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Gubcs Jeno
A Magyar NemzetiTences
letrehozcscnak kerdese
Az alapjan, ami a hivatalos kozlesekben megjelent, s
amelyr61 a sajt6szervek is beszamoltak, kijelenthetem,
hogy csak annyiban ertek egret, miszerint a Magyar
Nemzeti Tanacs letrehozasa a delvideki magyarsag
szamara eletbevag6an fontos, mert csak ez jelentheti
magyarkent megmaradasunk garanciajat. Az eddig ismertetett hataskoret es a tagjai megvalasztasanak a
m6djat viszont teljes egeszeben ellenzem.
Az elektorok jelolesen alapul6 tagvalasztas ugyanis
csak arra j6, egyediil csak arra szolgal, hogy a regi
kommunista, konyokl6, tapos6, a mindig felszinen usz6
politikai garniturat tovabbra is pozici6ban tartsa. A
kumroveci partiskola hallgat6it, a mindenkori magyarellenes szerb hatalom kiszolgal6it funkci6ba juttassa, s
ezaltal biztositsa a szerbiai kormany nagymertekii befolyasat a tanacson belli!.Azok a kepvisel6k, akik f6leg
a szerb szavaz6polgarok altal jutottak mandatumhoz,
nem azert nyertek el ezeknek a szavaz6knak a bizalmat,
mert a magyarsag ligyet igyekeztek egyengetni, hanem
sokkal inkabb azert, mert az el6z6 tetteikkel bizonysagot tettek arr61, hogy a pozici6ert mindig hajland6ak
elarnlni a nemzeti erdekeinket. Ezert ezt a m6dszert
velemenyem szerint mindenkepp ellenezni kell.
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Ami viszont a tam'1cshataskoret jelenti, azt egyszemen nem szabad elfogadni. NekUnk ugyanis nem tanacsad6i testu.letre van sziiksegiink, amit a hatalom
vagy meghallgat vagy nem, de inkabb nem, hanem teljes
iranyitasra jogos, s minden jogkorrel felmhazott intezmenyre, amely az allam alkotmanyat tiszteletben tartva,
de teljesen fuggetleniil iranyitja a delvideki magyar
harmas-auton6mia pilleren alapul6 szervezeti rendszert.
Nekiink sajnos most mar nem otletekre vagy tanacsokra
van sziiksegiink, hiszen annyira fogyunk es pusztulunk,
hanem jogokra, es ezeket mind bel-, mind kiilf6ldon,
minden f6mmon, kovetelniink ken. Nem haladhatunk
apr6 lepesekkel, de az is lehet, hogy tObbet hatra, mint
el6re, hanem amit megfogalmaztunk, koveteleseinket,
azert teljes egeszeben, engedmenyek nelkiil, harcolni
ken. Mi tObbe nem engedhetjiik meg, hogy a jogos igenyiinket minduntalan sziikitsek, mi pedig lojalis anampolgarkent engediink a szinvonalb6l, mert a vegen
olyan alacsonyra allitjuk a mercet, hogy a foldon talaljuk magunkat. Vegkepp ki ken mar mondani, hogy
mindazok, akik a megfogalmazott koveteleseinkert nem
hajland6k teljes egeszeben harcolni, hanem hajlamosak
megalkudni azzal ervelve, hogy most az id6pont nem
alkalmas, hisz nekik minden id6pont alkalmatlan, azok
nem kepviselhetik a delvideki magyarsagot. Koveteleseinket mar evekkel korabban megfogalmaztuk, ezek
ervenyesiileseert mindent meg ken tenniink, es nem
szabad megengedniink, hogy a jogaink biztositasa nelkiil a kUlf6ldugy fogadja el Szerbiat, mint a kisebbsegi
jogok mintaallamat. Ezert a nemzeti tanacsnak nem
lehetnek tagjai a megalkuv6 karrieristak, hanem azok,
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akik az eddigi tevekenysegiikkel mar bizonyitottak,
bogy hajland6ak mindent megtenni ezert a sorsverte
nepert, aminek eldonteset bizzuk a delvideki magyarsagra. Koszonom a tiirelmiiket.

