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Ahogyan arról portálunk beszámolt a VMSZ-es városvezetés tegnap visszavonta a zentai városháza dísztermének
szerzõdésben foglalt és már kifizetett terembérletét, amirõl már korábban a hivatalos végzést is kiküldték.
A tiltóhatározatot megszerezte a DélHír, abból pedig az derül ki, hogy dr. Morvai Krisztina EP képviselõt és jogvédõt, az
ELTE Büntetõjogi tanszékének egyetemi docensét a szerbiai közbiztonság, béke és közrend, valamint a közerkölcs
megzavarásának vádjával gyanúsította meg. A határozatot Sarnyai dr. Rózsa Edit írta alá.

Morvai Krisztina az eset kapcsán "kommunista típusú jogalkalmazásnak" nevezte a városvezetés eljárását. Az EP
képviselõt sokkolta, hogy az európai uniós csatlakozás elõtt álló Szerbiában. "Légbõl kapott, minden alapot nélkülözõ,
elképesztõ indokolásban próbálhatnak meg ellehetetleníteni, egy emberi jog érvényesülését vizsgáló rendezvényt." mondta.

Azonban a folyamatos tiltás és ellehetetlenítés épp a visszájára sült el, mert így sokkal több délvidéki magyar
emberhez eljutott a rendezvény híre és végül száznál is többen mentek el dr. Morvai Krisztina zentai fórumára. Nagyjából
dupla annyian, mint februárban, amikor a VMSZ szervezésében Deli Andor fideszes EP parlamenti képviselõ tartott
elõadást zentán a városháza dísztermében.

Amíg a VMSZ rombolt, addig dr. Morvai épp a nyelvi jogainkért harcolt

Miközben a VMSZ épp azzal volt elfoglalva, hogyan lehetetlenítse el dr. Morvai Krisztina és a vele együtt utazó Nemzeti
Jogvédõ Szolgálat szakembereinek a munkáját, addig a képviselõ asszony a mai nap során épp azt a munkát
igyekezett elvégezni, amelyre Pásztor István pártja évtizedek óta képtelen.

A dr. Morvai Krisztina vezette delegáció a mai nap során az óbecsei önkormányzatnál, a helyi bíróságon és
ügyészségen, illetve más egyéb hivatalokban járt és ellenõrizte a magyar nyelv használatának megvalósulását.

Ennek során az érintett hivatalok vezetõi és munkatársai részérõl együttmûködõ hozzáállást tapasztaltak, ugyanakkor
komoly hiányosságokat tártak fel.
Egyetlen magyar nyelvû nyomtatványt sem találtak Morvai Krisztináék a bíróság kezelõirodáján

A hivatalos tájékoztatások és formanyomtatványok rendszerint nem érhetõek el magyar nyelven. A jogvédõk konkrét
kritikai felvetéseire a város és a bíróság vezetése is ígéretet tett a hiányosságok haladéktalan pótlására, amelyet a
Morvai Krisztina vezette csapat a közeljövõben ellenõrizni is kíván.
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