmény kisebbség képvise-
lete – állt az ANKE sajtónyilatkozatában, egyúttal jelezve, hogy küldötteik távol ma-
radnak a február 16-i országos örmény elektori gyűléstől. Az egyesület igazgatója,
Avaneszian Alex volt addig az Országos Örmény Önkormányzat elnöke is.

2003. február 15.
A korábbi tizenötről tizenkilenc főre emelte az Országos Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat létszámát a népcsoport elektori gyűlése. Sutarski Konrád, az OLKÖ elnöke
elmondta: azért tartották szükségesnek a képviselőtestület létszámának megemelését,
mert a 2003. októberi önkormányzati választások nyomán jóval több helyi önkor-
mányzata alakulhatott a magyarországi lengyelségnek. A 248 lehetséges elektorból
191 regisztráltatta magát a BM Duna-palotában tartott voksoláson, melyen részt vett
Teresa Noc asszony, a Lengyel Köztársaság nagykövetsége konzuli osztályának veze-
tője és Heizer Antal, a NEKH elnöke is.

2003. február 16.
Továbbra is 21 fős létszámmal működik a Bolgár Országos Önkormányzat – döntött a
népcsoport országos elektori gyűlése. A jelenlévő 137 elektorból 110 támogatta a javas-
latot. A gyűlésen 21 fős jelöltlistát állított a Magyarországi Bolgárok Egyesülete (MBE),
s az ezen szereplők közül mindenki megkapta a szavazólapra kerüléshez szükséges
10 százalékos támogatást. Az egyesület listáján nem szerepelt Czuczoumanov
Dimiter, a leköszönő országos önkormányzat elnöke, akit végül mégis jelöltek, míg
Doncsev Toso nem vállalta a jelölést.

2003. február 16.
Megkezdte munkáját Budapesten a BM Duna-palotában, az új Országos Örmény Ön-
kormányzatot megválasztó elektori gyűlés. A tanácskozáson a munkakezdésig a 172
elektor 54 százaléka, 94 személy regisztráltatta magát. A résztvevők úgy határoztak,
hogy a jövőben 19 fős testülettel működjék az országos önkormányzat: a szavazólap-
ra pontosan ennyi jelölt neve került fel. A testület tagjává választotta Lányi Zsolt volt
kisgazda parlamenti képviselőt is, aki korábban az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület (EÖGYKE) színeiben tagja lett az V. kerületi örmény kisebbségi önkor-
mányzatnak. Az új országos önkormányzatba az EÖGYKE hét jelöltje jutott mandá-
tumhoz, további tíz elektor függetlenként lett országos önkormányzati képviselő, míg
a Kilikia Kulturális Egyesület mellett az ANKE is bejuttatott egy-egy képviselőt a tes-
tületbe.

2003. február 17.
Második alkalommal sem volt határozatképes a Fővárosi Szlovén Önkormányzatot
megválasztani hivatott elektori gyűlés. A 2002. októberi önkormányzati választásokon
szlovén színekben mandátumot szerzett 11 elektorból senki sem regisztráltatta magát
az ülés helyszínén. Az előző január 16-i tanácskozást amiatt kellett megismételni, mert
azon – noha a képviselők szinte teljes létszámban megjelentek – mindössze hárman
vetették magukat nyilvántartásba. Ennek okaként Krányecz Ferenc, az OSZKÖ alelnö-
ke azt jelölte meg, hogy az országos képviselőtestület által autentikusnak tartott elek-
toraik nem kívánnak olyanokkal együttműködni, akik megítélésük szerint nem tar-
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toznak a népcsoporthoz. A kialakult helyzetben a Budapesti Szlovén Egyesületen
keresztül szervezik majd fővárosi kulturális és közéletüket.

2003. február 17.
Lezárult a fővárosi kisebbségi választási folyamat a lengyel, bolgár, örmény és görög
fővárosi képviselők megbízóleveleinek átadásával. A lengyel és görög megbízólevelek
két nyelven készültek, míg a bolgárok és az örmények ezt nem kérték.

2003. február 20.
Nyíregyházán, Anatolij Zlenko ukrán külügyminiszter részvételével megnyitották az
Ukrán Főkonzulátust, majd ezt követően a Continental Szállodában megkezdődött az
ukrán művészeti és gasztronómiai hét. Az ünnepséget a Nyíregyházi Ukrán KÖ ren-
dezte, Bodnár Pál vezetésével. A megnyitón részt vett a MOUÖ delegációja is.

2003. február 21.
Dr. Ficzere Lajos, az OVB elnöke ünnepélyes külsőségek közepette átnyújtotta a len-
gyel, a görög, a szerb és az örmény képviselők megbízóleveleit. Szili Katalin, az Or-
szággyűlés elnöke megnyitóbeszédében köszöntötte az egybegyűlteket. Az esemé-
nyen részt vett Szabó Vilmos, a MEH politikai államtitkára és Kaltenbach Jenő, a nem-
zeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa is. Ugyanezen a napon öt kisebb-
ség közgyűlése tartotta alakuló ülését. Nem választották újra elnöknek Lásztity Pérót
és Dzindzisz Jorgoszt. A Szerb Országos Önkormányzat vezetője dr. Pavlov Milica, a
görög pedig Szkevosz Theodorosz lett.

2003. február 22.
Karagics Mihály, az OHÖ elnöke szerint a magyarországi horvátok a tavalyi helyha-
tósági és kisebbségi választásokon aktívabbak és sikeresebbek voltak, mint 1994-ben
és 1998-ban.

2003. február 25.
Megtartotta alakuló ülését az IHM Nemzetiségi Informatikai Kollégiuma. A szaktárca
vezetőjének az országos kisebbségi önkormányzatokkal 2002. december 20-án kötött
megállapodása szellemében létrehozott, nemzetiségi ügyekben kompetens tanácsadó,
véleményező szerv tagjai Csepeli György politikai államtitkár – aki a kollégium elnö-
ke is egyben –, az országos önkormányzatok által delegált és felhatalmazott szemé-
lyek, illetve állandó meghívottként azon minisztériumok képviselői, akik illetékesség-
gel rendelkeznek a kormány nemzetiségi politikájának végrehajtásában.

2003. február 28.
Mádl Ferenc köztársasági elnök hivatalában fogadta a jelentős magyarországi cigány-
szervezetek vezetőit. Az államfő arra kérte őket, hogy tegyenek meg mindent azért,
hogy az elektori választás eredményes legyen. Ugyanezen a napon Rytkó Emília, az
OVI vezetője sajtótájékoztatón ismertette a március 1-jei országos cigány önkormány-
zati választás zavartalan lebonyolítása érdekében foganatosított intézkedéseket.
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2003. február 28.
A magyar lakosság többsége helyeselné, hogy hazai kisebbségeink származási alapon
jussanak parlamenti képviselői mandátumhoz – derült ki az EÖKK által megrendelt
közvélemény-kutatásból, amelyet a Medián készített. Magyarországi kisebbségeink
becsült számát a többségi társadalom – megkérdezett – tagjai sokkal többre becsülték,
viszont sok esetben nem jártak messze a tudomány által is elfogadott állásponttól –
ismertette a kutatás gyorsjelentését Törzsök Erika, a közalapítvány kuratóriumának
elnöke.

2003. február 28.
Együttműködési megállapodást írt alá a MEH Romaügyi Politikai Államtitkárságát
vezető Teleki László és a 2000–2003 között zajló Roma Integrációs PHARE-program
keretében informatikai infrastruktúrához jutott hét roma közösségi ház vezetője. A kö-
zösségi házak helyszínt biztosítanak a romaweb.hu romaportál regionális központjai-
nak, s hozzájuk további 4-4 (összesen 28) információs végpont csatlakozik.

2003. március 1.
Nyugodt, higgadt hangulatban lezajlott a megismételt országos cigány elektori gyű-
lés, amelyen ismét a DRK szerezte meg az OCÖ mandátumainak többségét. Az új
OCÖ-ba – két LD-jelölt kivételével – csak a DRK színeiben indulók jutottak be. A leg-
több szavazatot Horváth Aladár, a miniszterelnök romaügyi főtanácsadója kapta, aki
a januári gyűlésen a 26. helyen végzett. Farkas Flórián, aki az utolsó előtti helyen
került be a testületbe, elmondta, hogy nem kíván óvással élni.

2003. március 1.
Az egy hónapja megválasztott OHÖ megtartotta alakuló ülését. Elnökké egyedüli je-
löltként Karagics Mihályt, az előző ciklus vezetőjét választották, míg alelnökök
Konczér Katalin, Hergovich Vince és Horváth Csaba lettek. Négy bizottságot hozott
létre a testület: oktatásit, kulturálist, jogit és gazdaságit. A baranyai képviselők nem
bojkottálták ugyan az ülést, de semmilyen tisztséget nem vállaltak az önkormányzat-
ban.

2003. március 1.
Új országos román egyesület alakult az MROÖ-ba be nem jutott elektorokból. A 2002.
októberi kisebbségi választásokat követően megalakult Román Alternatíva Tömörülés
tagjai arról döntöttek, hogy egyesületi formában kívánják folytatni tevékenységüket,
s az egyesület a jövőben Magyarországi Román Koalíció néven kéri bírósági bejegy-
zését. A jelenlévő kisebbségi önkormányzatok – Méhkerék, Gyula, Kétegyháza,
Magyarcsanád és négy budapesti kerületi román KÖ – megtárgyalták és elfogadták a
civil szervezet alapszabályát. A koalíció székhelye Méhkerék, elnöke pedig a többsé-
gében románok lakta Békés megyei település polgármestere, Martyin Tivadar.

2003. március 2.
Gyulán megtartotta alakuló ülését az MROÖ. A testület régi-új elnöke Kreszta Traján
lett. Három alelnököt is választottak Tanaszi János, Gulyás György és Árgyelán
György személyében. Az önkormányzatnak öt bizottsága lett, amelynek vezetőit a 26
fős elnökség választotta meg a későbbiekben.
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2003. március 3.
„Interkulturális oktatás – cigánykultúra a magyar iskolában” címmel ötnapos nemzet-
közi konferencia kezdődött Debrecenben. Nanszákné Cserfalvi Ilona, a tanácskozást
rendező Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola főigazgató-helyettese el-
mondta: a szeminárium keretében a résztvevők véleményt cserélnek arról, hogy mi-
ként történik a cigány gyermekek nevelése, oktatása Európában. Az OM és az EU ál-
tal is támogatott konferenciára Ausztriából, Dániából, Litvániából, Nagy-Britanniából
és Spanyolországból érkeztek romaoktatással foglalkozó szakemberek.

2003. március 4.
Medgyessy Péter miniszterelnök találkozott az OCÖ-ba megválasztott vezető politi-
kusokkal. Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára, Horváth
Aladár, Zsigó Jenő, Farkas Flórián, Kolompár Orbán és Kövesi Vilmos jelent meg az
Országház Nándorfehérvár Termében. A kormányfő üdvözölte, hogy a március 1-jei
cigány elektori gyűlés eredményesen, a legnagyobb rendben zajlott le.

2003. március 12.
Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa sajtótájé-
koztatót tartott a 2002. és 2003. évi kisebbségi önkormányzati választásokról szóló
jelentéséről, melyben részletesen elemezte a megállapított visszásságokat. A sajtótájé-
koztatón került bemutatásra „A kisebbségi jogok érvényesülésének tapasztalatai”
című összefoglaló ombudsmani jelentés, mely a Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei kisebbségi önkormányzatok működésének vizsgálatán alapult.

2003. március 12.
Átvették megbízóleveleiket az OCÖ képviselői az Országház Kupolatermében.

2003. március 12.
Az OCÖ alakuló ülésén Horváth Aladárt választotta meg elnökének. Ezt megelőzően
a képviselők egy része Kövesi Vilmos, a CSZOSZ elnöke vezetésével jogsértésre hivat-
kozva elhagyta az üléstermet. Az OCÖ ügyvezetője Kolompár Orbán lett.

2003. március 14.
Oktatási konferenciát szervezett Gyulán az MROÖ azon tizenhárom település polgár-
mestere számára, ahol román nyelvű tanítás folyik. Jelen voltak az érintett iskolák
igazgatói, pedagógusai és a kisebbségi önkormányzatok képviselői is. Az OM-et
Simon Istvánné főosztályvezető képviselte.

2003. március 17.
A CSZOSZ az FB-hez fordult azon indítványával, melytől az OCÖ alakuló ülésének
megismétlését várta, miután sikertelenül próbálták felvenni a kapcsolatot a DRK két
vezető személyiségével, Horváth Aladárral és Kolompár Orbánnal.

2003. március 20.
A roma integrációs PHARE-program célja a társadalmi kohézió erősítése, a roma és a
nem roma lakosság közötti kapcsolat, kommunikáció és együttműködés javítása
komplex mikrotérségi fejlesztési modellek kialakításával, diszkriminációellenes tevé-
kenységekkel. Erről Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára
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beszélt egy szakmai fórum előadójaként Siklóson. Mint ismertette, a program négy
projektből áll: jóléti innovációs, diszkriminációellenes intézményfejlesztés, a képzésre
irányuló, valamint információszolgáltatási munkatervből.

2003. március 21.
Minúka, cigány mesék beás és magyar nyelven címmel kétnyelvű kiadvány jelent meg
a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézete Kutatócsoportja gondozásában. A me-
sekönyv célja a beás nyelv és kultúra megőrzése, értékeinek közvetítése – volt olvas-
ható az intézmény tájékoztatójában.

2003. március 21.
A rasszizmus elleni küzdelem világnapja alkalmából az RPA ünnepséget tartott a Kos-
suth Klubban. Az alapítvány által odaítélt Polgárjogi díjat ebben az évben Göncz
Árpád volt köztársasági elnök adta át Havas Gábor és Ladányi János szociológusnak,
valamint Puporka Lajos újságírónak és Solt Pálnak, a paksi cigány KÖ tagjának.

2003. március 22–25.
„Zenél az ifjúság 2003” címmel rendezték meg a Budapesti Német Iskolában a Német-
országon kívül működő német iskolák zenei selejtezőjét. Jakob von Wagner, a Német
Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének kulturális referense nyitotta meg a ver-
senyt az intézmény aulájában, ezt követte a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép-
iskola növendékeinek fellépése. A díjakat Wilfried Gruber német nagykövet adta át a
gálakoncert keretében. A legjobb zenészek a Türingiában, Erfurt, Jena és Weimar vá-
rosokban június 5. és 12. között megrendezett „Jugend musiziert” (Zenél az ifjúság)
versenyen vehettek részt.

2003. március 25.
„A romák szociális, gazdasági előrejutásának segítését, érvényesülési esélyeik javítá-
sát tekinti legfőbb célkitűzésének az OCÖ” – mondta Horváth Aladár, az OCÖ elnöke
a testület mandátumainak többségét birtokló DRK egyeztetését követő sajtótájékoz-
tatón. Az eszmecserén a CSZOSZ-t Dógi János elnök, a Magyarországi Cigány Szer-
vezetek Fórumát Kolompár Orbán elnök, míg az MRP-t Horváth Aladár elnök kép-
viselte.

2003. március 27.
Cigány Önkormányzatok Országos Szövetsége néven új szervezet alakult Szolnokon.
Az önkormányzati elveken működő érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet mint-
egy 30 regionális és megyei szintű civil szervezet, csaknem 1200 cigány önkormány-
zati képviselő támogatásával jött létre. A szövetség tagja az LD mintegy 900 tagszer-
vezete is. Az alakuló ülésen a résztvevők döntöttek arról is, hogy a CÖOSZ legfőbb
programalkotó és stratégiai döntéshozó testülete a Szövetségi Tanács lesz, amelynek
vezetésével Farkas Flóriánt bízták meg.

2003. március 27–29.
Bátonyterenyén háromnapos nemzetközi ifjúsági roma konferenciát tartottak, ahol
előadást tartott Berki Judit, a Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Felelős Politikai
Államtitkársága Romaügyi Hivatalának vezetője és Gyarmati Edit, a Hivatal jogi
szakértője. A Bajorországból, Spanyolországból, a Cseh Köztársaságból, Moldáviából
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és Szlovákiából érkezett roma és romákkal foglalkozó civil szervezetek képviselői
megvitatták tevékenységük lehetőségeit és korlátait, valamint megismertették egy-
mással módszereiket és eredményeiket. A településen Szomora Szilárd, a Nógrád
megyei Cigány Szervezetek Szövetsége vezetője mutatta be a pályázati források révén
jól felszerelt közösségi házat.

2003. március 29.
A március 1–2-án megválasztott OCÖ megtartotta rendkívüli közgyűlését. A DRK há-
rom szervezete (CSZOSZ, MRP, MCF) 9 órától a MEH Romaügyi Politikai Államtit-
kárságán folytatott egyeztetést, amely megállapodás aláírásával zárult. A CSZOSZ
képviselői ennek ellenére nem mentek el a közgyűlésre, ahol viszont a megjelent 34
képviselő több rövid távú politikai természetű döntést hozott, és egy politikai állás-
foglalást is szentesített. A testület az elkövetkező két napon Mátrafüreden folytatta a
munkát. A sajtótájékoztatón Teleki László politikai államtitkár üdvözölte a megállapo-
dást, és örömét fejezte ki, hogy kezdetét veheti az érdemi szakmai munka. Horváth
Aladár bejelentette, hogy az FB szóvivőjétől származó információ szerint március
31-én már átvehető a bíróság határozata az OCÖ március 1–2-i ülésének jogszerűsé-
géről.

2003. március 31.
Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa hivatalá-
ban fogadta az újonnan megválasztott országos kisebbségi önkormányzatok elnökeit.
A találkozón részt vett Heizer Antal, a NEKH elnöke, és Berki Judit, a MEH Romaügyi
Politikai Államtitkárság Romaügyi Hivatalának vezetője is.

2003. április 1.
Esélyegyenlőségi bizottságot hoznak létre a kisebbségek jogsérelmeinek orvoslására –
derült ki a Romaügyi Tanács ülésének szünetében. Az öttagú testület tagjait a minisz-
terelnök nevezi ki.

2003. április 1.
Az Országgyűlés emberi jogi szakbizottságának soros ülésén megtárgyalta
Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman jelentését a kisebbségi jogok érvényesülésé-
ről és a választások tapasztalatairól, majd sor került Pavlov Milica szerb és Sutarski
Konrád lengyel országos kisebbségi önkormányzati elnök meghallgatására is. Teleki
László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkárának javaslata alapján a bi-
zottság egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselőt választott a MACIKA-ba.

2003. április 2.
Az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága egyhangúlag meg-
szavazta a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2003. évi költségvetési támogatá-
sáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. A javaslat értelmében a törvényhozás
mindösszesen 110 millió forintot osztana el a népcsoportok helyi, regionális és orszá-
gos szervezetei között.

2003. április 5.
A Romaversitas, cigány egyetemi és főiskolai hallgatók szervezete a TV2 Róna utcai
székháza előtt tüntetett a március 30-án sugárzott „Bazi nagy...” műsor miatt. Daróczi
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Ágnes, a szervezet programigazgatója szólalt fel, elítélve a hangulat- és gyűlölet-
keltést.

2003. április 5.
Parádfürdőn pártállásra való tekintet nélkül hatvanhét kisebbségi testület delegátusai
megalakították a Heves Megyei Cigány Önkormányzatok Szövetségét. A szövetség
– melynek elnökévé a parádi roma önkormányzat elnökét és az OCÖ tagját, Berkes
Elemért választották – mint önálló társulás kíván részt venni különböző regionális,
megyei, önkormányzati szintű vagy kistérségi pályázatokon.

2003. április 7.
Kísérleti programot indít júliustól 150 roma munkanélküli közoktatásban történő kép-
zésére és foglalkoztatására az OM és a MEH roma ügyekért felelős politikai állam-
titkársága – mondta Teleki László fővárosi sajtótájékoztatóján. A 18–35 év közötti
munkavállalók a foglalkoztatásukat biztosító közoktatási intézményekkel közösen
nyújthattak be pályázatot az OFA-hoz. Az oktatási intézmények a romák „kvázitávok-
tatásra” épülő képzésének maximum négy évére biztosítják a roma munkanélküliek
főállású munkaviszonyban történő alkalmazását, valamint legalább kétéves további
foglalkoztatását.

2003. április 7.
Magyarország első roma rádiója, a Rádió C anyagi nehézségei miatt műsorait szüne-
teltette, és csak zenét sugárzott.

2003. április 8.
A Romák világnapja alkalmából a budapesti Kossuth Klub nagytermében „A magyar-
országi cigányság helyzete az uniós csatlakozás küszöbén” címmel sajtótájékoztatót
tartottak. Kósáné Kovács Magda kiemelte, hogy bár az EU-t foglalkoztatja a romák
sorsa, a magyarországi romák sorsáért nekünk kell minden lehetőt megtenni. Teleki
László politikai államtitkár hangsúlyozta, a kormány felelőssége, hogy a romák az
EU-ban is otthon érezzék magukat. Horváth Aladár, az OCÖ elnöke azt mondta, hogy
az uniós csatlakozás és a hozzá kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Terv a cigányság nagy
történelmi esélye, s az oktatás, a munkanélküliség és a telepfelszámolás terén kell leg-
hamarabb előrelépni. 

2003. április 8.
A magyarországi horvát, német és szlovák önkormányzatok támogatásukról biztosí-
tották Szájer József azon javaslatát, miszerint az EU-ban hozzák létre a nemzeti és
etnikai kisebbségek bizottságát – hangzott el a Fidesz alelnökének a kisebbségi veze-
tőkkel folytatott megbeszélését követően.

2003. április 8.
Az Országgyűlés emberi jogi szakbizottsága a második éve nem változó 110 millió fo-
rintos keretösszegről szóló határozati javaslatát felülvizsgálta, mivel öt nemzetiségi
szervezet bizonyította, hogy idejében postára adta pályázatát. Az egyhangú döntést
követően a bizottság meghallgatta Giricz Vera ruszin, Kreszta Traján román és Hor-
váth Aladár cigány országos önkormányzati elnököt.
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2003. április 14.
Befejeződött a roma segédegészségőr-képzés Győrött, és ebből az alkalomból a kurzus
résztvevői átvehették tanúsítványaikat. Az eseményhez kapcsolódó sajtótájékoztatón
Paller Judit, a Győr-Moson-Sopron megyei tiszti főorvos elmondta: a 600 órás képzés-
ben 19 nő és egy férfi vett részt, valamennyien általános iskolai végzettséggel ren-
delkeztek. Mint arról Pádár László a Győr-Moson-Sopron megyei Cigányok Érdekvé-
delmi Szövetsége elnöke beszámolt, ezt az Egészséges életmód elnevezésű komplex
reintegrációs munkaerő-piaci program keretében tudták megvalósítani.

2003. április 18.
A Rádió C megkapta azt a 6 millió forintos állami támogatást, amelyre Teleki László
politikai államtitkár tett ígéretet. Kerényi György főszerkesztő nyilatkozatában meg-
jegyezte, hogy a pénzt az elmaradt bérek kifizetésére fordítják, de a médium anyagi
helyzete ezzel korántsem rendeződött.

2003. április 23.
Az MR Márványtermében immár hagyományosan került megrendezésre a nemzeti és
etnikai kisebbségek napja. Ebben az évben a „Magyarországi kisebbségek helye és
szerepe az EU-ban” című konferencián Heizer Antal, a NEKH elnöke, Szászfalvi Lász-
ló, az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának elnöke, Tör-
zsök Erika az EÖKK Kuratóriumának elnöke, valamint Lakatos Mihály, az NKÖM
nemzeti és etnikai kisebbségek főosztályának vezetője tartott előadást.

2003. április 26.
A Győr-Moson-Sopron megyei németség 1946-os kitelepítéséről emlékeztek meg
Mosonszolnokon. Az egykori Moson megyéből több mint tízezer embert telepítettek
ki. Több mint tizenegy vonat indult Németországba az elűzöttekkel.

2003. április 27.
Időközi önkormányzati választásokat tartottak Magyarország negyven településén.
Ezek közül öt településen cigány, egy helységben pedig német kisebbségi önkormány-
zatot választottak.

2003. április 29.
Nyolc nemzetiségi közösség tíz társulata mutatkozott a Nemzetiségi Színházak Talál-
kozóján. A négynapos eseménysorozat előadásainak a Nemzeti Színház, a pesti Víga-
dó és a Szkéné Színház adott otthont.

2003. április 29.
Az MR hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Rádió C-vel a
roma rádió anyagi gondjainak rendezésére, folyamatos működésének biztosítására; az
egyezmény értelmében az MR naponta legalább egyórás magazinszerű összeállítást
vásárol a Rádió C-től, és azt valamennyi vidéki stúdiójában sugározza.

2003. április 29.
Szájer József, az Országgyűlés alelnöke, az Európai Konvent tagja találkozott Teleki
Lászlóval, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkárával, Horváth Aladárral,
az OCÖ elnökével, Farkas Flóriánnal, Varga Józseffel és Lukács Mihállyal, az LD par-
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lamenti képviselőivel az Európai Konventben előterjesztett javaslatáról, melyben egy
új uniós intézmény, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Bizottsága felállítását kezdemé-
nyezte. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón minden résztvevő egyöntetűen támo-
gatásáról nyilatkozott.

2003. április 29.
Kiss Péter találkozott a hazai nemzetiségek országos önkormányzatainak elnökeivel.
A 2002 júniusában Medgyessy Péter miniszterelnökkel kötött megállapodás értelmé-
ben az országos önkormányzatok a kormányfővel évente egyszer, a MEH-et vezető
miniszterrel pedig félévente egyeztetnek a nemzetiségi politika aktuális kérdéseiről.

2003. április 29.
Mádl Ferenc magyar és Rudolf Schuster szlovák köztársasági elnök határtalálkozót
tartott Répáshután, Putnokon és a szlovákiai Hanván. A tárgyalások mellett a gazdag
protokolláris programban nemzetiségi óvoda és iskola meglátogatása, múzeum meg-
tekintése, testvérvárosi együttműködési megállapodás aláírása, emléktábla-avatás, a
Gömör Expo, a hanvai református templom és Tompa Mihály sírjának megtekintése
szerepelt.

2003. május 1.
Kormányzati romaportál kezdte meg működését a számítógépes világhálón. A
http://www.romaweb.hu címen elérhető oldalt a MEH romaügyi politikai államtit-
kársága működteti.

2003. május 7.
A Pest Megyei Munkaügyi Központ értékelése szerint sikeres az országban elsőként
ez év elején kísérleti jelleggel beindított integrált roma foglalkozatási program, amely-
ben eddig 175, többszörösen hátrányos helyzetű munkanélküli számára teremtették
meg a munkába állás feltételeit. A programot kidolgozó központ tanácskozásán
Lengyel János igazgató elmondta: a megyében az országos átlagnál kedvezőbb,
3,4 százalékos a munkanélküliség, ugyanakkor 70 000 roma él a megyében, és csak-
nem 50 százalékuknak nincs meg az általános iskolai végzettsége.

2003. május 19.
„A kisebbségi törvény módosításának alternatívái” címmel szakmai vitaülést rende-
zett az MTA KI.

2003. május 22.
Az ET támogatásával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérség öt településén,
Tiszavasváriban, Tiszalökön, Tiszadobon, Tiszadadán és Tiszaeszláron élő romák in-
tegrációját segíti a Partners Hungary Alapítvány. Mint azt Herbai István, a szervezet
programigazgatója Tiszadobon, a környék roma lakosainak megoldatlan kérdéseiről
rendezett konferencián elmondta: főként a társadalmi párbeszéd kialakítását segítik a
kisebbség és az integrációjukban érdekelt helyi intézmények között.

2003. május 24.
Nyolcadik alkalommal rendezett országos mesemondó versenyt Békéscsabán a helyi
román KÖ. A NEKH által támogatott seregszemlén több mint száz diák vett részt, akik
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az ország román tannyelvű általános iskoláiban előzetesen megrendezett versenyeken
a legjobbaknak bizonyultak.

2003. május 25.
Az MCF és a CSZOSZ együttműködési megállapodást írt alá, melyben egyetértettek
Horváth Aladár leváltásában. A Kolompár Orbán által összehívott rendkívüli közgyű-
lésen az 53 képviselőből 36 jelent meg, s a bizalmatlansági indítványt ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megszavazták.

2003. május 26.
„Az OCÖ szeretné elérni, hogy a rossz helyzetben lévő települések készítsenek prog-
ramokat az iskolai elkülönítés felszámolása, a munkahelyteremtés, a nyomortelepek
megszüntetése érdekében” – mondta Horváth Aladár, a szervezet elnöke „A Nemzeti
Fejlesztési Terv és az esélyegyenlőség” címmel rendezett fórumon.

2003. május 26.
Az országos kisebbségi önkormányzatok kulturális autonómiájának kérdéseiről, a
nemzeti és etnikai joghatóságok költségvetési stabilitásáról, valamint választójogi kér-
désekről kezdett egyeztetéseket a NEKH és a 13 magyarországi nemzeti és etnikai ki-
sebbség képviseletében hat delegált Budapesten. A kormányzat részéről a belügyi, az
oktatási, a kulturális és a pénzügyi szaktárca, míg a kisebbségek oldaláról a német, a
bolgár, a roma, a horvát és a román közösség delegáltjai részvételével megindult tárgya-
lási folyamat kulcsfontosságú szereplője Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebb-
ségi jogok országgyűlési biztosa, valamint a parlament emberi jogi szakbizottsága.

2003. május 29.
Az OCÖ közgyűlése elutasította a Horváth Aladár elnök ellen, Kövesi Vilmos
CSZOSZ frakcióvezető által benyújtott bizalmatlansági indítványt. Az OCÖ 53 tagja
közül nyílt szavazáson harmincan szavaztak Horváth Aladár elnöki funkciójának
megtartása mellett, 21-en ellene, ketten pedig tartózkodtak a voksolástól.

2003. június 13.
Az FB jogerős ítéletében elutasította a jászladányi Zana Sándor Alapítvány Magyar
Bálint oktatási miniszter döntése elleni keresetét. A jászladányi alapítvány azt kérte a
bíróságtól, hogy semmisítse meg a tárcavezető 2002. augusztus 30-án hozott határo-
zatát, amellyel megtagadta a település általános iskolájának OM-azonosító iránti ké-
relmét.

2003. június 15.
Ismét saját műsorral jelentkezett az anyagi nehézségei miatt április 7-e óta csak zenét
sugárzó Rádió C. Noha mintegy 50 milliós adósságállományuk felszámolására eled-
dig alig 13 millió forintnyi támogatás érkezett az ígért összegből, úgy határoztak, hogy
megkezdik a műsorok készítését.

2003. június 24.
A Jászladányi Roma Polgárjogi Szervezet pert indított a jászladányi önkormányzat
ellen a helyi általános iskolában tapasztalt szegregáció kártékony hatásának megálla-
pítását és kimondását kérve – jelentette be Kállai László, a szervezet elnöke.
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2003. június 25.
Kolompár Orbánt, az OCÖ eddigi ügyvezető alelnökét választották meg elnöknek a
testület rendkívüli tisztújító közgyűlésén, amelyet az ügyvezető hívott össze. A jelen-
lévő 36 képviselő az előző héten benyújtott bizalmatlansági indítványt ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag szavazta meg. Az MCF és a CSZOSZ ezt megelő-
zően együttműködési megállapodást kötött, melyben egyetértettek Horváth Aladár
leváltásában, aki a rendkívüli közgyűlést megelőzően az OCÖ Dohány utcai székhá-
zában tartott sajtótájékoztatóján kifejtette: nem tartja jogszerűnek a közgyűlés össze-
hívását, ezért az ott hozandó határozatokat sem fogadja el. Mint mondta: az OCÖ
szervezeti és működési szabályzata értelmében az ügyvezető alelnök csak kezdemé-
nyezheti az ülést, azt azonban csak az elnök hívhatja össze. Horváth Aladár ezt meg
is tette, és július 4-ét jelölte meg annak időpontjául. Nem fogadja el, de iránymutató-
nak tekinti a döntést – jegyezte meg a leváltott elnök.

2003. június 29.
Budapesten a Világbank és a Soros Alapítvány Nyílt Társadalomért Intézete szervezé-
sében megkezdődött a „Romák a bővülő Európában: A jövő kihívásai” című három-
napos konferencia, amelyen a magyar, a bolgár, a macedón, a montenegrói, a szlovák
és a román miniszterelnök, a cseh és a horvát miniszterelnök-helyettes, valamint
James D. Wolfensohn, a Világbank elnöke és Soros György is részt vett.

2003. július 4.
Ismételten megvonta a bizalmat Horváth Aladártól az OCÖ Kolompár Orbán által
összehívott elnökségi ülése.

2003. július 4.
Törvénytelennek tartja a június 25-i közgyűlési határozatot, valamint jogértelmezési
kéréssel fordul a BM-hez és az IM-hez, továbbá a döntés megszületéséig felfüggeszte-
né az OCÖ működését – jelentette be Horváth Aladár az általa összehívott OCÖ gyű-
lését követően. A frakcióüléssé átalakult tanácskozáson az 53 képviselőből mindössze
12-en jelentek meg. A rendkívüli közgyűlésen a Roma Értelmiségiek kiáltványt adtak
ki, melyben tiltakoztak Horváth Aladár leváltása ellen.

2003. július 8.
Kiss Imre témavezető Székesfehérvárott közölte: az EU PHARE-programja és a Fog-
lalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium közös finanszírozásában pályázati program
indult a munka világából való kirekesztődés ellen, amelynek keretében a projektek
támogatására 7,5-8 milliárd forint állt rendelkezésre.

2003. július 9.
Zárt ajtók mögött kezdődött meg a MEH-ben az egyeztetés Teleki László roma ügye-
kért felelős politikai államtitkár, valamint Horváth Aladár és Kolompár Orbán között.
A találkozót az államtitkár kezdeményezte az OCÖ magukat legitim elnöknek tartó
vezetőivel.

2003. július 9.
Horváth Aladár, az OCÖ leváltott elnöke felfüggesztette elnöki tevékenységét, bár
továbbra is fenntartotta azon álláspontját, hogy jogszerűtlenül fosztották meg pozíció-
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jától. A leváltott elnök kijelentette: az ügyészséghez fordul, és a romaügyi államtitká-
ron keresztül kéri a kormányzatot, függessze fel az OCÖ működését.

2003. július 25.
Az oktatási tárca kiadta a jászladányi alapítványi iskola OM-azonosítóját, amelyet
ezzel közoktatási intézménynek minősítettek; tanulók felvételére, bizonyítvány kiadá-
sára és költségvetési támogatás igénybevételére nyert lehetőséget.

2003. július 29.
A PHARE-program sikeres végrehajtásában konzorciumként együttműködő
Tiszaroff, Tiszabő, Tiszabura és a PHARE-iroda munkatársai Tiszaroffon értékelték a
szeptemberben záruló kétéves felzárkóztatási projekt tanulságait. Mint elhangzott, a
NEKH 2001 elején írt ki pályázatot a többszörösen is hátrányos helyzetben élő cigány
kisebbség életminőségének javítására. A 43 beérkezett pályázat egyike a Tiszabura,
Tiszabő és Tiszaroff falvak alkotta konzorciumé volt, amely összességében – a 10 szá-
zalékos saját erőt is beszámítva – 270 millió forinthoz jutott.

2003. július 30.
„A második világháború alatt kivégzett mintegy félmillió európai roma emléke még
mindig nem kap elég figyelmet” – vélte Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős
politikai államtitkára, aki július 30-án Nagykanizsán, augusztus 2-án pedig a lengyel-
országi Auschwitzban emlékezett meg a holokauszt roma áldozatairól.

2003. augusztus 1.
„Százegy, az alapítványi általános iskolába jelentkező roma gyermek nevét vették fel
azokra a listákra, amelyet az oktatási intézmény igazgatójának kívántak átadni” –
mondta Kállai László, a Jászladányi Roma Polgárjogi Szervezet vezetője, majd hozzá-
tette: a tandíj sem jelentene gondot, mivel egy alapítvány hárommillió forinttal támo-
gatja a roma gyermekek oktatását.

2003. augusztus 4.
A nemzetiségi vezetők egyetértenek abban, hogy meg kell szüntetni az országos ön-
kormányzatok tagjainak választásakor alkalmazott elektori rendszert – jelentette ki
Heizer Antal, a NEKH elnöke.

2003. augusztus 7.
Az OCÖ regionális, megyei és kistérségi intézményrendszere leendő munkatársainak
képzését segítő támogatásról írt alá szerződést Budapesten Kolompár Orbán, az OCÖ
elnöke, és Molnár Györgyné, az OFA kuratóriumának elnöke.

2003. augusztus 9.
„Románia a magyar státustörvényhez hasonló jogszabályt készít a határon túli román-
ság nemzeti és kulturális identitásának támogatására” – jelentette ki Adrian Nastase
miniszterelnök. A román kormányfő a Fekete-tenger partján fekvő Mangaliában talál-
kozott augusztus 9–10-én mintegy negyven határon túli román szervezet képviselői-
vel. Nastase közölte: a Medgyessy Péterrel folytatott telefonbeszélgetését követően
Titus Corlateanu, a Határon Túli Románok Hivatalának vezetője Budapesten tájéko-
zódott a hasonló magyar kormányhivatal felépítéséről.
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2003. augusztus 12.
„Megkezdődött az Országos Cigány Információs és Művelődési Központ elmúlt ötévi
pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének átvilágítása” – mondta Kolompár Orbán.
Az önkormányzat jelenlegi vezetője azt is közölte, az MCF az OCÖ-nak visszafizette
azt a másfélmillió forintos támogatást, amelyet a szervezet választási kampányára
kapott.

2003. augusztus 14.
Alföldi Roma Szervezetek Szövetsége néven új szervezet alakult Szolnokon, melynek
célja „a roma érdekképviselet és érdekvédelem új alapokra helyezése, a képviselet
eredményes, tartalmas ellátása” – mondta Pálfi Miklós elnök. A szövetség az Új Roma
Kerekasztal Szövetség és az MCDSZ kezdeményezésére jött létre. 

2003. augusztus 15.
Lakossági meghallgatással kezdte kihelyezett ülését Jászladányban az OCÖ elnöksé-
ge. Reggel 9 órától a helyi roma szülők mondhatták el véleményüket a József Attila
Művelődési Ház színháztermében, ahová ez idő alatt nem romákat nem engedtek be.

2003. augusztus 16.
A Vasas Szakszervezet Magdolna utcai székházában az RPA-hoz közel álló személyi-
ségek és az OCÖ MRP frakciójának képviselői Horváth Aladár kezdeményezésére
megalapították az Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) nevű egyesületet.

2003. augusztus 28.
A cigány nők jogegyenlőségének megteremtéséért megalakult hat megye és a főváros
kezdeményezésére a Cigány Nők Polgárosodásáért Országos Egyesület. A Terézváro-
si Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjének, Kovács Ritának az elnökletével élet-
re hívott szervezet – amelynek férfiak nem lehetnek a tagjai – főleg minisztériumi és
pályázati pénzekből kívánja fenntartani magát.

2003. augusztus 30.
Az RPM országos zászlóbontásával egybekötött roma országgyűlés kezdődött közel
ezer ember részvételével a Borsod megyei Ónod községben. Horváth Aladár, a moz-
galom elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta: a kulturális és közéleti rendezvé-
nyen elemzik, mi okozza azt a tendenciát, hogy megalázva és kirekesztve él sok száz-
ezer roma és nem roma származású ember Magyarországon.

2003. szeptember 8.
Horváth Aladár aggasztónak nevezte, hogy a területi és társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentéséhez még mindig nem épült ki hatékony intézményrendszer, mint ahogy
egy éve késik az „eddig hatástalan” középtávú roma intézkedési csomag módosítása
is. Az augusztus 16-án megalakított RPM elnöke erről az új szerveződés programját
ismertető sajtótájékoztatóján beszélt. Mint mondta: Magyarországon gyökeres szociá-
lis fordulatra van szükség, és az RPM ennek előmozdítását tekinti a legfontosabb cél-
jának.
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2003. szeptember 9.
A száz diák fogadására alkalmas Koch Valéria Kollégiummal bővült a pécsi Magyar–
Német Iskolaközpont. Az intézmény – melyhez két óvoda, egy általános iskola és egy
két tannyelvű gimnázium tartozik – ezáltal alkalmassá vált a távolabbi települések
fiataljainak fogadására is.

2003. szeptember 9.
A roma tanulók diszkriminációja miatt Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebb-
ségi jogok országgyűlési biztosa alkotmányellenesnek, következésképpen nem enge-
délyezhetőnek tartja a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola műkö-
dését. Az OM az iskolai szegregáció helyzetét kivizsgáló parlamenti albizottság felállí-
tását kezdeményezte.

2003. szeptember 10.
Az RPA által szervezett sajtóértekezleten tárta a nyilvánosság elé alternatív választó-
jogi javaslatát Bársony János. E koncepció értelmében, ahol 400-nál kevesebb nemze-
tiségi él egy adott településen, ott a közvetlen demokrácia játékszabályainak megfele-
lő módon kerülne sor a választásra, vagyis maguk a szavazók mondhatnák meg, ki
vehet részt a választáson. Az így összeállított kislistára ezen felül csak bejegyzett
kisebbségi érdekvédelmi szervezet jelöltje kerülhetne fel. Mindkét esetben az állam és
az önkormányzatok kölcsönös megállapodása alapján kerülne meghatározásra azon
települések köre, ahol meg lehet tartani a települési önkormányzatitól eltérő időpont-
ban a választást.

2003. szeptember 11.
Magyar Bálint oktatási miniszter és Csepeli György, az informatikai tárca politikai
államtitkára a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban megnyitotta a Digitális Közép-
iskola roma tagozatát. Az egyelőre kísérleti jellegű iskola – amelybe 213 tanuló nyert
felvételt – azzal a céllal létesült, hogy esélyt teremtsen roma családok tehetséges gyer-
mekeinek a továbbtanuláshoz.

2003. szeptember 16.
Budapesten a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság tizedik alkalommal meg-
rendezett nemzetközi konferenciája az európai uniós csatlakozásnak a romák helyze-
tére gyakorolt hatását vette górcső alá.

2003. szeptember 16.
A budapesti Gozsdu-udvar felújítása a tervek szerint két-három éven belül megvaló-
sulhat – mondta Ion Iliescu román államfőnek Gergely József, Erzsébetváros alpolgár-
mestere a helyszínen. Ion Iliescu közölte, hogy a Gozsdu-udvarban kell kialakítani a
kulturális célú Gozsdu Alapítvány intézményeit: egy múzeumot, egy könyvtárat és a
magyar–román stratégiai partnerség intézetét.

2003. szeptember 17.
„A hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrációja érdekében az oktatási tárca által
elindított program célja, hogy a 2008–2009-es tanévre megszűnjenek a cigány osztá-
lyok Magyarországon” – hangsúlyozta Mohácsi Viktória, a program végrehajtásáért
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felelős miniszteri biztos Kerecsenden, a Heves megyei Cigány Kisebbségi Képviselők
Klubjának ülésén.

2003. szeptember 20.
A GOÖ ülésén a Görög Tudományos Központ létrehozásáról határozott a kisebbségi
grémium. Az intézmény feladata lenne a magyarországi görögök történelmének kuta-
tása, s ezáltal alkalmas lehet a Görögség Múzeumának előkészítésére.

2003. szeptember 22.
„Roma népismereti kurzus és cigány nyelvtanfolyam kezdődött 240 pest megyei rend-
őr számára” – közölte Németh Ágnes, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság őrnagya.
A kilenc hónapos tanfolyam célja, hogy a rendőrök jobban megismerjék a cigányság
kultúráját, hagyományait, nyelvét és ezáltal a napi munka során a kommunikáció
minősége javuljon, csökkentve az olykor előforduló konfliktusokat.

2003. szeptember 23.
Együttműködési megállapodást írt alá Baráth Etele, a MEH nemzeti fejlesztési ter-
vért és EU-támogatásokért felelős politikai államtitkára és Kolompár Orbán, az OCÖ
elnöke.

2003. szeptember 24.
„Esélynövelő többletjogok és oktatási, foglalkoztatási programok helyett a romák csak
retorikai szólamokat, kommunikációs léggömböket kapnak” – hangzott el a Roma
Szervezetek Polgári Szövetsége megalakulása alkalmából tartott budapesti tájékozta-
tón. A szövetséget több cigány szervezet – köztük a Makai István által vezetett Roma
Polgári Tömörülés – és mintegy 65–70 roma polgári kör hozta létre.

2003. szeptember 26.
Az EU támogatásával Roma Közösségi és Információs Központ kezdte meg működé-
sét Nyíregyháza Huszár-telepén, ahol a legnagyobb számban élnek együtt a kisebb-
ség tagjai. Vitál Attila, a központot működtető civil szervezet vezetője elmondta: a leg-
kisebb gyermekeket úgynevezett képességfejlesztő játszóházban készítik fel az óvodai
közösségi életre. A nagyobbak és a felnőttek számítógép-kezelői és angol nyelvtanfo-
lyamon vehetnek részt, illetve könyvtár segíti ismereteik bővítését. Ugyanitt nyitotta
meg kapuit a Roma Népfőiskola is.

2003. szeptember 30.
Medgyessy Péter miniszterelnök és Stjepan Mesić horvát köztársasági elnök jelenlé-
tében írták alá az Országház Zsolnay Termében a magyarországi horvátok adriai-ten-
gerparti képzési és oktatási központjának kialakításához nyújtandó 100 millió forintos
magyar kormányzati támogatásról szóló szándéknyilatkozatot. A Pag-sziget húsz év-
re szóló ingyenes használatba adásáról július 29-én állapodott meg Zágrábban a hor-
vát miniszterelnök-helyettes és Karagics Mihály, az OHÖ elnöke. A magyar hozzájá-
rulásról szóló okiratot Heizer Antal, a NEKH elnöke és Karagics Mihály szignálták.

2003. október 1.
Ifj. Bogdán János, az OCÖ egyik képviselője azt kérte az Alkotmánybíróságtól, állapít-
sa meg, hogy alkotmánysértő a választási eljárásról szóló törvény.
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2003. október 3.
„Kifejeztem azt a bocsánatkérést is a német nép irányába, amit a huszadik század tör-
ténelmi viharai közepette a német kitelepítések során elődeink elkövettek” – közölte
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, a Christian Wulff alsó-szászországi miniszterel-
nökkel folytatott megbeszélését követően.

2003. október 4.
Az OCÖ Budapesten rendezett közgyűlése úgy határozott, hogy nem támogatja a
NEKH és a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa azon indítványát, mely szerint kü-
lön választói névjegyzék készüljön a kisebbségekhez tartozókról. A jelenlévők többsé-
ge továbbá úgy döntött, hogy a Londonban 30 évvel ezelőtt tartott Roma Világkong-
resszus állásfoglalásának szellemében, a cigány (lovári) nyelven íródott Gélem, gélem
(Megyek, megyek) kezdetű dalt nyilvánítják a magyarországi romák himnuszává.

2003. október 8–9.
A NEKH a kisebbségi törvény elfogadásának tizedik évfordulója alkalmából nemzet-
közi konferenciát rendezett a Magyar Néprajzi Múzeumban. Heizer Antal, a Hivatal
elnöke köszöntötte az egybegyűlt hallgatóságot, és reményét fejezte ki, hogy a kor-
mány a kisebbségi törvény módosításának tervezetét határidőre az Országgyűlés elé
terjeszti.

2003. október 11.
A II. kerületi Ukrán KÖ megalapította a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Színházat.

2003. október 14.
Harmadik alkalommal rendezte meg az MTV regionális, kisebbségi és határon túli fő-
szerkesztősége a „Magyarországi nemzetiségi filmszemlét”, amely a 25 éves nemzeti-
ségi televíziózás jegyében zajlott.

2003. október 15.
Az OCÖ a törvénymódosítás élére kíván állni – jelentette ki Kolompár Orbán, a nem-
zetiségi elnököknek a kisebbségi törvény módosításáról az OCÖ székhelyén tartott
tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A 13 önkormányzatból 8 vett részt a megbeszé-
lésen, a parlamenti frakciók közül pedig egyedül a Fidesz képviseltette magát, Varga
József személyében.

2003. október 16.
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázatot írt ki a
Nemzetiségi Ifjúsági Díj elnyerésére. A díj a kisebbségi közéletben, a nemzetiségi kul-
túráért, az anyanyelv ápolásáért, a közösségek erősítése érdekében végzett kiemel-
kedő egyéni teljesítményt honorálja. A pénzjutalommal járó elismerés elnyerésére a
kisebbségi kulturális és oktatási intézmények, egyesületek, helyi KÖ-ok tehettek
javaslatot.

2003. október 17.
„A GKM a roma vállalkozások gazdasági felzárkóztatását segítő pályázatot hirdetett
a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében” – jelentette be Csillag István
gazdasági és közlekedési miniszter. A tárca megállapodást kötött a helyi vállalkozási
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központokkal, amelyek a pályázatok megírásában is segítséget nyújtanak, továbbá
számítanak a cigány kisebbségi önkormányzatok támogatására is.

2003. október 17.
„Egy, a fővárosban és környékén fogható regionális középhullámú nemzetiségi adó
indításának ötlete merült fel az MR-ben, az elképzelés megvalósulását azonban forrás-
hiány akadályozza” – mondta el Avanesian Alex, a Kossuth Rádió kisebbségi műsoro-
kért felelős főszerkesztő-helyettese.

2003. október 18.
A budapesti Bolgár Művelődési Házban került megrendezésre a Közép-Európai Bol-
gárok Nemzetközi Szövetségének ülése, amelyen ausztriai, csehországi, lengyelorszá-
gi és magyarországi bolgárok képviseltették magukat. A megjelenteket Tanev Dimiter,
az MBE elnöke köszöntötte. Az ülésen magszavazták a szövetség új vezetőségét is,
amely rotációs rendszerben kerül megválasztásra. Az elnök Anton Sztambolijszki, a
cseh klubok szövetségének és a Prágai Klubnak az elnöke, az elnökhelyettes pedig
Nikolaj Velkov, az MBE elnökhelyettese lett.

2003. október 21.
Folytatódnak a magyarországi szlovák tannyelvű oktatási intézmények felújításai,
mondta a magyarországi látogatáson tartózkodó Rudolf Schuster szlovák köztársasá-
gi elnök Szarvason, mielőtt megtekintette a nemrégiben elkészült új szlovák iskolát.
Az államfő a szarvasi polgármesteri hivatalban rendezett fogadáson közölte: október
20-án Medgyessy Péter miniszterelnökkel megegyezett abban, hogy a magyar kor-
mány támogatni fogja a Békés megyei Tótkomlós szlovák iskolájának felújítását is.
Rudolf Schuster kiemelte: emellett ígéretet kapott a magyar kormányfőtől arra is,
hogy a magyar közszolgálati televízióban és rádióban a jövőben növekedni fog a szlo-
vák nyelvű műsorok adásideje.

2003. október 21.
Az EU anyagi támogatásával októbertől romológiai képzés indult a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán. Az egyéves kurzuson főleg azok a vezető
beosztású államigazgatási, rendőr és gyámügyi szakemberek vesznek részt, akik
munkakörükben a cigányság hétköznapi gondjaival foglalkoznak. A kurzus program-
vezetője, Jóni Gábor egyetemi oktató elmondta: Közép-Kelet-Európában a legtöbb
roma Magyarországon él, ezért társadalmi beilleszkedésük tekintetében az Unió
összes tagállama ránk figyel.

2003. október 27.
Az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának ülésén heves vita bontakozott ki
Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és
dr. Papp Imre, az IM helyettes államtitkára között. Az esélyegyenlőségi törvényjavas-
lat vitájának első helyen kijelölt értekezletén a kisebbségi ombudsman súlyos aggályá-
nak adott hangot amiatt, hogy a törvényjavaslatban az identitásválasztás szabadsága
kerül kodifikálásra, holott ez a szóhasználat pontatlan, és a joggal való visszaélésre ad
alkalmat. Az Emberi Jogi Bizottság a javaslatot végül általános vitára bocsátotta, ami
november 3-án este miniszteri expozéval meg is kezdődött.
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2003. október 29.
Megkapta oklevelét az a 13 roma menedzser, akik a Békéscsabai Regionális Munka-
erő-fejlesztő és Képző Központ szervezésében 600 órás képzésben vettek részt. A
programban részt vevők jártasságra tettek szert a számítógép-kezelés, a roma hagyo-
mányok és kultúra területén, továbbá államigazgatási, jogi, szervezési és vezetési
ismereteket hallgattak.

2003. november 4.
Az Országgyűlés emberi jogi bizottsága a MOUÖ kezdeményezésére határozati javas-
latot terjesztetett a plénum elé, melyben elítéli az 1932–1933. évi – 7 millió áldozatot
követelő – ukrajnai éhínséget előidéző sztálini rendszert. Döntött arról is, hogy vizs-
gáló bizottság felállítását kezdeményezze a roma kárpótlás tárgyában, valamint az
Oktatási Bizottsággal közösen paritásos vegyes bizottság felállítását határozta el az
oktatási esélyegyenlőség előmozdítására.

2003. november 4.
Kiss Péter kancelláriaminiszter találkozott az országos kisebbségi önkormányzatok el-
nökeivel. Ezt megelőzően a nemzetiségi vezetők az MNOÖ székházában ültek össze
álláspontjuk előzetes egyeztetése végett, ahol az OCÖ képviselője nem volt jelen.

2003. november 5.
„Hirdetnünk kell azt a gondolatot, hogy igenis léteznek azok a jobbító szándékok, és
megtanulhatók azok a segítő gesztusok, amelyekkel emberhez méltóbban élhetünk
együtt. Magyarok és cigányok az egy közös hazában” – hangsúlyozta Mádl Ferenc
köztársasági elnök a roma holokauszt 59. évfordulóján, Zalaegerszegen rendezett em-
lékülésen. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat képviselői – a résztvevőket lovári
nyelven is köszöntve – elmondták: a testület november 3-át a roma holokauszt zala-
egerszegi napjává nyilvánította. Mádl Ferenc az emlékülést megelőzően az 59 éve
történt bevagonírozások helyszínén, a város vasútállomásának falán leleplezte és
megkoszorúzta a csaknem 800 helyi és környékbeli cigány deportáltra emlékeztető
bronz domborművet.

2003. november 6.
„A Nemzeti Civil Alapprogram minden eddigi támogatási rendszert abba az irányba
terel, hogy kiszámíthatóbbá váljon a civil szervezetek támogatása” – mondta Teleki
László Budapesten. „A következő esztendőben tizenötszörösére nő a civil szervezetek
támogatása, a korábbiakhoz képest. Az NCA ugyanis majdnem hétmilliárd forintot
fog szétosztani” – hangsúlyozta a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára.
Teleki László az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban a roma szervezetek számára
tartott tájékoztatón elmondta: fontosnak tartja a roma szervezetek részvételét az NCA
kollégiumainak munkájában. Ezért kérte a szervezeteket, hogy a november 12-i határ-
időig jelentkezzenek elektorállításra az NCA-nál. Nem lehet pontosan tudni, hogy
1989 óta hány roma szervezet jött lére. Becslések szerint 1500–3000 közötti a számuk,
a bejegyzett szervezetek többsége azonban inaktív – mutatott rá.

2003. november 7.
„Kisebbségvédelmi jogi normák Magyarországon és Dél-Kelet-Európában” címmel
kezdődött kétnapos nemzetközi konferencia a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
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országgyűlési biztosa hivatalában. A megnyitón megjelent Szabó Vilmos, a MEH po-
litikai államtitkára, Szászfalvi László, az Országgyűlés Emberi Jogi Szakbizottságának
elnöke, a házigazda Kaltenbach Jenő, valamint Dejan Janča, Szerbia-Montenegró
budapesti nagykövete. A Szerb Fővárosi Önkormányzat és a Vajdasági Emberi Jogi
Központ szervezésében megvalósuló tanácskozáson számos hazai és szerbiai tudós,
kutató vett részt.

2003. november 12.
Szarka László, az MTA KI igazgatója bemutatta a 2003. évi országos reprezentatív
cigánykutatás legfrissebb adatokat tartalmazó eredményeit az MTA-n. A vizsgálat
módszertanáról Kemény István professzor tartott ismertetőt.

2003. november 17.
Közös nyilatkozatban adott hangot megdöbbenésének a magyarországi horvát,
német, román és szlovák országos kisebbségi önkormányzat elnöke a Fővárosi Ítélő-
tábla ifjabb Hegedűs Lórántot és Metes Györgyöt a közösség elleni izgatás vádja alól
felmentő ítélete kapcsán.

2003. november 19.
II. János Pál pápa hagyományos szerdai általános audienciáján megáldotta azt a fából
készült roma keresztet, amelyet magyarországi cigányok és kormányzati aktorok de-
legációja vitt magával római zarándokútjukra, s amelyet a Komárom-Esztergom me-
gyei Csatkán kívánnak felállítani. Az ide szánt feszületet Hegedűs András fafaragó
készítette, rajta a felirattal: „Szuntona Devla, zsutin e romen”, vagyis: „Szentséges
Isten, segítsd a romákat!”

2003. november 21.
A Magyarországon élő romák helyzetét elemző tanulmánykötetet mutattak be az Or-
szágházban. „Ez elsősorban a döntés-előkészítőknek szánt anyag, amely azt kívánja
szolgálni, hogy ne ad hoc döntések szülessenek” – jelentette ki a „Cigánynak lenni
Magyarországon” című kötet ismertetésekor Törzsök Erika szerkesztő, a kiadványt
megjelentető EÖKK elnöke.

2003. november 24.
Varga József, a MACIKA elnöke a közalapítvány kuratóriumi ülését követően kijelen-
tette, hogy az általános iskolai ösztöndíjak kifizetését megkezdik, míg ahhoz, hogy a
közép- és felsőfokú oktatásban részt vevők számára kiírt pályázatokkal is tudjanak
foglalkozni, még ez évben kormányzati intézkedésre van szükség.

2003. november 24.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 347 képviselője egybehangzó igennel
szavazott az 1932–1933. évi ukrajnai éhínség 70. évfordulójának szentelt határozatra.
A határozattervezet indoklását dr. Szászfalvi László, a Parlament Emberi Jogi, Kisebb-
ségi és Vallásügyi Bizottságának elnöke ismertette a plénumon. „A Magyarországon
élő ukránok között vannak olyanok, akik átélték az éhínséget, illetve élnek közöttük
az áldozatok leszármazottai” – hangsúlyozta az előterjesztő.
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2003. november 25.
Fórumot tartottak Szentgotthárdon a kisebbségi választói névjegyzékről a horvát, a
szlovén, és a német országos önkormányzatok képviselői. Hergovich Vince, az OHÖ
alelnöke álláspontja szerint el kell érni, hogy saját önkormányzataikat az érintett ki-
sebbségek tagjai választhassák meg. Ropos Márton, az OSZKÖ elnöke úgy vélekedett:
a kisebbségi választói névjegyzéket kisebbségiekből álló bizottságoknak kellene
összeállítaniuk, a listát pedig a kisebbségi önkormányzatoknak mindenütt helyben
kellene kezelniük és karbantartaniuk. Wend Miklós, a német önkormányzat Vas és
Zala megyei szövetségének elnöke véleménye szerint a német nemzetiség tagjai még
ma is félnek, mivel még elevenen él bennük a kitelepítések emléke. Mindezek ellené-
re mégis szükségesnek tartják a kisebbséghez tartozók regisztrálását.

2003. november 28.
Rendkívüli közgyűlést tartott az OCÖ Budapesten. A tanácskozás kezdetén a képvise-
lők egy része kinyilvánította, hogy Kolompár Orbán jelenlegi elnök helyett továbbra
is a vitatott körülmények között leváltott – az eseményről egyébként távol maradó –
Horváth Aladárt tekintik az OCÖ vezetőjének. Az új közgyűlés összehívására irányu-
ló javaslatukat a jelenlévők nagy többsége elutasította. A testület végül, hosszas vitát
követően név szerinti szavazással támogatta a kisebbségi névjegyzék bevezetését.

2003. november 29.
Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke közölte: a közgyűlés támogatta a kisebbségi törvény
módosításának tervezetét, s meghatalmazott egy szűkebb létszámú testületet a konk-
rét észrevételek kidolgozására.

2003. december 2.
A Cigányügyi Tárcaközi Bizottság megtartotta ez évi második ülését. A napirendi
pontok között tájékoztató szerepelt a romák társadalmi integrációját elősegítő közép-
távú programról, az ahhoz kapcsolódó monitoringrendszerről, a Világbank romaügyi
intézményfejlesztési célokat szolgáló projektjéről, továbbá a Roma Évtized program-
ról.

2003. december 2.
Roma tanító- és óvóképzés indul Szarvason a 2004/2005-ös tanévben, amennyiben a
Magyar Akkreditációs Bizottság által elfogadást nyer a Tessedik Sámuel Főiskola
Pedagógiai Karán kidolgozott oktatási koncepció – jelentette be Lipcsei Imre, a kar
főigazgató-helyettese.

2003. december 4.
Az RPA székházában megtartott sajtótájékoztatóján Horváth Aladár és Borsos József
fejtette ki az RPM álláspontját a kisebbségi választásokon alkalmazandó regisztráció-
val kapcsolatosan, egyértelműen elutasítva a kisebbségi választói névjegyzéket. Hor-
váth Aladár polgárjogi akciók indítását is kilátásba helyezte a cigány önkormányzati
képviselők álláspontjának megkérdezése és tolmácsolása érdekében.

2003. december 10.
Az OSZÖ közgyűlésén az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó napirendi pont a ki-
sebbségi joganyag módosítására vonatkozó törvényjavaslat véleményezése volt.
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Fuzik János elnök a tanácskozást követően elmondta: a képviselők üdvözölték a mó-
dosítási folyamatot, és fontosnak tartották azt. A választójogi tervezetben szereplő
névjegyzéket nem utasították el, sőt, azt december 9-i ülésén a FSZÖ is támogatta.

2003. december 11.
A BM-ben egyeztettek az országos kisebbségi önkormányzatok delegátusai a hármas
előterjesztés szereplőivel: az IM, a BM és a MEH szakembereivel a kisebbségi törvény
és a választójogi kódex módosításáról. A vita már egy olyan új – december 9-i – válto-
zat felett zajlott, melybe a kodifikátorok beépítették az eddigi egyeztetéseken elhang-
zottakat is.

2003. december 12.
Kovács László magyar és Eduard Kukan szlovák külügyminiszter Brüsszelben aláír-
ták a szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák nemzeti kisebbség oktatási-neve-
lési törekvéseinek anyagi támogatását szabályozó egyezményt. 

2003. december 16.
A Kisebbségek Napja alkalmából első alkalommal rendezett Országos Roma Kisebb-
ségi Napot az OCÖ Budapesten, a Petőfi Csarnokban, amely „A magyarországi ci-
gányság esélyegyenlősége és társadalmi integrációja” című konferenciasorozat
zárórendezvénye volt.. Beszédet mondott Lévai Katalin esélyegyenlőségi tárca nélkü-
li miniszter és Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman is. Mádl Ferenc köztársasági
elnök levélben köszöntötte a résztvevőket. Kolompár Orbán egy új roma mozgalom
megalakulását jelentette be, amelyet az OCÖ januárban Romák Esélyegyenlősége
Mozgalom néven indítana útjára. A konferencián emellett roma közéleti díjakat adtak
át tíz kategóriában.

2003. december 16.
„A kormány elé mehet a törvénymódosító csomag” – ezt Szabó Vilmos, a MEH állam-
titkára mondta az Országgyűlés emberi jogi bizottságának ülésén, ahol Heizer Antal-
lal és Kaltenbach Jenővel közösen tájékoztatták a képviselőket a kisebbségi joganyag
módosításának előkészületeiről.

2003. december 18.
Aján Gergely, az Országos Örmény Önkormányzat elnöke közölte: december 5-én fel-
ajánlotta lemondását, mert az országos önkormányzatban tíz képviselőt maga mögött
tudó EÖGYKE november 16-án megvonta tőle a bizalmat és úgy döntött, hogy az
elnöki székben Lányi Zsoltot látná szívesen.

2003. december 22.
Megjelent az első, lovári cigány nyelvű bibliafordítás. A Szent Jeromos Katolikus Bib-
liatársulat és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem három éve vállalkozott arra, hogy a
világon egyedülálló módon teljes cigány bibliafordítást adjon ki. Az Újszövetséget
Vesho-Farkas Zoltán fordította le.
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Rövidítések

ANKE Arménia Népe Kulturális Egyesület
ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
BM Belügyminisztérium
CSZOSZ Cigányszervezetek Országos Szövetsége
DRK Demokratikus Roma Koalíció
EÖGYKE (ÖGYKE) Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
EÖKK Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
ET Európa Tanács
EU Európai Unió
FB Fővárosi Bíróság
FRKÖ Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
FVB Fővárosi Választási Bizottság
GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GOÖ Görög Országos Önkormányzat
IHM Informatikai és Hírközlési Minisztérium
IM Igazságügyi Minisztérium
KÖ Kisebbségi Önkormányzat
LB Legfelsőbb Bíróság
LD Lungo Drom
MACIKA Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
MBE Magyarországi Bolgárok Egyesülete
MCDSZ Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége
MEH Miniszterelnöki Hivatal
MNOÖ Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
MOUÖ Magyarországi Országos Ukrán Önkormányzat
MR Magyar Rádió Rt.
MROÖ Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
MRP Magyarországi Roma Parlament
MTA KI Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete
MTV Magyar Televízió Rt.
NEKH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
NCA Nemzeti Civil Alapprogram
NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
OCÖ Országos Cigány Önkormányzat
OFA Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
OHÖ Országos Horvát Önkormányzat
OLKÖ Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
OM Oktatási Minisztérium
ORKÖ Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
OSZÖ Országos Szlovák Önkormányzat
OSZKÖ Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
OVB Országos Választási Bizottság
OVI Országos Választási Iroda
RPA Roma Polgárjogi Alapítvány
RPM Roma Polgárjogi Mozgalom
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Források

Baranyanet Online Internetes Hírszolgálat: www.baranyanet.hu
Bolgár Hírek, a magyarországi bolgárok kétnyelvű hetilapja. A Bolgár Országos Ön-

kormányzat kiadványa.
CyberPress, Sopron és környéke internetes közéleti magazinja: http://www.cyber-

press.sopron.hu
Etnonet nemzetiségi napilap: http://www.etnonet.hu
A Görög Országos Önkormányzat honlapja: http://www.ellines.hu
Kossuth Rádió: http://www.radio.hu
Közös Út – Kethano Drom, a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság lapja:

http://www.ctmt.fw.hu
Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat honlapja: http://www.polonia.hu
Magyarország.hu: http://www.magyarorszag.hu
Magyar Távirati Iroda: http://hirek.mti.hu/
MHO = Magyar Hírlap Online: http://www.magyarhirlap.hu
MNO = Magyar Nemzet Online: http://www.mno.hu
A Miniszterelnöki Hivatal honlapja: http://www.meh.hu
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapja: http://www.nkom.hu
NOL = Népszabadság Online: http://www.nepszabadsag.hu
NSZ = Népszabadság
Pécs.hu = Pécs város hivatalos honlapja: http://www.pecs.hu
PN Online = Petőfi Népe Online: http://www.petofinepe.hu
Promenad.hu - a Dél-Alföld hírportálja: http://www.promenad.hu
Romacentrum, a Mediátor Alapítvány honlapja: http://www.romacentrum.hu
RomaPage, a Kurt Lewin Alapítvány honlapja: http://www.romapage.hu
RomNet, a RomNet-Média Alapítvány honlapja: http://www.romnet.hu
Romaweb.hu, a Miniszterelnöki Hivatal Romaügyi Politikai Államtitkárságának hon-

lapja: http://www.romaweb.hu
Országos Ruszin Hírlap, a Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat havilapja.
A Tanac Kulturális Egyesület és Néptáncegyüttes honlapja: http://www.tanac.hu
Az Országos Szlovák Önkormányzat honlapja: http://slovaci.hu
A Magyarországi Országos Ukrán Önkormányzat honlapja: http://www.ukrajinci.hu
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