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Megtartotta éves beszámolóját a határon túli magyarságot érint?
kérdésekben Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért felel?s tárca nélküli miniszter.

Semjén Zsolt kedden az Országgy?lés nemzeti összetartozás bizottsága el?tt az éves
meghallgatásán elmondta, hogy a határon túli támogatási rendszerek zökken?mentesen
m?ködnek, beszámolt arról is, hogy eddig 950 ezer új magyar állampolgárságot igényeltek, de a
délvidéki gazdaságfejlesztési programról is kiemelten beszélt.

Fontos kiemelni, hogy a korábbi évek sokszor feszült, ellenséges hangulatú üléseivel szemben
a kormány és az ellenzék képvisel?i között konstruktív párbeszéd zajlott, err?l Szávay István
jobbikos politikus is beszámolt a honlapján. Aki több délvidéki vonatkozású kérdést is feltett a
tegnapi ülés alkalmával.

Szávay meglepettségének adott hangot, amiért szerinte meglep? módon Semjén miniszterelnökhelyettes úr nem hajlandó tudomást venni arról, hogy Szerbia a nagy magyar-szerb megbékélés
és a Délvidékre érkez? magyar gazdaságfejlesztési milliárdok ellenére sem hajlandó teljesíteni
a délvidéki magyarsággal kapcsolatos kötelezettségeit. A jobbikos képvisel? ezért Semjén
Zsoltnak azt javasolta, hogy figyeljen oda a kormány stratégiai partnerének számító VMSZ-en
kívül más délvidéki magyar szervezetek, magánszemélyek véleményére is, például olvassa el
Bozóki Antal nemrég közreadott árnyékjelentését is.
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"Ha pedig már Délvidéknél járunk, azt is elmondtam, hogy nem volt szerencsés a kormánynak
ennyire direkt beavatkozni a szerb elnökválasztásba, Semjén szerint azonban magyar
támogatás nélkül Vu?i? nem nyerte volna meg már az els? fordulót is, és "nekünk érdekünk
Vu?i? gy?zelme". Azt azonban továbbra is túlzásnak tartom, hogy a VMSZ-elnök Pásztor István
és Orbán Viktor miniszterelnök egy helyesírási hibát tartalmazó plakáton szerepeljen
Aleksandar Vu?i? szerb elnökjelölttel. Nem véletlen, hogy amikor a bizottsági ülésen
bemutattam a plakátot, még L. Simon László volt kulturális államtitkár is ingatta a fejét." - írja
Szávay István a honlapján közzétett beszámolójában.

Több más jelent?s határon túli téma mellett az autonómia kérdések is szóba kerültek. Amely
kapcsán rögzítették, hogy ami más nemzeteket megillet az unióban, az megillet minket is.
Semjén Zsolt kiemelte, hogy szerinte Szerbiában a kulturális autonómia lényegében a
megvalósulás állapotában van.

R. P
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