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97 évvel a trianoni diktátum után már teljesen egyértelmû,hogy a marhanyáj módjára megkérdezés nélkül, az
önrendelkezési jog megcsúfolásával elcsatolt 3,5 milliós magyarság és utódainak végsõ felszámolására törekednek a
területrablók. Soha nem nyugszunk bele és soha nem adjuk fel a magyar igazságért folytatott küzdelmet!

A mai nemzeti gyásznapon megállapítható, hogy az elszakított sorban élõ magyar közösségek egyéni és közösségi jogai
jelentõs korlátozást szenvednek, különösen önrendelkezési joguk gyakorlása ütközik akadályba, létszámuk folyamatosan
csökken, a beolvasztás progjamjai rendszereken átívelõen kíméletlenül mûködnek, ezért nemzeti létkérdés, hogy más
szintre lépjen végre a nemzet egységesülését szolgáló politika. A trianoni és párizsi békediktátumok
érvényteleníttetését eredményezõ eljárások megindítását, a határok újrarendezésének felvetését, az
önrendelkezés kikényszerítését és jóvátétel kiharcolását célozza az általam írt és a mai II. Trianon menet során
ismertetett, és ott közfelkiáltással elfogadott petíció, amelyet Nyers Csaba a jövõ héten benyújt az igazságügyi
miniszterhez. A petíciót és rendezvényrõl szóló tudósítást rövidesen közzétesszük.

Az ún. "kisebbségi" jogok sem érvényesülnek, de ezek pedig ma már amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, õshonos
közösségként, sok helyen tömbben élõ nemzetrészeink megmentésére. Nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi
autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem mûködik a
magyarok lakta elcsatolt területeken. Erre szolgál bizonyságul az idei április 20-23 közötti délvidéki nemzeti jogvédõ
monitorozó utunkon a zentai rendõrségen készített dokumentumfilm. (készítette: Almási Lajos, dr. Morvai Krisztina és dr.
Gaudi-Nagy Tamás)

Hogyan nyomják el a saját adójukból fenntartott közintézményekben a délvidéki magyarokat? A még ma is 80%-ban
magyar lakosságú Zentán a rendõrség épületében jártunk dr. Morvai Krisztina EP képviselõvel a Nemzeti Jogvédõ
Szolgálat jogvédõ, monitorozó csoportjával. Megállapítottuk, hogy a hivatalos ügyintézéshez szükséges
formanyomtatványok csak szerb nyelven állnak rendelkezésre, azokat az ügyintézõ tölti ki, és mintegy
&bdquo;gyermekként&rdquo; kezelve a magyarokat, velük csupán aláíratják az ügyintézõ által kitöltött szerb
dokumentumokat. A magyar nyelven tökéletesen beszélõ ügyintézõk is - állítólag megfélemlítettségükben - szerbül
kommunikálnak a magyar nyelvû lakosokkal, akik Délvidéken születtek, és szülõföldjükön joguk lenne magyarként élni és
magyarul beszélni. Maguk a szerb jogszabályok is elõírják, hogy a legalább 15%-ban magyar lakosságú
településeken kötelezõ a kétnyelvû ügyintézés biztosítása, ez nincs így. A nyelvi tájkép döntõen szerb, a rendõrség
parancsnoka szerb, aki intézkedés alá vont minket a tájékozódás miatt. A videofelvételbõl képet kaphatunk az
elszakított területen élõ magyarok sorsáról, jogfosztottságáról - az EU tagságra törekvõ Szerbiában. Nem szabad
ugyanazt a bûnt elkövetni, mint Románia esetében, ahol feltétel nélkül, az erdélyi magyarság önrendelkezésének
kikényszerítése nélkül támogatta az akkori magyar vezetés a csatlakozást. Szerbia európai uniós csatlakozását
mindaddig meg kellene vétóznia hazánknak, amíg az õshonos délvidéki magyar nemzeti közösség egyéni és közösségi
jogait a szerbek magas szinten nem biztosítják, de határkérdést is fel kell most már vetni, illetve a békediktátumok
érvénytelenségét!

NEM! NEM! SOHA! Vesszen Trianon! Igazságot Magyarországnak!
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