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Balla Lajos-Laci
Gondolatok a Duna-Koros-Maros-

Tisza-euroregi6 jelene es jov6je
c. tanacskozas kapcsan

Regi ismerosom, kedves banitom, H6di Scindorarra
kert, bogy eloadassal vagy felsz6lalassal kfsereljek
"megjelenni" a tanacskozason. Sajnos, az idocsapda,
amelyben az ut6bbi ket-harom evben vagyok, megga-
tolta, bogy kello alapossaggal osszeallftsak egy dolgo-
zatot, fgy nem tehettem mast, mint delutanonkent es
estenkent megkfsereltem valamilyen rendszerbe fog-
lalni a temaval kapcsolatos gondolataimat, bogy az fgy
lejegyzett pamflet segftsegevel - talan: - ha(tha)ssak
azokra a tud6s es jeles egyen(iseg)ekre, akik a
t6thfalusi talaIkoz6 eredmenyekent, megfelelo elmeleti
alapossaggalletrehozzak/megalkotjak majd iranytiinket
(mind a DelvidekenN ajdasagban elo magyar nernzeti
kozosseg es tagjai, mind pedig a velUnk egyUtt- vagy
netcin mellettUnk? -elo mas egyenek es kozossegek
szamara), amely utmutatasaval megkezdhetjUk az Eu-
r6paba tOrtenoegyeni es kozossegi (re)integraI6dast.

a) Tortenelmi esely

Az elmult 85 ev ugy epUltbe a delvideki/vajdasagi
magyarsag egyeni es a kollektfv tudataba, mint a szet-
szabdalas, az Eur6pab61tOrtenokitaszittatas, a diktatu-
rak sorozata, a nemzeti elnyomas, a beolvasztasi klser-
letek folyamatos jelenlete, az eroszakos asszimilaci6.
Nem szandekozom elemezni az 1. viIaghabon1t,illetve
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annak eredmenyeit, helyette inkabb egy 6riasi ugrassal
a XX. szazad vegenek esemenyeit szeretnem vizsgalat
targyava tenni, amelyek alapjan ki lehet mondani,
egyedtil a mi terseglinkben nem kovetkezett be az
1990-es evekben a diktaturakkal val6 vegleges szakf-
tas, helyette egy nemzeti-szocialista (vagy csak annak
tuna?) csaladi remuralom cserelte feI a tit6i puha
(netan liberalisnak is mondhat6) zsarnoksagot. Ennek
tlikreben el lehet kepzelni, hogy az atlagpolgarok mi-
lyen erzesekkel kfsertek figyelemmel a kozvetlen
szomszedsagunkban (ha csak Kanizsa kozseg teleptile-
seinek kozpontjait figyeljlik: Horgos eseteben ez a ta-
volsag a legkisebb, legvonalban 1,5 km, mfg a legtavo-
labb T6thfalu talalhat6, szinten legvonalban alig tObb
mint 15 km) is foly6 tranzfci6s folyamatokat, mikoz-
ben nalunk a valtozas a folyamatos haborUsuszftasban,
az "onkentesek" utani hajt6vadaszatban, a fegyveres
ossztuzes-sorozatban stb. nyilvanult meg.

Nepcsoportunk tagjai szamara a tOrtenelmi eselyek
sorozatanak kezdetekent akar 1988-at is meghataroz-
hatjuk, amikor a "differenciaci6", a "minden szerb egy
allamban", "mindenki kizsakmanyolja a szerb nepet"
sz6lamok az citlagos delvideki/vajdasagi magyar pol-
garnal a szembenallast, a rendszerrel val6 ellenkezest
valtottak ki. Azert nem from, hogy mindeD delvide-
ki/vajdasagi magyarnal, mivel az akkori "jeles repre-
zentansaink", a pozfci6hoz jut(tat)ott val6s es mas er-
telmiseglink nagy resze kitOra orommel lidvozolte az
uj, mindenhat6 vezer megjeleneset, a - szerintlik - de-
mokratizal6dasnak mondott folyamat beindulasat. Az
egyszeru magyar polgar peldamutat6 hozzaallasa, eu-
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r6paikent val6 viselkedese dobbentette ni a fejlett,
nyugati demokniciakat arra, bogy ebben a tersegben
nemcsak szerbek es albanok, hanem rajtuk kivtil ma-
gyarok es mas nemzeti kozossegek tagjai is elnek. Ezt
akar erko1csi t6kekent is kezelhetnenk, ha mind a ko-
zossegtink, mind pedig nemzettarsaink btiszken vallal-
nak onmagukat a tObbsegbenel6k el6tt.

Oszinten ortilttink a 2000-ben bekovetkezett fordu-

latnak, azonban egyeni es kozossegi elvarasaink betel-
jesedese mind a mai napig varat magara. Az elmult
tObb mint kef ev az egyszeru polgarok kiabrandulasat
eredmenyezte, mivel a hatalomra jutott addigi ellenzek
nem tudott elni a tranzici6 nyujtotta lehet6segekkel. Az
okok felsorolasan - a diktaturat kiszolgal6 egyenek
atvedlese, a 18 part altal letrehozott koalfci6, a mini-
malis konszenzus hianya, a tranzici6b61 reank harul6
feladatok fel nem vallalasa, a regi rendszer infrastruk-
turajara val6 raeptiles, a diktat6rikus hagyomanyok
elfogadasa, rendszervaltozas helyett hatalomvaltasra
val6 tOrekves stb. - kivtil itt sem kivanok elemzesbe
fogni.

Dindic kormanyf6 meggyilkolasa utan ujb61 esely-
hez jutottak a tersegben e16k.Ez az esely azonban fel-
tetelezi egyes feladatok feltetlen elvegzeset. A teljesseg
igenye nelktil a szerintem legfontosabbakat kivanom
csak lajstromba szedni:

=>maradektalan leszamolas a szervezett biinozessel es
a biinszovetkezetekkel,

=>az allami szervek megtisztitasa mindazokt61, akik
osszekapcsol6dtak a szervezett biinozesseI, vala-
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mint azokt61is, akik- barmilyenerdekmenten- az
elmult rendszer feltetelek nelktili kiszolgal6i voltak,

~ szembenezesazokkal a tenyekkel,amelyek egyer-
telmuen bizonyftjak, ki, miert, mennyire es mikent
volt bunos a legujabb balkani haboruk kirobbanta-
saban, az emberiesseg ellen elkovetett buntettekben,
leszamolas azokkal a nemzeti mftoszokkal, amelyek
segftsegevel egyesek igazolni akarjak az 1986-2000.
kozotti idoszakban onkent felvallalt nem eppen
pozitfv szerepiiket,

~ a haborUses emberiessegelleni bunokkel vadolt
szemelyek felelossegre vonasa, bfr6sag ele allftasa,
akar itt, Szerbiaban, akar a hagai tOrvenyszekelott,

~ az elmult rendszerben,valamintaz utols6 ket es fel
ev alatt tOrvenytelentilszerzett vagyon elkobzasa,

~ Szerbia es Montenegr6Allamszovetsegszerveinek
leheto leggyorsabban tOrteno Ietrehozasa, valamint
azok mukodesenek szavatolasa,

~az allamszovetseg es a tagallamok jogrendsze-renek
azonnali osszehangolasa az ED es a fejlett eur6pai
allamok gyakorlataval,

~ az alapvetoegyenies kozossegiemberijogok, va-
lamint polgari szabadsagok gyakorlatban torteno
megva16sftasanakszavatolasa,

~ az eroszak-szervezetek- katonasag,rendorseg, al-
lambiztonsagi szervek, titkosszolgalatok stb. -
munkaja feletti polgari ellenorzes (civil kontroll)
letrehozasa es miikodtetese,
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=:>a hatalom mindeDaganak - Wrvenyhozas,vegrehaj-
tas, igazsagszolgaltatas, fiskalis rendszerek stb. -
azonnali decentralizalasa, s ezaltal a helyi (esetleg
kistersegi - mivel nalunk ez a gyakorlat) onkor-
manyzatok - a polgarok erdekeben Wrteno miiko-
desi felteteleinek szavatolasa...

Tudom, akkor juthatunk el az eur6pai (re)integ-
ral6das kovetkezo lepcsojere (vfzummentes-seget sza-
vatol6feher lista),ha ezeket- es mas, mintpI. a hatar-
zar muszaki felszereltsegenek biztosftasa - a feltetele-
kef mind teljesftjtik, s melyek elsodlegesen politikai
dontesektol ftiggnek.

b) Belso es euroregi6k

Mindaddig lehetetlenseg kihasznalni az euroregi6k
nyiljtotta lehetosegeket, ha a tersegtinkben nem szamo-
lunk le az elmult 15 ev alatt rank eroltetett kozpontosf-
tassal. El kell felejteni az egyseges (unitarus) allam
eszmejet, szakftani kell a Horgost61 Dragasig teIjedo
egyseges tersegben val6 gondolkodassaI. 11gyszinten
szakftani kell a nemzetallami almokkal, az allami szu-
verenitas es a tertileti integritas XIX. szazadban ki-
alakftott ertelmezeseveI.

A gyakorlatban mindezt ugy lehet elkepzelni, bogy
a varhat6 EU-integraci6 folyaman elobb-ut6bb olyan
tertileti egysegeket - statisztikai korzeteket (regi6kat) -
kellletrehozni, amelyek megfelelnek a pozitfv eur6pai
gyakorlatnak. Szamunkra mindez azert is fontos, mert
a Delvidek/Vajdasag mindeD tekintetben kielegfti az
Eur6paban alkalmazott pragmatikus felteteleket
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(lakosok szama, terlileti korlilhataroltsag, fOldrajzi,
Wrtenelmi, kulturalis stb. hagyomanyok). Azonban azt
is tudni kell, mindez az egesz allam terlileten nem al-
kalmazhat6, fgy figyelembe kellene venni a spanyolor-
szagi peldat, az asszimetrikus decentralizaci6 val6sag-
ban is miikodo gyakorlatat. Az ilyen jellegii intezke-
descsomaggal hatalyon kfvlil helyezheto a lassan tfz
eve Ietezo- es nem miikodo- mestersegeskorzetesf-
tes, amelyrol elmondhat6: egyedlil a diktat6rikus re-
zsim szliksegleteit segftette (a nem szerb nemzeti ko-
zossegek vaIaszt6testlileteinek mesterseges megosztasa
- lasd: az un. Eszak-BanMi Korzet -, a mindennemii
erdekervenyesftes meggatlasa a terlileti Mszabdalas
segftsegevel stb.), az akkor hatalmon levo partok min-
denkori vaIasztasi gyozelmet preferalta. Mindezt szlik-
seges olyan alkotmanyos elofnlsokkal rogzfteni, ame-
lyek sem Wrvenyekkel, sem pedig kormanyrendeletek-
kel nem m6dosfthat6k, ha masert nem, csak azert, hogy
a Wbbpartrendszeri valasztasokkal barmikor hatalomra
kerlilok ne allfthassak vissza a kozpontosftas semmi-
lyen formajat.

Igaz, hogy terseglinkben nem miikodnek teleplilesi
onkormanyzatok, a jelenlegi kozsegi kepviseleti rend-
szer inkabb a kisterseginek felel meg. Fel kell memi,
mi m6don lehet szavatolni a teleplilesek lakosainak
belesz6lasM sajM eletlik megszervezesebe. Ugy ftelem
meg, hogy a most megtalaIhat6 helyi kozossegek ha-
taskorenek novelesevel mindezt el lehet emi. Igen ko-
moly feladatok ele allft majd bennlinket a kozse-
gek/kistersegek miikodesenek szabalyozasa is, mert e
pillanatban meg a DelvideklVajdasag eseteben is talal-
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hatunk negyezer lakosu (Karl6ca), de Wbb mint
szazotvenezer polgart felOlelo (Szabadka) kozseget is.
Mindezt csakis a varosok gyakorlatanak ujb6li beveze-
tesevellehet elemi, s mivel a hagyomanyok tersegen-
kent valtoznak,fgy ajanlatoslenne, ha regi6nkent- a
mi esettinkben a Delvidek/Vajdasag szintjen - lehetne
az ezzel kapcsolatos jogszabalyokat megalkotni. Eleg
csak, ha a XX. szazad elejen ervenyes szabalyozasra
gondolunk kiindul6 peldakent, amikor leteztek nagy-
kozsegek, rendezett tanacsu varosok, mezovarosok es
varosok.

Ha feltetelezzlik, hogy az Eur6pahoz val6
(re)integraI6das immar nemcsak politikai sz6lam, ak-
kor nagyon fontos szerephez juthatnak a hatarokon
<itfvelo,kistersegi, tersegi es euroregionaIis szervezo-
desek. Nagy val6szfnuseggel meg az iden tavasszal
bekovetkezik a jelenleg hataIyban levo helyi onkor-
manyzatokr61 sz616 Wrveny m6dosftasa, s fgy meg-
szunik a kormany j6vahagyasi (illetve tiltasi) jogosft-
vanya barmilyen onkormanyzati szovetkezes letrehoza-
saval kapcsolatban. Ez azert fontos szamunkra, mivel
abban a pillanatban a Delvideken/Vajdasagban talalha-
t6 kozsegek/kistersegi onkormanyzatok szabadon
csatlakozhatnanak pI. a Duna-Koros-Maros- Tisza-
euroregi6hoz. Tovabba pontosftani lehetne a kistersegi
kapcsolattartast, (Magyar)Kanizsa eseteben a Homok-
h<itiKisterseg kereteiben val6 egylittmukodest, de akar
a (Magyar)Kanizsa kozseg es Roszke telepliIes kozotti
partner- vagy testverkapcsolatot - ami azert is peldaer-
teku, mivel kozvetlenliI szomszeclos onkormanyzatok-
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r61van sz6 - sokkal szorosabbra lehetne fonni, sot akcir
intezmenyesiteni is lehetne.

c) Az euroregios eselyek kihaszmihisa

Jelen pillanatban nagy a va16szfnusegeannak, bogy
osz vegetal kezdodoen, mint potencialis EU-tag, Ma-
gyarorszag bevezeti a vfzumkenyszert mostani allam-
polgaraink szamara. Teljesen lenyegtelen, bogy ez a
kenyszer meddig fog tartani, annak megszunte titan is
csak EU-tagokkal kozosen lephet fel a jelenlegi orsza-
gunk tamogatasok, segelyek, ko1csonok megszerzese-
eft. Mindenfelekeppen olyan projektek kidolgozasaval
kell megjelenni az EU elott, amelyek a hataron atlvelo
terseg es kistersegek fejleszteset iranyozzak elo. Ahhoz
pedig az kellene, bogy elfogadhat6va tegytik a magyar
tObbsegu onkormanyzatok kozosseget, de akcir azon
beWIis olyan kistersegi kapcsol6dasokat hozzunk letre,
amelyek segftsegevel beindfthatjuk a magyar tObbsegu
onkormanyzatok gyorsabb titemu fejleszteset.

Csak lehetosegek szintjen kfvanom felsorolni
azokat a kapcsol6dasi eselyeket, amelyek a DKMT
kereteben, de akcirazon kfvtil is letrejohetnek.

Ilyenek pI.:

=>Tisza menti (kistersegi) onkormanyzatok kozossege,

=>hataron atnyul6 kornyezetvedelmi kistersegek - pI.
Ktibekhaza, Roszke, (Magyar)K'anizsa, Torok-
kanizsa, Szelevenyi puszta es erdo,

=>a Tisza eszak-vajdasagi reszen talalhat6 Ot kister-
seglkozsegkolas erdekek- kommunalis tevekeny-
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segek, egeszsegtigy, szocialis tevekenysegek stb. -
rnenten tOrtenoszovetkezese,

=>az allamkozossegben talcilhato olyan kisterse-
gek/kozsegek szovetsege, ahol nern a szerb es a
rnontenegroi nernzeti kozossegek elnek tObbsegben
stb.
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