
Könyvbemutató az lM-ben

DOnú sgv Toso Vagyok, a Nemzeti é S Etnikai Kisebbsé gi Hiva-
tal elnöke, MegkülönböZtetett tiszteletteI köSzöntöm aZ
asztalnáI ül ket, dr Heirde Csaba urat, aZ Igazsá€ü€yminiSz-
té rium politikai államtitkárát, dr VarJú  Gabrielia aSSzon}t, a
Kisebbsé gi Hivatal elnökhelyettesé t, dr. Demeter ZTuzan Má-
riát, a kötet Szerkeszt jé t, é s Fretaán lstvánt, a kötet lekto-
rát. A mai alkalommal bemutatiuk Önöknek a ,,Kisebbsé qeh
Maqaarorszáq|n 1999" cí m  könyvet, De jó alkalom ez arra is,
hogy a magyar kormány az aktuális é s a táVlati kisebbsé gi
politikai ké rdé seir l is tájé koztassa a Sajtó Tisztelt Ké pVise-
l it, Erre a táié koztatóra ké rem feI politikai államtitkár urat.

dr. Hende csaba: KöSZönóm a bemutatáSt, é s magam
is szeretettel köSZöntöm a saitó megjelent ké pviseI it, Bi-
zonyára tud'ák, hogy az 1993, é vi kisebbsé gi törvé ny alap-
ián ké t é vente kell a kormánynak beszámolnia az Ország-
gy ié s ré szé re a hazánkban é l  kisebbsé gek helyzeté r l,
Legutóbb l997-ben eZ megtörté nt, most pedig ismé t elkö-
Vetkezett a Számveté s ideje, A kormány elfo€adta é S be-
nyú jtotta a parlamentnek ezt a beszámolót, maid az or-
szággy lé s Emberi Jogi, Kisebbsé gi é s ValIásügyi Bizottsá-
€a eZ é v szeptember 2l-i ülé sé n egyhangú la€ támogatta aZ
áLtalános Vitára bocsátását. AZt iS el kell mondanom, hogy
az országgy lé s az e| zetes tervek szerint l999, november
9-é n fogja a beszámolót megvitatni, A kormánybeszámoló
telies szöVege, Valamint azon tú lmen en mé g további
mintegy ötven tábláZat szelepel ebben a kötetben, amelyet
van szerencsé nk Önöknek bemutatni é s átadni. Ez a kiad-
Vány a Kisebbsé gi Hivatal gondozásában é s szerkeszté sé -
ben jelent meg, ezú ton iS megköszönöm a Kisebbsé gi Hi-
vatal vezet inek é s közrem köd  munkatársainak ebben ki-
fejtett munkáját,

Szeretné k röviden szólni arról, hogy az idei é v elsó felé -
ben több, a hazánkban é l  kisebbsé geket közvetlenül é lin-
t  ké í dé s kerüIt a kormány napirendié re, EZek közül kett 
közvetlenül is kapcsolódik az immár é ppen fé l é vszázados
EurópaTa ács mí ikódé sé hez, lsmeretes az hogy a Nemzeti Ki-
sebbsé gek Y é delmé re Szllqáló Kereleqaezmé uUt, amit röviden csak
keretegyezmé nynek Szoktunk hí Vni, Valamint a Rrqi0ndljs
vagg Kisebbsé gi Nyelvek í urópai Chartáiát, valyis a nyelvi char-
tát hazánk az els k kózótt í rta alá, Ezek a dokumentumok
azt is rögzí tik, hogy az egyes államok az Európa Tanács f -
titkárának rendszeresen kötelesek teljeS kör  táié koztatást
é s jelenté st benyú itani azokról a jogszabályi é s egyé b in-
té zkedé seikr l, amelyeket az egyezmé nyekben vállalt köte-
lezettsé gek tel jesí té Se, vé grehajtása é rdeké ben megtettek,
A kisebbsé gvé deimi keretegyezmé ny alapján ké szült egy or-
szágos jelenté S Voltaké ppen ez vo|t az els  olyan átfogó
dokumentum, amely egy nemzetközi szervezet számára ad
táié koztatást a hazánkban é ]  nemzeti é s etnikai kisebbsé -
gek helyzeté r l é s a velük kapcsolatos kormányzati munká-
í ól, Szeretné m megemlí teni, hogy ez é v novemberé ben az
Európa Tanács Monitoring Bizottsága hazánkba é rkezik,
hogy immár a helyszí nen is é rté kelje kisebbsé geink helyze-
té t é s a keretegyezmé nyben vállalt kötelezettsé gek tel'eSí -
té sé t, Remé lem, hogy miután ezt az emIí tett ké t je]enté St,
no meg az e kötetben foglalt anyagot is a kisebbsé gek tel-
jes kö.ü bevonásával keszí tenjk eI, iagyis az or\Zjgos ön-
kormányzatoknak meghatározó szava é s szerepe volt, ú gy
gondolom, hogy egy ú ilsl9s é s u€yanakkor pozití v 0rszágké p k|-
alakí tását tudtuk közösen elé rni. Hazánk kisebbsé gpoIitiká-

1999. október I4-é n tartották az lga7§ágii'gJi Miniszté rium-
ban azt a sáitótáié koztatót, amelynek §zerkesztett változatát
közreadiuk.
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iának nemzetközi elismeré sé t jelenti talán az is, hogy e hó,
nap vé gé n az Európa Tanács hat oí szág mé djaszaké rt inek
é s kormányzati tisztvisel inek bevonásával egy igen je]en-
t s kisebbsé gvé delmi konferenciát fo1 Szeqeden rendezni. A
konferencia Cí me ,A hatdrakon átnuú ló televí zióZás é 5 rádiózás sze
repe a kisebbsé gek é leté ben" K l n óröm Számomra, hogy aZ
Európa Tanács ennek a konferenciának a megszervezé sé ve,
a Nemzeti é S Etnikai Kisebbsé g1 Hivatalt bí Zta meg, Vé le-
mé nyem szerint ez is kifejezí  aZ Európa Tanács ré szé r l a
magyar kormány felé  megnyilvánuló bizalmat is, AZé rt tar-
tottam fontosnak a mé dia jelenlé v  ké pvisel inek figye1-
mé t felhí vni arra, hogy é ppen az önök szakmájába vágó
ké rdé sr l fog folyni ez a konierencia, mert remé lem é s egy-
ben ké rem is, hogy me€különböztetett é rdekl dé ssel kí sé r-
ié k figyelemmel ennek a konferenciának a törté né seit,

Tavaly december l8,án, ha jól emIé kszem, a Kisebbsé gek
Napján, Dáyid lbolya miniszterasszony, mint a kisebbsé gi
ké rdé sé rt felelós tárca vezet ie egy átfogó - ha ú gy tetszik
-, programadó beszé det tartott a kisebbsé gek ké pvisel i
el tt legnagyobb ünnepükön, Ha most fellapozzák ezt a
kön}yet, szinte leltárszer en számba vehetik azokat a ké r-
dé seket é s vállalásokat, amelyeket a kormány akár prog-
ramjában, akár ebben aZ emlí tett beszé dben megfogalma-
zott, Szeretné m ú iólag meger Sí teni e helyr l is, hogy a
polgári kormány órté kké nt tehint az ország é vszáudohra visszate-
hintí  é s visszawJú ló kulturáIis soksz(n sé gáre, Programunkban
ú gy foga]maztunk, hogy a kisebbsé gi kultú rák tudatos ápo,
lása nemcsak nemzetköZi köteIezettsé gvállalás, hanem egy,
ben hosszr1 távú  nemzeti é rdek js, Ennek iegyé ben támo
gatjuk a kisebbsé geket kózóssé gi identitásuk me€ rzé sé -
ben é s er sí té Sé ben, E cé l elé ré sé nek egyik eszköze a ú i-
sebbsé qi ijnhormánazati rendszer meeeí  sí lé se é s annak közeli
té se a ku]turális aut|nór4i6 kií í jzöí t cé l|ának e]é ré sé hez, Isme,
Ietes aZ is Önök el tt, hogy az idei esztend ben másodí z-
ben aIakuIhattak meg a kisebbsé gek országos ónkormány-
zatai, lsmert aZ is, hogy az országgy lé s Emberi logi Bizott-
sága egy ad hlc bizlttságlt hozott Lé tre a kisebbsé gj törvé ny
é s a területet é rint  további törvé nyek szüksé ges módosí -
tásának elóké szí té se é rdeké ben. A bizottság el tt szerepel
tóbbek köZótt a kisebbsé gek parlamenti ké pviselete megol-
dásának ké rdé se, illetve mindazok a problé mák, ameLyek a
kiSebbsé gi önkormányzati rendszer öt é vre ViSszamen  m -
ködé se során felhalmozott tapasztalatokból sztí rhet k le.
AZ iS ismert önök el tt, hogy abból a cé lból, hogy vala-
mennyi, mind a tizenhárom kisebbsé g me€ tudta alakí tani
országoS önkormányzatát, A románSá€ ezzel kikerült abból
a mé ltatlan helyzetb l, amelybe önhibáján é s tulajdonké p-
pen mindenki hibáján kí vül kerüIt, az Országgy lé s jú nius
22-é n módosí totta a kisebbsé gi törvé nyt, é s a kapcsolódó
Választóiogi törvé nyeket, Ez a törvé nymódosí tás a román-
ság legitim ké pvisel inek ké ré sei alapián, annak megfelel -
en, azzal teljes összhangban, eredmé nyesen Zajlott, Ennek
köSlörheió, hoey szepleffber |8 an a Rontin orszdq|s Öakat
ntinqzat a|akuló ülé se ezajlott, es október 2-án Colrz Arpjd
köztársasági elnök átadhatta a parlamentben a mandátu-
rnokat a lomá"]sé e kepviseloinek is

Az idei esztendó egyik legjelent sebb kisebbsé €i cé lú
beruházása szinté n a hazai románsáchoz köt dik, Nagy
órömünkre szolgált, hogy aZ idei tané V, tehát a szimboli-
kusnak is feifogható ezredfordulós tané v egyik els  esemé -
nyeké nt Cgulán miniszteí asszony átadhatta a mintegy fé l
milliáí dos kóltsé gveté si támogatáSsal me€é pült ú i ROnáí
Kollé giumot, a ROmán akfutási é s M vel dé si Közp0nt egyik fon-
tos inté zmé nyé t.



Az sem jsmeretlen Önök el tt, hoey
ez é v okLóber l-ien Orbtin Viklor mi-
nisiterelnök ú r avatla lel d szinLé n ie-
lentós költsé gveté si támogatással fe1-
ú jí tott é s ké tszáZótven diák román
anyanyeJvi oklatásáT lehetóvé  té v 
mehkereki Rondn Altalcinos ls&ol.il, Meg
kell emlí teni azt is. hogy a Zala me-
gyei Tótszerdahelyen szinté n telies kör 
iSkolafelú ií tásra került sor, amely a
ú orvdt kisebbsé ghez tartozó gyermekek
oktatáSát, nevelé sé t szolgálja, Tisztelt
lelen]é v k! Engedjenek meg a jöv  é vi
kóltsé gveté sr l né hány gondolatot, A
kormány olyan költsé €veté si javasla,
tot nyú jtott be az országgyú lé s szá,
mára, hogy abban a kisebbsé gek okta-
tására, kultú ráiának feileszté sé re. va,
Iamint közé leti szerepVál]alásUk bizto-
sí tására vonatkozó té te]ek az inf]ációt
is meghaladó mé rté kben növekedhetnek, AZ Sem iSmeret-
len önök el tt, hogy az idei é vben a kormány elfogadta a
Ciqdnasáq é letkörülmé naeinek é 5 társadalmi helazeté nek javí tdsát (.é l-

zó közé ptóvú  inté zkedé scsoruagot. ( l 99913, számunkban doku-
mentumké nt köz ltük. A szerk.) A cigányság helyzete, mint
tudiák, sok tekintetben elté r a t bbi hazai kisebbsé g hely-
zeté t i, mert az   gondiaik nem els sorban kulturális é s
nyelvi eredet ek, ESetükben hatványozottan merüInek fel
szociális, |oglalkoztatási, szakké pzé si é s oktatási prob|é mák, Ez a
sú lyos társadalmi ké rdé s ezé rt összehangolt é s komplex
megoldásokat. átfoeó jellee  inté zkedé seket igé nyel, Ter-
mé szetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a cigányság in-
tegrációja é s é letkórülmé nyeinek megváltozása csak sZé ,
1eskör  összefogással, társadalmi együttmú ködé Ssel,
hosszabb táVú , é ltjzedes er feszí té sek nyomán valósulhat
meg, é s mindehhez az Euí ópai Unió jelent s anyagi támo-
gatására is szüksé g van, A kormány a jóv  é vi költsé gveté s-
ben a Kisebbsé gi Hivatal ré szé re l70 millió roí intos több-
letkóltsé €et biztosí tott, amely ónré Szé t fogja ké pezni annak
a PHARE-segé lynek, ame]yet remé lhet Ieg el fog nyerni a
Magyar Köztársaság erre a cé lra, mármint a közé ptávú  in-
té zkedé scsomagban megfogalmazott cé lok vé grehaitására,
É n ú gy gondolom, hogy az Európai Unió ré szé r l megfogaI-
mazódó kritikákkal összefüggé sben a közös felel ssé g é s a
közös tenni akarás terepe, megnyilVánulási formája nagyon
is alkalmas módon lehet ez a bizonyos PHARE-Segé ly,
amelyr l szóltam,

HöLgUeim é s Urain! A könyv a hazai kisebbsé gpolitika leg-
fontosabb esemé nyeinek krónikáia is, valamint közel ötSZáz
inté zmé ny cí mliStáját is tartalmazza, Remé lem, hogy Önök,
a saitó mUnkarársdi, haslornaI tUdidk forcatni a köielÉ I
tn mé g egysZer megkö§Zönöm mindazoknak, akik közremü-
kódtek a kötet szerkeszté sé ben, megí rásában, é s a magam
ré szé r l me€kóSZónöm kitüntet  é s megtisztel  figyelmü-
ket,

Doncsev Toso: - Államtitkár ú r, köszönöm a megnyitótI
llsztelt Holgyelm e\ Uldlm, L)nol(e d Szo,

Lukács Albtn, Magyar Rádió né met adása: - Államtitkár
ú r, ha összevetjih a karóbbi hOrmónIJ é s a m1stani k|rmdnu kisebbsé -
gi poltikáját, akkor Ön milaen mé rleqet y\t1? Mi a különbsé q, melaek
a hangs luok? A polgári kormáw1 azt hangsú laozza, haqa miné l tijbb
jlqlt kell adui a pllqdrnak, a kisebbsé gi szármaalsú  ember is polgár,
qOndOLOW, ahkar nefti is tdbb i\qot kell ad\i. Ez rniben jelentkuik? -

Ietve ha több jogot kapnak, ez megfelel en eqvütt iár,e azzal, hogy
több is pé nzt kapnaft?

dr. Hende csaba: - Ha összehasonlí tom az el z  kor-
mány kisebbsé gi poljtikáiát a mostani kormány kisebbsé gi
politikájáVal, alapvet en a folyamatosságot kell hangsú -
Iyoznom, másodsorban pedjg a konszenzusra való törek-
Vé st, ami Valamiké ppen szinté n a folyamatossá€ é s a ha-
gyományok ré sze. Ez a terület, há]a istennek, az elmú lt tí Z
é vben a ré sztvev k bölcsessé gé nek é s ónmé rsé kleté nek be-

Demeter zayzon Má a...

tudhatóan mentes vllt a heves politikaj, külónösen pedig a
pdrtp|litikai indí ttTtású  csatdr\zós\]alói, Minden tórekvé sünk az,
hogy ezt az állapotot fenntartsuk, é s ha lehet, mé g tovább
javí tsuk, Nagyon pregnáns pé ldája ennek a konszenzusra
törekvé snek az az ,,ad hoc bizottság", amelyr l már szóltam.
Tulaidonké ppen a tórvé nymódosí tó el ké szí t  munka sú ly,
pontia áttevódött - mer ben szokatlan módon - a kóZigaz-
€atáStól a parlamenti bizottsághoz aZé rt, mert ennek az ad
hoc bizottságnak az ülé seire valamennyi kisebbsé g erre al-
kalmas é s delegált ké pvisel i meghí Vást nyernek, ugyanak,
kor ott Van Valamennyi parlamenti párt ké pvisel je. é s
mindebbe a munkába Vonatik be a közigazgatás, a kodifiká-
ció, a iogszabályel ké szí té s - hogy ú gy mondjam - a terú -
letet iSmer k ,,kré m je", Tehát aZ Igazságügyminiszté rium é S
a Belügyminiszté rium, melyek leginkább é rintettek ezekben
a ké rdé sekben. nem ú gy ké szí tik el  ezt a törvé n}t, il]etve
nem  k ké szí tik el , mint ahogy törté nni szokott, é s akkor
vé Iemé nyezé sre megküldik majd az é rintetteknek, hanem
eleve az é rintettek bevonásával folyik maga a munka az el-
s  lé pé st l a remé Ihet  mihamarabbi sikeres befejezé sig
É n ezt a szellemet é s gondolkodást tartom a legfontosabbnak,
é s ha össze kell hasonlí tanom az el z  kormány alatt köve-
tett gyakorlattal, i€azán nem a bí rálat hangján szeretné k
szólni, de azé rt azt meg kell mondanom, hogy az el z  kor-
mány idejé n azok a rendszeres. havi találkozók. amelyeket
DoncSeV Tosó elnök ú r tart a kjsebbsé gi önkormányzatok
elnökeivel, ahová állandó meghí Vottké nt Kaltenbach ]en  ki-
sebbsé gi biztos ú r is mjndig meghí VáSt kap, nos, ez nem
volt gyakorlat, Tehát e€y ú jabb fórum teremt dött a folya-
matos e€yezteté sre, Meg kell iegyeznem, hogy az ad hoc bi-
zottság munkáiába aZ emlí tetteken tú lmen en termé szete-
sen ugyancsak Kaltenbach ]en  professzor ú r munkatársai
ú tján é S szemé lyesen is ré SZt Vesz, Látható tehát, hogy a bi-
zottság, a parlamentj pártok, az ombudsman, a kisebbsé €i
önkormányzatok, a Kisebbsé gi Hivatal é s a közigaz€atás
többi szerepl i lehet leg harmonikus é s kiegyensú lyozott
együttm ködé sé re tórekszenek, Ha már Kaltenbach ]en 
urat emlí tettem, az ombudsman ú r valóban a hoinapi na-
pon f  szewez ie lesz egy a kisebbsé gek parlamenti ké pvi-
seleté re vonatkozó, azí  tárgyaló konferenciának, a konfe-
rencján nekem iS módom lesz egy me€nyitó köszönt t
mondani, Elné zé st ké rek, hogy ha ezt a konferenciát most
nem emlí tettem, de a holnapi napon lesz módom ennek a
ielent sé gé r l szólnj, A több joghoz járó több pé nz ké rdé -
sé ben VisszautaIné k arra, hogy mint már mondtam, 4 iPrv?-
zett iní láció né rté ké t meqhaladó költsé qveté si többletiuttatás\h szere,
pelnek a jöv  é ví  höltsé qveté si teruben,

Fudk lldikó, Ludove novini szerkeszt Sé ge: - HárOm ki-
sebbsé 4i önkormóngutnak vaggok a taqja, a keri]leti, a t' városi é s az
országos szlováknak. F, xll. kerületi nagy önkormdnqzat, ah\l az elí  
ciklusban ní 4g kisebbsé gi önk\rmdnJzat láesüIt, m\st nJalc, Eaáltaldn
\emmií ae awJagi tám1^atást nem ad az 7tt m höd  kisebbsé qi önkor-
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A saitótáié koztatón: dr. Variú  Gabriella, dr. Hende Csaba, dr. Donc§ev Toso é s



... é s az ú iságí rók.

mángzatoknak. EueI a gondunkkal az ombudsnan ú rhoz is fordultunk,
szemé lgesen felkeratük  , arra hivltkoutL, hoq1 módos(tani kell a
NEK-tönlnqt. Ké rdé sem ezzel kapcsolatban az, hoqq mikar t'agjók mó-
dosftani az önkarmdnyzati tijryé nat a NEK-t rvé na sullemé ben ú gq,

hogg a kisebbsé gi önkarmáwJutok m ködni tudjanak.
dr. Hende Csaba: - A kisebbsé gi önkormányzatok finan-

szí rozása je]enleg egyré szt állami normatí Va ú tián, a Bel-
ügyminiSZté riumon keí esztül törté nik, az idei esztend ben
730 000 000 Ft VoIt eZ aZ öSszeg, amely ilyen formában a
helyj kisebbsé gi önkormányzatokhoz kerú lt, Ez az összeg a iö,
ví  é vi költsé gveté sben enné I is magasabb. De termé Szetesen aZ Ön
ké rdé se, amit felvetett, arra vonatkozik, hogy a kerületi é s a
telepüIé Si - ú gymond - nagy önkormányzat a törué ny a]ap-
ján nem köteleS kiegé szí t  finanszí rozáSt nyú itani a terüle-
té n m köd  kisebbsé gi önkormányzatoknak, Ez egy olyan
ké rdé skör amely egyszerre ké t ké tharmados törvé nynek a
módosí tását is igé nyli, Maga a klsebbsé gi törvé ny iS ké t-
harmados, meg az ónkormányzati törvé ny is ké tharmados,
é s különösen nehé zzé  teszi a ké rdé S megoldáSát a pé nZügyi
forrás megtalálása, mert kótelez  állami feladatké nt tör-
Vé nyben el í rt önkormányzati feladatot nem lehet forrás
hozzárendelé se né lkül az alkotmány é rtelmé ben megszab-
ni. Ez is egyike azoknak a fogas, nehé z problé máknak, ame-
lyeket az ad hoc bizottság napirendjé n tart é S tár€yal, mert
hiszen, mint mondtam, nem csak a kisebbsé gi törvé nlt, ha-
nem a kapcsolódó teljes joganyagot is áttekinti az albizott-
Ság,

Albert Gé za: - Ké t ké rdé seu van. Allamtitkór ú r is utalt !1rra,

hoqq a ciqánqsóg eseté ben a kisebbsé gi, egaé ni é s k\llektí v i\qahbóI
adódó lehet sé qek 6 cigónaok prlblé mdit nem fogják megoldani. Sze,
retné m, hag,J ha né hána ré szleté t melemlí tené  a Cselekvé si proqram-
nak é s a kisebbsé geh parlamenti ké pyiselete is é rdehelne,

dr. Hende csaba: - KöSZónöm szé pen, HátulróI kezde-
né m, a parlamenti ké pviseletr l holnap lesz egy átfogó tu-
dományos konferencia Budapesten az Európa Tanács é gi-
sze alatt. e€y sor kisebbsé ghez tartozó külföldi parlamenti
ké pViSeI  tiszteli ma'd meg je]enlé té vel a tanácskozáSt, AZ
ügynek Ma€yarországon igen messzire nyú ló, a rendszer-
Változás kezdeté ie visszaható el zmé nyei vannak, mé g a
legutolsó pártállami parlament hozott egy meglehet sen
formális törvé n}t l989 közepé n, amelyben kimondta a vé g-
rehaitáSra irányuló további rendelkezé sek né lkül, hogy a ki-
sebbsé geknek jogukvan a parlamenti ké pviseletre, ezt l990
közepé n az akkori országgy lé s hatályon kí Vül helyezte,
maid az alkotmány-módosí tás nyomán bekerült egy oIyan
passzus az alkotmányba, amely azt mondta, hogy a kisebb-
sé geknek ioguk van a ké pviselethez, tovább nem pontosí
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totta, AZtán l993,ban a kisebbsé gi
törvé ny megszületé sekor került az
meglogalmazjsta, hoey külön tör
vé nyben meghatározott módon a ki-
sebbsé geknek joguk van a parlamenti
ké pviseletre is, Ennek a külön törvé ny,
nek azóta É ltszer rugaszkodott neki a
magyar Országgy lé s, l995-ben é s
l997-ben a vé gszavazásig iutott az
ügy, de a vé gen elbukott d törvé nyja-
vaslat, Ha ú gy tetszik, ez most a neqae-
dik kí sé rlet arra, hogy az ad hoc bizott-
ság keretei köZött, azé rt ott, mert ott
van leginkább remé ny a iegszé lesebb
kór  politikai konszenZusra. Remé lem,
hogy miné I hamarabb megszületik a
megegyezé s, Mi minden szakmai se-
gí tsé get ehhez megadunk, é s a legki-
t n bb szaké rt ket bocsátjuk rendel-
kezé sre, Azonban nem a kormánynak
kell önmagával megegyeznie err l a
ké rdé sr l, mert mint ismert, nekünk
nincs ké tharmados többsé günk, é s ez
a töwé ny akkor is elbukott, amikor az
elóz  ciklusban az akkori kormánykoa-

lí ciónak megvolt a 72 százalé kos tóbbsé ge, EZt csak azé rt
mondom, hogy é rzé keljé k ennek az ügynek a nehé zsé gé t.
É ppen azé rt, meí t a konszenzus mé g nem látszik ké zzelfog-
hatónak, egy kisegí tó átmeneti megoldáson gondolkodunk,
Ennek a lé nyege nagyjából az, hogy valamifé le választási
vagy delegálási rendszer alapján már ebbeu a ciklusban mind
a tizenhárom kisebbsé g ké pvisel je bekapcsolódhasson az
országgyú lé s munkájába, é lvezze mindazokat a jogokat.
amelyek az országgyú lé si ké pvisel ket megilletik,

A ku]turális autonómia ké rdé sé ról róViden, A k ltürális
aut|nómid]l els sorban azt é rtjük, hogy azokat aZ oktatáSi é S
közm vel dé si inté zmé nyeket, amelyek a kisebbsé gek cé l-
jait szolgálják, lehet sé g Szerint miné l hamarabb át kel] ad-
ni az orszá€os kisebbsé gi önkormányzatok vagy é ppen a
helyi kisebbsé gi önkormányzatok kezelé sé be, ha kell, tulai-
donába is. Termé szetesen az állam a finanszí rozás során
ugyanú gy (tehát adott esetben egy iskolánál, egy kollé gi,
umnál) a feikvóta biztosí tásáVal továbbra is finanszí rozni
fogja ezek--t aZ jnté zmé nyeket, Ez az a fo]yamat, amelyet
pártolunk, é s amelynek biztató lé pé sei is vannak, utaltam
az imé nt az egyre fejl d  é s valóban gyönyör  román isko-
lakomplexumra, mely egyben közmú vel dé si központ is a
maga szí nháztermé vel, könyvtárával é s egyebeivel,

Balázs Mthály, MTV Pé cSi Körzeti Stú dió, horvát adás, -
A kulturális aut|nómia megyalósulásáMk lehetí sé qeir l szeretné m
ké rdezní  . Mutassln egg szfuházat , amelg a maga erejé b  . . .

dr. Hende csabal - A Deutsche Bühne-re gondol?
Baláz§ Mihály, , Nem, a horvát sz(nházra|
dr. Hende C§aba: - Akkor erre a ré szletké rdé sre megké r-

né m elnök urat, hogy válaszolion, mert ebben nem vagyok
teliesen kompetens,

Doncsev To§o: - A nemzetisé gi szí nházakra ejkülöní tet-
ten a Nemzetj Kulturális Öröksé g Miniszté riumában szere-
pel té teles támogatás, amelynek az összege é s a nöVekedé -
se a mi megí té lé Sünk Szelint nem elé gsé qes. De akár a szí nhá-
zakat, akár a kultú rközpontokat né zem, egyáltalán a kultu-
ráljs autonómja ké rdé sé t illet en sajnos azt kell monda-
nom, hogy í  leg az orszáqos önkormdnyzatok feladatköre é s ilgál-
lása nem meqlldltt. Mert önök is tudiák, hogy ké t eredmé ny-
teIen VálasZtáS után megsz nik aZ országos önkormányzat
é s vagyona a Kisebbsé gi Közalapí tványra Száll át, Tehát a
törvé nymódosí tásban abban is kell gondolkodnunk, hogy
ez ne kövekezhessé k be. mint ahogy önkormányzatok kü-
lönben nem sz nhetnek meg, mert ha most logikusan gon-
dolkodunk, akkor egy országos önkormányzat hivatott arra,
hogy átvequen egq szfuházat, folgóiat|t, lap1t, tudlmána\s kutató-
inté zetet, ha megsz nik a fenntartó, akkor az általa alapí tott



inté zmé nyeknek mi legyen a további Solsa? EZ is utal arra,
hogy átfogó módosí táSt kell vé grehajtanunk a kisebbsé gi
törvé nyen, ezen dolgozunk, é s ennek |elent s ré sze a nor-
matí v finanszí rozás iS. Jelen pillanatban ezek a ké rdé sek
mé g függ ben vannak,

dr. Variú  Gabriella, a Kisebbsé gi Hivatal ci€ányú €yi el-
nökhelyettese: -A kóZé ptáVú  inté zkedé scsomagnak a meg-
határozásánáI abból az óSszetett problé mából indultunk ki,
hogy a cigányság problé maköré t egyszer.e tekintjük egy sú -
lyos társadalompolitikai é S egy kisebbsé epolitikai ké rdé s-
nek, Ennek megfelel en a cigányság é letkórülmé nyeinek é s
társadalmi helyzeté nek iaví tására irányuló közé ptávú  inté z-
kedé scsomag komplex program: egyszerre határoz meg fel-
adatot az lhtatás, a kultú ra, a foglalkoztatásp7litiha, az agrárqaz-
dasóq, a Lé rsé qí ejleszté s, a szocitilis é s eqé szsé qüqa, a diszkrimindció
é s a hommunikáció területé n, konkré tan feladatokat határoz
meg az egyes szaktárcák számára, é s általában folyamatos
határid t határoz meg, de minden é vben egy-egy konkré t
id ponthoz köti a szaktárcák beszámoIási kötelezettsé gé t,
A közé ptávú  inté zkedé scsomagnak az a legizgalmasabb ré -
sze, hogy hogyan törté nik a finanszí rozása ezeknek a prog-
ramoknak? A közé ptávú  inté zkedé scsomag meghatározza
azt, hogy a szaktárcáknak a saiát feiezeteikben kell tervezni-
ük a Vállalt feladatok vé grehajtására a költSé gveté si forrást.
Ennek a tervezé si folyamatnak a módjé t is leí ria ez a közé p-
távú  inté zkedé scsomag, el ször máius 31-ig kel]ett a szak-
tárcáknak aZ ezzel kapcsolatos elké pzelé seiket, terveiket
benyrijtani a Cigónaüqai Tárcaközi Bizltt,ág számára, majd er-
r l egy ielenté s is ké szült, amelyet a kormány is megismert,
A benyú jtott tervezetek alapián Világosan látható, hogy há-
rom tí pusú  forrásfinanszí rozás törté nt a szaktárcák ré szé r l,
Vannak olyan programok, amelyeket nevesí tetten, cé lzlttan r0-
mák ré szé re határozí lak meg, é s ez meg is jelenik a közé ptávú
inté zkedé scsomagban, maid adott esetben a költsé gveté s-
ben is Vannak olvdn leladdtok, ame|\ek a _nemz?ti i5 etnhai
kisebb<igPk?t é rintó forrri>oh kö](jll jPl?nnep ne4 Es vannak o yan
tí pusú  feladatok, amelyeknek a forrásai a hátráWJOs helazet ,
köZtük r|ma embereket é rint  proqramok É öZdit, Vagy pedig egyé b
szakmai ie]leg  programok közótt ielennek meg, Ez a há-
rom tí pusú  forrás az, amely lehet vé  teszi, hogy a követke-
z  é vben a köZé ptáVú  inté zkedé scsomag ne csak egy elké p-
zelé s, hanem konkré tan megvalósí tandó leladat iS legyen,
Mé g egy fontos dolog törté nt az elmú ]t id szakban. A mi-
niszterelnök ú r é s az Országos Cigány Önkormányzat elnö-
ke, FarÉ as Flórián taláIkozott jú nius hónapban, é S ott meg-
határozták kóZösen azt, hogy a köZé ptávú  jnté zkedé scso-
magban megfogalmazott köZé ptáVú , tehát áItaIánosabb jel-
legú  ieladatok akkor hajthatók vé gre, ha minden é vben ké -
szül egy akcióterv, amely a kóvetkez  é vnek a konkré t fel-
adatait határozza meg. Í gy várható, hogy október 3l -ig. no-
vember elejé ig vé glegesül a Szaktárcák ré szé r l ennek az
akciótervnek az els  változata, amely teImé szetesen ieg-
vé gs ké ppen akkor jóhet lé tre, amikor a költsé gveté si töí -
vé ny elfogadásra kerül, tehát januárt kóVet en. mert akkor
Iátiák a Szaktárcák, hoey mib l tudnak gazdálkodni.

osztoikán Farkas Bé la: - Államtitkdr ú r jelezte, haqq a ci-
qánt1 kormónyprogran meqvalósftósára a költsé gveté sben nincs elkü,
kjn(tett í edezet, é s a Cigáng M vel dé si Központ m ködteté sé re é s

í enntartására sinls tervezett összeg. Tölté nt-e azóta ebben az ügyben
egaezteté 5?

dr. Hende csaba: - EI kell mondanom azt, hogy az e]-
nökhelyettes asszony áItal ielzett munkafolyamatban, ami
gyakorlatilag a tavasz óta folyik, termé szetesen külön sza,
kaszok vannak, A tárcák a maguk elké pzelé seit augusztus
hónapban igen nagyvonalú an tetté k le aZ aSztalunkra, a Ci-
gányügyi Tárcaközi Bizottság ülé sé n itt Voltunk né hányan,
amikor megalakult a bizottSág, é s amikor elhangzottak ezek
a összegek, amelyek az akkori tervezé s alapiát ké pezté k
Termé szetesen, ahogy az lenni Szokott egy költsé gveté si Vi-
tában, ezek a nagyvonalú  té tejek - é n most a tárcák á]lás-
pontiát vagy lehetsé ges gondolkodásmódját mondom el,
az is lehet, hogy té vedek - egy lé nyegesen magasabb költ-

sé gveté si igé nyké nt jelentkez  feiezet f összeg ré szé t ké ,
pezté k, Termé szetesen, ahogy az minden költsé gveté sné ]
lenni szokott, a tárcáknak a köItsé gveté Si egyezteté S vé gé n
alacsonyabb fejezetú  f összeggel ke1l beé rniük, mint ami-
vel  k mé g akár a nyárnak is nekiindultak. Ilyen é rtelemben
termé szeteS folyamat az, hogy bizonyos mé rté kig az egyes
el irányzatok is csökkennek. Azonban el kell mondanom,
hogy a miniszterelnök ú r szemé lyesen rendelte el azt, hogy
a korábbi tervezett összegekhez ké peSt mutaSSuk ki a mos-
tani a tervezé Si szakaszban meglé v  elté ré seket, azokat a
mí nuszokat, amelyek tehát egyré Szt a korábbi í gé retekhez
vagy elké pzelé sekhez, másré szt az álta]unk é s a hivatal által
reálisnak vé lt, gondolt, hitt szüksé gletekhez ké pest mutat,
koznak, Err l az összeállí tásról elnökhelyettes asszony be-
szé lt, ez egy táblázatos jelenté s, ez elké szüIt, é s ez minisz-
terelnök ú rhoz eljuttatásra kerüIt. Tekintettel arra, hogy a
kóltsé gveté Si Vita mé g nem zárult le, é n nagyon bí zom ab-
ban. hogy többek között az orSZágoS cigány  nkormányzat,
annak elnöke. valamint az Emb.eri Iogi Bizottság segí tsé gé -
vel el tud'uk azt é rni, hogy a mostan1 fáZishoz ké pest ezen a
területen iavulás é s többletforrás 

'elentkezzen. 
É n nagyon

bí zom abban is, hogy az az ötmillió eurós PHARE pé nz,
amir I ugyancsak Szóltam, mint a közé ptávú  inté Zkedé s-
csomag egyik forrása, a miniszté riumi í ejüetekben teruezett ö;sze-
gen felül vé gelszámoláské nt vé gül mé giscsak a program
me€valósí tásának forrását fogja ielenteni. É n ennyiben
tudtam Volna - ma itt - Önnek válaszolni.

sú kösd Levente, Magyar Rádió: -Yan-e valamilyen hazzá-
vet eges becslé s, hogq mekkora a forrdshióutJ a kisebbsé qi önkor-
mdngzatok, eqqé b inté zmé ngek, els sorban az iskolák, a kulturáIls in-
té zwé nyek |inanszftozdsában. A,z,illqrntitkór ú r próbált számadato-
kat maudaui, de az é n szduomra nem igazán sikerú lt meq7]Jí z en
meqmaquaráznia, hogy mehhora ez a t'orrdshiáng? A másik, ami
szinté n nagaln ködös sz,imomra, hogg u a roua ftormányproqram
nilae\ h\nkré t í eladat\kTt tartaluaz, Wire k|ncentrálnak: pé lddul 6
ra L!\kahPlulprPmli,lp, a1 i,kold? Lalásra . .

Doncsev Toso: - A hivatal elnöke vagyok, é s nem jós, te-
hát nem tudok pontosat mondani, Ha Önök iorgatták a kor-
mány költsé cveté si javaslatát, annak a termé Szeté b l iS fa-
kad, hogy nem mindent soronké nt jelení t meg, Pé ldául a
Nemzeti KUlturális Öröksé g MiniSzté riuma az egyházak fi-
nanSzí rozáSára ezer milliárdos nagyságrendet szán, de nin-
csenek nevesí tve sem a katolikus egyház, sem a reformá-
tus, az evangé likus egyháZ, de tudjuk, hogy ezek mind fog-
nak kapni támogatáSt é pületek felrljí tására, hitoktatásra,
ilyen-olyan tevé kenysé gre, Ugyaní gy pé ldául az Oktatási
Miniszté rium, é s más miniszté riumok eseté ben is - ahogy
elnökhelyettes asszony is mondta - vannak nevesí tett
ö,sle€ek, il}.en peldáuI az Or,lágo5 Clgány Önkormjnyzat
költsé €Veté Si tervezete, vagy a közalapí tványok tervezete.
Mások eseté ben é pp azé rt ké rtünk egy visszajelzé St a tár-
cáktól - ezeknek a feldolgozása folyik -, é s ké rtük azt is,
hogy igazolják vissza, hogy mennyit terveztek, Ielen pilla-
natban nem tudunk ilyet mondani, valószí n leg november-
ben lesz telies a ké p,

dr. Variú  Gabrlella: - Az akciótervhez kapcsolódóan: A
közé ptávú  inté zkedé scsoma€ban negyvenegy feladat iett
meghatározva a szaktárcák számára. Fa akciótervet is a
szaklárcák ké szí tik, Van ecy konkré t feladat a köZé ptáVú  in-
té zkedé scsomagban, amely, mivel közé ptávú , né gy é vre
szól, é s az a feladata a szaktárcának, hogy a következ  é vre
hat ozzák me€, hogy ebb l a közé ptáVú  leladatból mit kí
vánnak vé €rehajtani, é s milyen ljnanszí rozási hátté rrel,
Hogy korrekt legyek, é n a Kisebbsé gi Hivatal ré szé r l tudok
egy konkré t feladatot mondani, hiszen annak a ké pvisel je
vagyok, é s nem kí vánok egy másik Szaktárca helyett nyilat-
kozni, Pé ldáu] van egy olyan feladatunk, hogy a jogvé d  irodó-
hat é s a honfliktuskeul  é s -megelí zí  inté zmé nueket, szervüeteket Iá-
mogatnunk kell, ilietve meg kell teremteni ennek a támoga-
tási formáját, Ahogyan az akciótewünket ké Szí tiú k, külön-
választjuk a ké t í eladatot, hú szmilliót tudtunk a mostani
költSé gveté si tárgyalások alapián az lgazságügyminiszté -
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riummal egyeztetve betervezni a köVetkez  é vj költsé gve-
té sbe, é s megpróbáljuk megfogalmazni, ho1y ezt a tí z-
tí zmilliót hogyan lehet a leghasznosabban elkölteni erre a
teú letre. Ennek é rdeké ben konkré tan vé €iggondoljuk,
hogy els ké nt mondjuk azzal a feladattal kell kezdeni, hogy
januárban Valamennyi alapí tványt, közalapí tván],t é S min-
den o1yan inté zmé nyt, amely ilyen feladattal foglalkozik, é s
ilyen pé nzosztó tevé kenysé get fol}tat, Ie kell ültetni, meg
kell beszé Ini, hogy ki mire kí vánja abban az é vben a pályá-
zati pé nzé t elkölteni, ho€y a lehet  leghaté konyabb páIyá-
Zatot tudja a Nemzetj é S Etnikai Kisebbsé gi Hivatal kií rni.
Foglalkoztatás é S oktatáS ügyé ben azt tudom mondani.
ho€y itt is nagyon sok konkré t feladat már megfogalmazó-
dott. Pé ldáuI kiemelek egyet aZ oktatáS területé ról, amivel
jelenleg költsé gveté si gondjaink is vannak, É n az orszóqos
Cigdng önkormánqzatnak azan é szreyé telé vel, hogy az egyez-
teté sek során jó lenne, ha tudnánk növelni a romákat é rin-
t  pé nzt, naqaon egueté rtek, erre fogunk törekedni az elkövet-
kez  hetekben, Pé ldául fontos lenne a kollé giuml fé r he-
lyeket é s esetlegesen az ú j kollé giumokat olyan települé se-
ken, ahol nagy számban vannak romák, iIletve vannak gim-
náziUmok, valamiké ppen fejleszteni, vagy szüksé g szerlnt a
roma lakosság igé nye alapján iSkolacentrumokat 1é trehoz-
ni, Meg kell fogalmazni, hogy ez a né gy é ves feladat a kö-
vetkez  é vben milyen köLtsé gveté si forrásigé nnyel jár, ho-
gyan kell. hogyan lehet ezt megvalósí tani. Lehet, hogy csak
a tervezé snek egy bizonyos szakaszába iut el, de az egé szen
biZtos, hogy egy ilyen tí pusú  feladatnak az elindí tásánál vé -
gig kell gondolni az egé sz né gy é vet, é s annak az els  é vé re
kell lebontani a konkré t feladatot, A foglalkoztatáspolitika
területé n pedig azt tudom mondani, hogy azon gondolkod-
nak, hogy a közmunkaprogramokat hogyan lehetne haté ko-
nyabban felhasználni. Az Önök számára is ismert, hogy
ezek nem kifeiezetten csak a romákat é rintik, hanem a hát-
rányos helyzet  lakosságot, de mondjuk az elmú lt é vben a
ké tmi]liárdos közmunkaprogram negyven-ótven százalé ka a
romákat é rintette, a kilenc mil]iárdos közhasznú  munka
programnak pedig tí z százalé ka, Hogyan lehetne növelni
ennek a haté konysá€át. hogyan lehetne azt elé rni, hogy a
jöv  é vben, ha mé g azonosak is lesznek a keretek, haté ko-
nyabban kellene bevonni ebbe a feladatkörbe a romákat?
Ezt kell konkré tan meghatározni a 2000, é vi feladatoknál,
é s ennek kell a köitsé 8veté Si hálIeré l \,é 8i8gondolri

Adám Krisztina, MTl Lngen az é rdekelnc.6luil a p|litikai
áIlamLithór ú r eml(tett, tehát hoqu orbáfiviktor szemé lges ké ré sé re az
elté ré sekró1 ftüIön felmé rb hé szüI, mármint a kormánqproqram é s
megvalósí tása tórqljában. Mehkora ez az elté ré s?

dr. Hende csaba: - Bajban vagyok, mert csak azt tu-
dom, hogy 2 milliárd 900 millió forint Volt az, amjt mi iava-
soltunk, enné l kevesebb volt a tervezett összeg, é s ez a
ré szletes jelenté sünk a miniszterelnók ú rhoz ió tí z nappal
ezel tt jUtott el,

Ádám Krisztina: - Ardnuaiban wennuive] vah kerPs?bb?
dr. Variú  Gabriella, - É bb"n olyan javo,|atok is belne

voltak, amelyek adott esetben nem kerüitek konkré tan meg.
nevezé sre a szaktárcák ré szé r l. A,z elté ré s jóval kevesebb
volt, mert a külónbsé g körülbelül egymilliárd VoIt ahhoz ké ,
pest, amit máiusban a szaktárcák terveztek, mé g annyi sem
Volt talán, Mi olyan iavaslatokat is megfogalmaztunk, ame-
lyeket nagyon fontosnak tartunk a roma lakosság szempont-
jából, tehát olyan is el í ordult, hogy adott esetben egy té te]
nem lett tervezve. Ez az lní Oruáció; é s M vel dé si Központ költsé 7-
veté se, é s ezt mi a javaslatunkban már megfogalmaztuk.

czene Gábor, Né pszabadság, - Kaltenbach ]ení  enré giben
kiielentette, hoqa szerinte mé q soha neu volt ilaen gaenqe a p\litikai
aharat arra, hogy meqvalósullon a ftisebbsé gek parlamenti hé pviselete.

Allanlitk(ir ú r eln\ndla. ho6a ?alj dtn?neli negolddsban gondolkod
nak Allamtilbar ur azl i> elml\dta h\qa ké szül a kormtiny tanoga-
tásával egq eqgé ni fté pvisel  iavaslat. Mit tartalmaz az?

dr Hende csaba: - Né gy é ve volt az MSZP-SZDSZ kor-
mánynak arra, hogy hetyenké t százalé kos többsé eé Vel é Ive,
megteremtse a kisebbsé gek parlamenti ké pviseleté t Né gy é V
alatt nem tette meg. MoSt egy é V után, aZ ötvenhat százalé -
kos többsé ggel rendelkez  kormánykoalí ción számonké rni
azt, hogy mé g mindig nem oldotta meg a parlamenti ké pvi-
Seletet, nem t nik egé szen é rtelmezhet nek, AZt hiszem,
hogy a ,,soú a ilaen kevé s p\Iitihai akarat" kifejezé s sokkal inkább
vonatko/ldlhalo az elo'z  né gy é vre men u€}e akkor az ecz
köz ls megvolt, ES ha akarat is lert Volna, ezek szetint meg l§
csinálhatták volna, A pé nzek elosztásával kapcsolatban: az
ügy ré Szleteir l nem tudom, hogy id szerú -e most beszé lni,
é s nem biztos, hogy é n vagyok erre illeté kes, hiszen más irá-
nyú  elfoglaltságom miatt nem Vettem ré szt a varga Mihá|y
pé nzügyminiszté riumi politikai áliamtitkár ú r áltaI vezetett é S
valamennyi kisebbsé gi országos einök é s a Doncsev Tosó el-
nök ú r ré szvé telé vel lezailott egyezteté Sen, É n olyan tájé koz-
tatást kaptam, hogy az átcsoportosí tás lé nyege, amelyben a
felek megállapodásra iutottak, olyan irányú , hogy az orsaiqos
önkormángzatok megnajvekedett feladataú a a helui hisebbsé qi önk\t
mónuutoktóI kerül átcs\p\rtasí tósra eqa biuna\s ö;szeg _ Ez a lé nyele
ennek a kormány által é s a kisebbsé gek á|tal egyaí ánt támaqa-
t0it módosí tó indí tványnak, A ré szletekr l esetleg Doncsev el-
nök ú r többet tud mondani,

Doncsev Toso: * Szeptember 22-é n a Pé nzügyminiszté ri-
umban Varga Mihály politikai áliamtitkár vezeté sé vel a tárcák
ké pvisel inek jelenlé té ben, illetve a hivatal vezeté se é s a ki-
sebbsé €i orSZágoS önkormányzatok elnökei, ké pviseI i ielen-
lé té ben taftottunk egy több órás egyezteté st. melyen teí mé -
szetesen a kisebbsé gek els sorban azt javasolták volna, hogy
többletfonáSokat Vonjunk be a költsé gveté Sbe, Ugyanakkor
azt is számba Vettük, hogy a helyí  kisebbsé gi önkormányza-
tok é vi növekmé nye messze meghaladja a tervezett inflációt,
ezze| szemben az országos önkormányzatoké  ez alatt volt, Ar-
ra szüIetett iavaslat, é s ez a kisebbsé gek ré szé r l is elfogad-
ható lenne, hogy ha mind a helyi, mind pedig az országos
önkormányzatok eseté ben tí z-tí z százalé kkal növekedne a
költsé gveté si támogatáS, é S a fennmaradó összeggel pedig a
Nemzeti 

^ 
Etnikai Kisebbsé qi Köulap(tl)ánrt támogatnánk, Ezt

tudja támogatni mind a kormány, mind a Kisebbsé gi Hivatal,
mind a Pé nzügyminiszté rium, é s a Belügyminiszté rium is,
Mivel a tárgyalások tú lhaladták a határid t, a kormánynak
pedig be kellett nyú itania a parlamentnek a tórvé nyjavasla-
tot, a legutóbbi bizottsági ülé sen ismé telten elhangzott,
hogy az Emberi ]ogi Bizottságban vannak olyan ké pvisel k,
akik feIválIaIiák é s önálló ké pviselói indí tványké nt benyú jtják,
a fentj iavaslatot, a kormányzat pedig ezt termé szetesen tá-
mogatni fogia. AZt hiszem, hogy általában megnyugtató
megoldás Született,

dr. Var|ú  Gabriella: - Mint a cigányü€yeké rt felel s el-
nökhelyettes, azt mondom, hogy az ombudsman inté zmé -
nye é s a kisebbsé gi ombudsman rendkí vül fontos szerepet
töIt be a roma kisebbsé g é Ieté ben, é S azt tapasztaltuk,
hogy nagyon fontos a tevé kenysé ge, különösen a hátrányos
megkülönbözteté s terüjeté n, ami Magyarországon bizony
mé g gyakorta é ri a roma lakosságot, ezé rt az ombudsmani
Hivatal támogatáSát fontosnak taí tom.

Doncsev Toso: Minden jelenIé v  vendé günknek át-
adunk egy,egy könyvet é s megköszóniük, ha bemutatják
sajtóorgánumukban lsmé telten felhí Vom a figyelmüket ar-
ra, hogy október 29-é n é s 30-án a Kisebbsé gi Hivatal é s az
Európa Tanács szervezé sé ben Szegeden lesz a mé diata-
nácskozás, melyre mindannyiukat szeretettel Várj ukI
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