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akik az eddigi tevekenysegiikkel mar bizonyitottak,
bogy hajland6ak mindent megtenni ezert a sorsverte
nepert, aminek eldonteset bizzuk a deIvideki magyar-
sagra. Koszonom a tiirelmiiket.

Bozoki Antallevele

Utasi Jen6 urnak! Dr. H6di Sander urnak!

Tisztelt maim, megtiszteltetessel vettem meghiv6-
jukat, bogy vegyek reszt a Szechenyi Istvan Strategia-
kutat6 es Fejlesztesi Intezet junius 22-en T6thfaluban
megrendezesre keriil6 tanacskozasan a Magyar Nem-
zeti Tanacs letrehozasaval kapcsolatos kerdesek meg-
beszeIesre.

Kiilon koszonom barati felkeresiiket es H6di San-
dor hozzam intezett levelet. Sajnalattal kozlom, bogy
nem tudok reszt venni ezen a tanacskozason.

A mal napon - az utols6 pillanatbanugyanis (vegre)
megjelent az Argus 2001 evkonyve, es a konyvnek az
Ujvideken megnyiltels6 (junius 23-ig tart6) nernzetkozi
konyvfesztivaIon val6 bemutatasaval kapcsolatos kote-
lezettsegeimet (amelyen meg ket masik, az iden megje-
lent konyvemmel is jelen vagyok) vegiil is nem tudtam
osszeegyezetni a tanacskozason val6 (egesz napos)
reszvetellel.

Hogy valamikeppen megis jelen legyek, nehany
mondatban kifejtem a Magyar Nernzet Tanacs megala-
kulasaval kapcsolatos velemenyemet, es a melIekletben
elkiildom Onoknek a nernzeti kisebbsegek jogair61 es
szabadsagair61sz616tOrveny2002. februar 26-ai elfo-
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gadasa utan megjelent irasok, cikkek, allaspontok
gyiijtemenyet, ame1ybenmegtalalhat6k a MNT megala-
kulasaval kapcsolatos allaspontok is.

Gondolom, hogy a melleklet hozzajarulhat a tema
jobb attekintesehez, a kiilonboz6 allaspontok megisme-
reshez. Egy6ttal hozzajarulasomat adorn - amennyiben
erre igeny tartanak - hogy a mellekletet teljes egeszeben
vagy kivonatosan kozoljek a Intezet Strategiai Fiizetek
c. kiadvanyaban.

Raterve a MNT megvalasztasaval kapcsolatos te-
mara, sajnos azt kell mondanom, hogy szkeptikus va-
gyok. Rasim Ljaji6 szovetsegi kisebbsegiigyiminiszter a
Danas cimii napilap mai szamanak Kisebbsegek cimii
mellekleteben (3.oldal) ezt nyilatkozta: - Letezik egy
vilagos Szabalyzat a nernzeti tanacsok megvalasztasara
es tudni val6, hogy ki vehet reszt a valasztasokon...

Ebb6l a nyilatkozatb6l arra lehet kovetkeztetni,
hogy a Miniszterium elfogadta a nernzeti tanacsok
megvalasztasara vonatkoz6 szabalyzatat, amely hoz-
zank, kisebbsegi civil szervezetekhez meg csak el se
jutott. .. A Szabalyzat is ugy kesziilt tehat, ahogyan a
tOrveny:suba alatt.

Emlekeztet6iil mondom csak el, hogy a nernzeti ki-
sebbsegi tanacsok megvalasztasaval kapcsolatos allas-
pontjaimat a kisebbsegi tOrvenyelfogadasa el6tt es utan
is, tovabba a nernzeti tanacsok megvalasztasaval kap-
csolatos szabalyzat ismertetese kapcsan mar kifejtettem
(CsaladiKor, 2002. aprilis25, 15. oldal es Magyar Sz6,
2002. aprilis 25., 7. oldal) es nincsen okom ezek meg-
valtoztatasara.
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Az el6allt helyzeten nehez barmit is v,Utoztatni,
mert a kisebbsegi t6rveny val6jaban mar rendelkezik a
nemzeti tanacsok megvalasztasanak m6djar61, a Sza-
baIyzat pedig csak annak a tovabbi technikai reszleteit
tartalmazza. Ljaji6 ur, az emlitett inteIjuban ki is jelen-
tette: - A Miniszteriumes az allam szerepe tisztan
technikai lesz, szolgaltatast nytijt az els6 elektori k6z-
gyiilesnek. VaItoztatni a nemzeti tanacsok megvaIaszta-
sanak m6djat sajnos csak a tOrveny m6dositasaval le-
hetne.

- Mi a teend6?

1. Elfogadni a MNT tOrveny szabta megvalasztasa-
nak m6djat.

Ez a lehet6seg mindenkeppenfavorizaIjaa VMSZ-t,
es eleve dominans szerepet biztosit neki. Ez felveti an-
nak a veszelyet, bogy a t6bbi vagy nehany vajdasagi
magyar part esetleg nem vesz reszt az elektori gyiilesen
(amit a VMDP es a KDEM mar jeleztek is).

Figyelembe veve ezt a lehet6seget (es a KDEM Mi
lesz veled Magyar Nemzeti Tanacs? junius 9-i k6zle'-
menyet, valamint egyeb k6riilmenyeket), az Argus a
MNT ilyen m6don val6 megvaIasztasaban nem kivan
reszt venni.

2. A VMSZ elfogadja a MNT-nak a nyilvantartott
(bejegyzett) partok, civil szervezetek es a vajdasagi
magyarsag csucsintezmenyeinekkepvisel6ib61paritasos
alapon 6sszeallitott megvaIasztasi m6djat, amelybe
mindegyik egyetlen kepvisel6t adna, azzal, bogy a
MNT vezet6sege nem keriilhetne ki egyetlen part tagjai
k6ziil gem.Ez a valtozat a VMSZ szamra val6szinuleg
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nem elfogadhat6, mert ezzel elvesztene vezeto pozici-
6jeit.

E ket lehetoseget kell merlegelni, es a vajdasagi
magyarsagot erinto kovetkezmenyeinek figye1embe
vetelevel kell mindegyik erdekelt/erintett szervezetnek
e1dontenie,hogy milyenallaspontot foglal el.

Allaspontunk szerint sziikseg van a MNT-ra, de
nem egypartira, hanem olyanra, amely a leheto legszele-
sebben ki tudja fejezni, illetve kepviselni tudja a vajda-
sagi magyarsag mindenretegenek erdekeit.

A MNT megvalasztasanak minden, nem demokrati-
kus uton val6 elodazasa 6riasi karokat okoz (es oko-
zott mar eddig is) a vajdasagi magyarsagnak, aminek
kovetkezmenyeiert azoknak kell vallalniuk(es nem csak
vallalniuk, hanem viselniuk) is a felelosseget, akik a
hatalmi pozici6ikat orzik.

Kerem Onoket, hogy fogadjak e1 igazoltnak kima-
radasomat.

Javaslom, hogy a (munka)programok zsufoltsaga
miatt esetleg elozoleg (sz6ban vagy E-mail altal)
egyeztessuk tervezett tevekenysegeinket, akkor talan
kevesebb kimaradasra kerul SOL

Oszinten kivanom, hogy tanacskozasuk jarjon siker-
reI. EgyUttaljavasolom, hogy a tanacskozasr61 keszul-
jon egy felhivas a partokhoz, hogy a MNT megalakula-
saval kapcsolatos allaspontjaikat mielobb hangoljak
ossze es alakitsanak ki egy egyseges, kozos, minimalis
programtervezet, amely tartalmazna a vajdasagi ma-
gyarsag helyzetenek javitasara vonatkoz6 kovetelese-
ket, s amelyet ut6lag minden szervezet esetleg megvi-
tatna, elfogadna es kepviselne is.
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