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Varga Imre
Szomszedsagpolitika - regionalis
politika*
Hangsulyok,

iranyok

1. A folyamat~ssag- szakitas dilemma
A rnagyar ktilpolitikafigyelemremelt6 folyamatossagot produkalt az elrnult 10-12 evben. Az Antall-konnany

altalkidolgozotthannas iranyultsagu.
eelrendszer- euroatlanti integraci6, szornszedsagpolitika,nernzetpolitika id6tall6nak bizonyult, azt gyakorlatilagminden konnany
atvette, tovabbfejlesztette.Hangsulyeltol6dasoktenneszetesen voltak es vannak, de napjainkig ez a priorirnsrendszer nem valtozott.
A Medgyessy-konnanykeriilt abba a helyzetbe, hogy
a legf6bb ktilpolitikai eel, az integraei6 teljestiltevel
(Magyarorszag 1999. rnarciusa6ta NATO-tag, 2004 majus I-tOl pedig EU-tag, es ne felejtstik, hogy id6kozben
lett OECD-tag, CEFf A-tag stb.) egyreszt at ken ertekelni
az integraci6scelrendszert,uj hangsulyokatken kijelOlni,
mint pI. a beilleszkedes, az adaptaci6 az integraci6kon
bellil stb., masreszt az uj szovegkomyezetbenken rneghawozni a szornszedsagpolitika,illetve a nemzetpolitika uj
hangsulyait, iranyait. Megjegyzend6, hogy barmilyen

*

inisban elkiildott hozzasz6his
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konnany lenne is ma hatalmon Magyarorszagon,ugyanezzel a kihivassalkellene szembeneznie.
Az uj helyzetben tenneszetesen folytatni erdemes es
kell mindazt, ami eddig is hasznos volt, es ilyen tOrekves
kelllegyen mindenek elott a sokoldalubilateraIiskapesolatok fejlesztese ("alapszerzodesek"stb.). Nem feledhetjtik: az integraci6 a hatarokon kezdodik! Hasonl6an kiemelkedojelentosegiieel a regionaIis-szubregionaIiskapesolat-rendszerekfejlesztese,esetlegesenujak kialakftasa.
Itt el kell mondani, hogy Magyarorszagot gyakorlatilag
korbeveszik a ktilonbozo euroregi6k, szinte nines olyan
megyeje az orszagnak, amely ne lenne tagja egy-ket,
avagyakar tObbilyenfonnaei6nak.
A fentieken tul az olyan tagabb regionaIis kezdemenyezesek es egytittmiikodesifonnak is tovabb kell, hogy
miikodjenek, mint a Visegradi Negyek, a Kozep-eur6pai
Kezdemenyezes,vagy a balkani szubregionaIisfonnaei6k, amelyekben Magyarorszagesetleg esak megfigyelo,
vagyktilsot<imogat6.
Ami biztosan nem folytathat6, az a "kozephatalmi"
aspinici6, Magyarorszag helyenek, sulyanak, lehetseges
szerepenek teves tuIertekelese,az idonkenti tapasztalhat6
arrogans fellepese, a szomszedok, de ktilOnosena strategiro szomszedok (mint pI. Romania) erdekeinek figyelmen kivtilhagyasa.Nem hasznaIa magyarpozfci6k erosftesenek a tOrtenelmiszupremaeia hangsulyozasa, a magyar kulturaIisfOlenyemlegetese,meg kevesbe tOrtenelmi
serelmeink felmelegftese-felemlegetese,a szomszedok
szemeben egyertelmiien negatfv tOrtenelmi szereplok
(Tisza Istvan, Horthy stb.) szerepenek kihangsulyozasa,
kozmetikazasa.
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2. A "szomszedsag" mint terseg es annak egyes, a
kiilpolitikaban relevans jellemzoi
Foldrajzi ertelemben Magyarorszaggal kozvetlentil
szomszedos teIiiletneka Karpat-medencetlehet tekinteni.
Het orszaggal vagyunkhatarosak:Ausztriaval,Szlovakiaval, Ukrajnaval, Romarnaval, Szerbia es Montenegr6val,
Horvatorszaggal es Szloveniaval. Ez az orszagcsoport
rendkivtilheterogen.
A mai helyzet szerint 3 EU-tagaIlam szomszoounk
van, illetve lesz: Ausztria, Szloveniaes Szlovakia, 2 EUtarsult aIlam: Romania, amelynekkomoly eselyei vannak
a belathat6 jovoben tagga vaIni, hiszen csatlakozasi targyalasokat folytat, valamint Horvatorszag, amelynek arra
van nem csekely eselye, bogy felzark6zzon Romaniahoz,
es vegezetiil 2 olyan aIlam, amelyjelen pillanatban kivtil
esik a "felzark6z6" z6nan: Szerbia es Montenegr6, illetve
Ukrajna. Van azonban egy Ienyegesktilonbseg kozottiik:
mig Szerbia es Montenegr6nak van eselye a felzark6zasra, es egy kesobbi idopontban az EU-integraci6ra, addig
Ukrajna csak mint az EU-val a jovoben is
(j6)szomszedsagi viszonyt apol6 relaci6 van figyelembe
veve.
Kozepmvon (2006-ig) ez a helyzet reszben vaItozni
fog, reszben nemoA Schengen-tfpusuhatar viszont legkesobb 2007-tol a szlovak-ukran hatart61a horvat-szloven
hatarig fog teIjedni, ami Magyarorszagosszes hatarszakaszanak mintegya fele.
Mit jelent ez? EIsosorban azt, bogy Magyarorszag
belathat6 ideig kettos koordinatarendszerbenken, bogy
meghatarozza nernzeticeljait,jelestil a ktilpolitikaitorekveseket is. Egyreszt novekvo szamban fogjak korbevenni
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EU-tagaIlamok (egy resztik NATO-tagallam is lesz egyben: Szlovakia, Szlovenia, Romania), ami noveli az orslag biztonsagat, stabilitasat, es ebb6l ad6d6an minden
bizonnyal a j6letet is. Masreszt delkeletiiranyban tovabbfa is egy, a valsagb6l epp bogy kilabalt, instabil terseg
fogja ovezni, amely eppen ellenkez6 hatassal van az orslag helyzetere.Ebb6l a lemarad6tersegb6lket orszagnak
van - mill tudasunk szerint - kit6resi lehet6sege rovid,
illetve kozeptavon: Horvatorszagnak es Szerbia es
Montenegr6nak.
3. Mh~rt fontos es meghabirozo ez a terseg?
Erre az egyszeriikerdesre t6bbfele valasz is adhat6, a
teljessegigenyenelktil.Ime neMny a lehet6segekkoztil.
Mindenekelott azert, mert itt eltink, es fiiggetlentilatt6l, bogy NATO-tagok letttink es EU-tagok lesztink
(veltink egytitt egyes szomszedaink is), fOldrajzihelyzettink nem vaItozik,legfeljebberdekervenyesitesikepessegtink, pozici6nk (de ez igaz a szomszedokra is). Szomszedaink sem vaItoznak. Lehet barrnilyenj6, kittintetett
kapcsolata Magyarorszagnak a nyugati orszagokkal, a
"Nyugattal", az nem helyettesitheti ezt a kapcsolatrendszert. A ketoldalu vitak megoldasaranem garancia sem a
NATO-, sem az EU-tagsag! Nem fogja senki felvaIlalni
az tigyved szerepet(lasd a NATO es az EU hozzaaIlasata
ciprusi tigyhoz!) Az integraci6k ugyankkor katalizator
szerepet jatszhatnak a ketoldalUproblt~makkezeIeseben
es megoldasaban (erre a legjobb pelda az Eszak-ir rendezes mirtdenbuktat6javalegytitt).
Masreszt azert, mert tovabbrais magaban hordozza az
instabilitaselemeit,a regi6 egyjelentos resze tovabbra is a
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sztirke zona resze marad, egyes orszagok lehet, bogy
hosszu ideig. BilateraIiskapcsolatainkszintje, intenzitasa,
minosege ma sem azonos es a jovoben sem lesz az az
egyes orszagokkal, hiszen itt egy dinamikus folyamatrol
van szo.
Tovabba, mert csak egytittvagyunk erdekesek gazdasagilag,ktilon-ktilonnemoMert egymasravagyunkutalva,
a tersegben elo kis nepek, ezt a Wrtenelemszamtalanszor
bizonyftotta. Mert megertesre, tamaszra is csak itt lelhettink -lasd az azonos,vagyhasonloWrtenelmipaIyafvet.
A kilatasok nem kedvez6tlenek.A NATO 2002. novembereben Pragaban donWtta bovftesrol,es ebben Magyarorszagnakjelentos szerepe volt. Ktiszobon all az EU
Wrtenetenek legnagyobb arany6 b6vftese, s ez szamos
szomszedunkrais vonatkozik.
4. Szereplehetosegek
Az eddigi fejtegetesekbol talan kitiinik, bogy a magam reszer6l egyetlen ertelmes es vallalhato szereplehetoseget larok Magyarorszag szamara: a kiegyensulyozott, termeszetes arany6 kapcsolatok fejleszteset az
integracios kozpontokkal, a nagyhatalmakkal, egyidejiileg a regioval. Korrekt, megbfzhato, kiszamfthato
ktilpolitika folytatasat. A "hasznosnak lenni", vagy
legalabbis azt megkfserelnitfpusu megkozelftesgyakorlatba tOrteno attilteteset (mindenkinek ajanlhato a
finn pelda tanulmanyozasa!). Hasznosnak lenni es
szolgaltatni! Hogy rogztiljon: Magyarorszaggal elonyos
dolog "tizletelni". A veltink kapcsolatos kellemes benyomasokat kell szaporftani, fgy is hosszu idobe fog
telni, amfg a szinten veltink kapcsolatos elofteletek,
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negatfv beidegzodesek old6dni kezdenek. Ehhez termeszetesen a ktilpolitikai koneepei6kat meg kell szabadftani az ideo16giaiWltestol.
=>Celszerii megvizsgalni az alapszerzodesek eddigi
hatasat a kapesolatok alakulasara. Amelyik
szomszectdal nines meg (Szerbia-Montenegr6),
meg kell kOtni.
=>A kozeljovoben EU-tagallamma valunk, ez leheroveteszi szamunkra,bogy Ausztriakorabbiszerepehez hasonl6 kozvetfto szerepet jatsszunk Ukrajna, Romania, deli szomszectainkfeM (ez eppen
eleg nagy falat).
=>Amennyiben kozvetlen szomszectaink EU-tagok
lesznek, a Benelux-tfpusu egytittmiikodes kertilhet eloterbe. A V4-tfpusu egytittmiikodes ebbeDa
szovegkornyezetben ujfthat6-ujftand6 meg.
5. Sz6ba joheto egyiittmiikodesi es fejlesztesi

teriiletek
5.1. Gazdasag, kereskedelem
=>Meghataroz6an fontos tertilet. Jellemzoje ugyanakkor, bogy a terseg az ut6bbi 10 evben leertekelodott
szamunkra. Mfg a '80-as evekben forgalmunk ketharmada bonyol6dott a terseg orszagaival, 2000-ben
mar csak 14%-a. Ennek nem mood ellent az a trend,
bogy a forgalom a szomszectokkal dinamikusan no.
Az EU-val ugyanis meg dinamikusabban.
=>A CEFTA beWltotte hivatasat. Az EU-tagsaggal
megsziinik tagsagunk is. (Ma mar agrarszempont44
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b61is vonz6bb az EU-kereskedelern.) A CEFfA tovabbi dinamikus boviilese az EU-tagsag idopontjaig
egyebkent nern varhat6: legfeljebb Horvatorszag johet sz6ba (felvetele folyarnatban van).
~

Kozlekedesiszernpontb61a tersegorszagaiversenyhatranyban vannak, rnert nern kotik ossze oket korszerii kozlekedesi utvonalak, aut6palyak. A vasutha16zat is korszeriitlen. A Iegi kozlekedesre pedig a
szetapr6zottsag a jenernzo.

~

A szolgaItatasokterlileten ugyanez a helyzet. Viszonylag fejletlen a bankszfera, biztosftasi szfera
stb.

~

Cross-Border Cooperationlhataronatnyli16egytittrnukodes (CBC) - az eddig letrejott un. euroregi6k
nern sok gazdasagi hasznot hajtottak, politikai
szernpontb61viszont stabiliza16hatast fejtettek ki. A
gazdagabb egytittrnukodesi tartalorn az eddigieknel
tObb forras bevonasaval rernelheto, ehhez (is) ken
az EU-tagsag.

~

Strategiaitartalekkentkezelhetoaz idegenforgalorn,
itt szarnos kihasznalatlan lehetoseg van!

Mindez nern jelenti azt, bogy a gazdasagi egytittmukodest el ken hanyagolni,enenkezoleg: mindenekelott itt
ken fejlesztesekbe fogni. Arra ken tOrekedni,bogy a terseg minel hamarabb kapcso16djonszervesen az EU-hoz
(tagsag, tarsult tagsag, preferenciaIis kereskedelmi szerzodesek stb.).
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5.2. Kultura, szellemi kapcsolatok
Ez az a terlilet, ahol tahln a legWbb a lemaradas. Itt
talaIkozhatunk a legWbb dilemmaval. Mert barhonnan
vizsgaIjukis a dolgokat, nem fordfthatjukel a tekintettinket a val6sagt6l,ami szamos megvalaszolatlankerdest vet
feI. Azt kell tapasztalnunk,bogy orszagainkban,nepeink
kollektfv tudataban komoly ismerethianyvan egymasr6I.
Tobbet tudunk az angol, a francia, nemet stb. kulturar6l,
Wrtenelemrol,mint egymas szellemiertekeirol,Wrtenelmi
teljesftmenyeroI.Rossz beidegzodesek,masszfv elofteletek elnek es virulnak ma is egymasr6I.Tersegtinkkomoly
tolerancia-deficitbenszenved. Vannak, de lazak a szellemi kapcsolatok: ez, sajnos, a Wrtenelmi hagyomany!
"Vigyaz6 szemeinket" mi magyarok mindig "Panzsra
vetetttik", de ezt tettek Pragaban es Bukarestben is! Sokkat Wbb ertelmisegi f6rumra, talaIkoz6ra, konferenciara
volna sztikseg olyan temakban, amelyek elosegftenek a
ko1csonosismeretekelmelyfteset.Ez ma meg kihasznaIattan terlilet.
Az elmult evekben-evtizedekben kfserlet Wrtent a
"Mitteleuropa"-gondolatfelmelegftesere. Ez, mint szellemi taplaIek,ugy tiinik,nem tudott meggyokeresedni,bar
ketsegtelentilvannak ilyenjellegii hagyomanyoka tersegben. Tul nagy viszont az idobeli tavolsag ahhoz, bogy
szerves folytatasr6l beszelhesstink.Lehet(ne) ra epfteni,
de helyi erteken kell kezelni. Es lenyeges: nem minden

relaci6banfejtki vonz6hatast- pI.Szerbiabannemkifejezetten, ill inkabb ellenerzeseketkelt.
Intezmenyesen sincs jelen a magyar kulturaIis diplomacia minden tersegbeli orszagban. Magyar kulturaIis
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intezet pI. nem miikodik deli szomszectaink egyikeben
Sell. (fudiat, Egyiptomot mar megh6dftottuk!)

5.3. Kornyezetvedelem
Dj, fejlesztendo terlilet. Aktualitast adnak ennek a
szektomak az arvizek, a hataron atcsap6 szennyezesek.
Vannak alapok: ketoldalu egyezmenyek. RegionaIis
szemlelet kellene. Magyarorszagebben lehetne kezdemenyezo, hiszen a terseg kozepen,a "teknoben" helyezkedik
eI.
Van sajnos negatfv pelda: Bos-Nagymaros.De ez is
arra kell, hogy figyelmeztessen mindenkit, hogy az
egyiittmiikodesmegkerlilhetetlen!16 pelda a Drava-Duna
kOlaS nemzeti park a horvatokkal, a Ferto-tavi kOlaS
nemzeti park az osztrakokkal.

6. Nehany szo a magyar-magyar kapcsolatokrol
~

Tortenelmileguj, feltetleni.iliidvozlendohelyzet, hogy
egyes szomszectosorszagokbana magyar kisebbseg politikai szervezetei kormanytenyezoklehettek, lehetnek! Ez
6riasi tOrtenelmiteljesftmenya resziikrol,amit nem lehet
elegge hangsulyozni. Magyarorszag elsosorban azzal segftheti ennek az orvendetes folyamatnak a folytat6dasat,
amely Szlovakiaban gyakorlatilag tarsnemzet statuszt
biztosftott a felvidekimagyarsagnak,ha j6 viszonytapol a
tObbsegiszomszectnepekkeles allamaikkal.
A magyar nep "tOrtenelmi"szetszakftottsagaadottsag.
Ket esetben merlilhetfel az egyesftes:ha valamennyimagyar atkOltOzikMagyarorszagra,ami nem tul val6szfnii,
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es rovidtivon kiszarruthatatlanhatassal lenne az orszag
gazdasagara, vagy ha a magyar allam ujbol kiteIjeszti a
fennhatosagat rajuk. Mindketto elkepzelhetetlen. Tehat
evidencia, hogy magyaroka jovoben is tObballam terlileten elnek majd. Az egyetlenertelmes megoldas: tudomasui venDi a helyzetet, es ehhez dolgozni ki ktilonbozo
strategiakat.
~ A legkedvezobb kifejlet az volna, ha mindeD
magyarlakta allam elobb-utobb az EU tagjava valhatna. Ez biztosftana a negy alapszabadsag korlatozas mentes ervenyesiileset a magyar etnikumu EUpolgarok szamara is. Emlekeztetoiil: az aruk, szemelyek, a take es a szolgaltatasok szabad aramlasarol
van szo. Mas szavakkal: szabad tanulashoz, szabad
munkavallalashoz, szabad letelepedeshez valo jog a
teljes "szallasteriileten". Nem utolsosorban EUtagallamkent az egyes orszagok a magyar ajku allampolgaroknak tObbe-kevesbeugyanazokat a jogokat biztosftanak, koszonhetoen a kotelezo jogharmonizacionak. Ez az idealis allapot (sajnos) nem
fog bekovetkezni az EU-nak Ukrajnaval kapcsolatos
tavlati tervei miatt. Ukrajnat kiveve azonban a tObbi
szomszedunk potencialis EU-tagallam. Szerbia es
Montenegro kedvezo esetben viszonylag rovid idon
(8-10 even) beliil felzarkozhat es tagjelOlttevalhat.
~

Erdemes tehat ttirelmet tanusftani,es az atmeneti
idore dolgozni ki valamilyen modus vivendit - orszag-specifikusan! A hataron tuli magyar kozossegek legfobb problemaja 80 even keresztiil ugyanis
az volt, hogy hatar valasztja el oket az anyaorszagtol. Ez az EU-tagsaggal megszunik. A magyar ko48
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zossegek eroszakos asszimilaciojara valo tOrekves
gem folytathato tovabb a tObbsegi nepek reszerol,
hiszen ezt az acquis communautaire nem teszi lehetove.
~

Ma az EU-ban az figyelhetomeg, bogy tOrtenelmi-

leg hosszu idoszakokat - egyes esetekben tObb evszazadot - kovetoen a mar nyelviiket is elveszftett,
de nemzeti tudattal bfro kozossegek sorban kapjak
vissza onkormanyzataikat (Skocia, Wales, EszakIrorszag), illetve etnikailag homogen teriiletek rendelkeznek onkormanyzattal (Katalonia, Baszkfold,
Del-Tirol stb.), valamint a nemzeti kisebbsegi autonomiak szamos formaja el es viragzik.
A szomszooos orszagokat az ott elo magyarok
"elvalasztottsaga" szempontjabol harom csoportra lehet
osztani:
1) Szlovenia, Szlovakia, nem ken kiepfteni a
Schengen-tfpusu hatart,
2) Romania, Horvatorszag: Schengen-hatar atmenetileg,
3) Ukrajna, Szerbia es Montenegro: Schengen-hatar
+ vfzum-rezsim!
Ennek megfelelokapcsolat-tartasies kapcsolat-epftesi
gyakorlatot ken bevezetni. Ezen a magyar kormany dolgozik, Szerbia es Montenegrovalolyan ketoldalu megallapodast keszftiink elo, amely szeles korben ny11jtmajd
igen komoly kedvezmenyeket.(Ezekrol az utobbi idoben
szamos nyilatkozat,illetvecikkjelent meg.)
Fentiekbol kovetkezik, bogy a "statusztOrveny"nem
bizonyult, nem bizonyulhatottjo megoldasnak a helyzet
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kezelesere (mint kozismert,folyik a revfzi6ja),mivel nem
differenciaI,ellenkez6leg generalizal, kiegyenlfti a minimum haromfele helyzetbenlev6 hamron tuli magyar kozossegeket. Tartalmilagegyebkenta ll-fele kedvezmeny
zomet Magyarorszag az elmult evekben-evtizedekbenis
biztosftotta. Ezt a tOrvenyttehat nemcsak arniatt kellett
revfzi6 ala venDi, mert komoly politikai fesztiltsegeket
keltett, hanem mert jelenlegi formajaban nem alkalmas
arra, hogy MagyarorszagEU-csatlakozasautan is betOltse
alapvet6hivatasat.
7. Vegezetiil: milyen hatassal ken es lehet szamolni
Vajdasagban Magyarorszag EU-csatlakozasa utan?
A rovidtavunegatfvhatast kar lenne tagadni. Vfzumot
kell kivaltani, es ez komoly visszalepes a korabbi aIlapotokhoz kepest. Ugy is lehet fogalmazni, hogy Szerbia
mintegy 40-50 evet megy vissza a tOrtenelemben(akkor
volt utoljara aItalanos vfzumkenyszer a ma EUtagaIlamokkal).Ebb61a helyzetb61azonbanki lehetjonni.
Arra kell osztOkelnia szerb-montenegr6ikormanyt, hogy
minel el6bb tegyen eleget a Schengen-rendszer aItal rnmasztott kovetelmenyeknek.Utili kell, hogy a kovetelmenyek nem konnyiiek, de teljesfthet6k (lasd Romania
esetet). Magyarorszagabban erdekelt, es ezert kesz tev6legesenis fellepni,hogy Szerbiaes Montenegr6fel tudjon
kesztilni a kriteriumok teljesftesere.Keszek vagyunk atadni tapasztalatainkat.
Kozep es hosszu tavon azonban az el6nyok szamosabbak. Mindenekel6ttarra kell ramutatni, hogy az EUterseg szomszedda vaIasa onmagaban huz6-szfv6 harnst
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kelt, elenkfteni fogja Szerbia gazdasagat a fejl6d6 kereskedelem.Vegyiinkket kezenfekv6es kozismertpeldat:
1) Arnikor 1975-ben Jugoszlavia megkotOtte(az akkor EK-tag) Olaszorszaggalaz Osim6i Szerz6dest (annak
szerves reszekent a reszleges szabadkereskedelrnimegallapodast),az fgy beindultfejl6desb61-fejlesztesekb61
els6sorban a hataros Szlovenia (es reszben Horv<itorszag)
huzott el6nyoket,fOlOztele oda-visszahasznot.
2) Ausztria EU-tagga vmasaval az addig is el6nyos
helyzetben lev6 Nyugat-Magyarorszaglatvanyos fejl6desnek indult. Ez a terseg ma Magyarorszaglegfejlettebb
tersege, a legjobb makrogazdasagimutat6kkal.Az ott el6
emberek Ausztriabajarnak vasarolni,es nem azert, mert
nmunk valami nem kaphat6,hanem azert, mert nekik mar
jobban megeri az "o1cs6"szomszedban"shoppingolni".
Nem felel6tlenseg kijelenteni, hogy Eszak-Szerbia,
vagy Vajdasag (azonbellil is annak eszaki resze) lesz az a
tertiIet, amely a Magyarorszag reven a szomszedsagba
kOltOzottEU kozelsegenekrninden el6nyet kiaknazhatja,
es ki is kell, hogy aknazza. Milyen el6nyokr61beszelhetlink?
~

A fejl6desnekindul6 Del-Magyarorszagonmunkavallalasi
lehet6segek
(hasonl6an
NyugatMagyarorszaghoz, amely ezres nagysagrendben
vonzott munkaer6t Szlovakiab61,de mashonnan is);

~

Hozzajarulasaz infrastruktura-fejlesztesekhezVajdasagban (mindenekel6tt E-D iranyban: X. transzeur6pai folyos6);

~

T6keexpanzi6a tersegbe,beruhazasok,uj termel6kapacitasok letrejotte;
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=>Ebbol ad6d6an uj munkahelyek letrejotte;
=>Ebbol kovetkezoen nagyobb egzisztencialis biztonsag, nagyobb stabilitas;
=>Az integraci6 szabaly-rendszerenek, mukodesi mechanizmusainak fokozatos elsajMftasa,meggyokeresedese a tersegben;
=>Amibol egyenesen kovetkezik a lassu, fokozatos
szemleletbeli valtozas, egy normalisabb, kiszamfthat6bb, elhetobb vilag felteteleinek kialakulasa.
Az elobbiekben elhangzott eszmefuttatas, gondolatkfserlet azt szerette volna erzekeltetni, hogy Magyarorslag EU-tagsagab6l ad6d6an olyan uj lehetosegek
nyflnak mag Szerbia, Vajdasag, az itt elo magyarok
szamara, amelyeket erdemes megragadni. Ebben Magyarorszag reszerol bizonyosan partnersegre, egytittmukodesi keszsegre, toleranciara szamfthatnak.
brommel tOltene el, ha mondaniva16m megertesre talaIna a tisztelt hallgat6sag reszerol.
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