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Ahogyan azt a DélHír portál már korábban is megírta, háromnapos délvidéki körútra
érkezett dr. Morvai Krisztina, az Európai Parlament képvisel?je és dr. Gaudi-Nagy Tamás,
a Nemzeti Jogvéd? Szolgálat vezet?je.

Az útjuk során több délvidéki települést is felkeresnek, ahol közintézményeket, hivatalokat és
közvállalatokat látogatnak meg, megvizsgálva mennyire valósul meg a magyar
nyelvhasználathoz való jog vagy a részarányos foglalkoztatottság elve. Mindemellett a délvidéki
polgárok panaszait is meghallgatják, annak érdekében, hogy azt tolmácsolni tudják az Európai
Parlamentben, ahol május közepén szavaznak majd a szerbiai országjelentés elfogadásáról.

A körút mai, második napja során egy lakossági fórumra került volna sor a zentai városháza
dísztermében, azonban a haladó-vmsz-es városvezetés az utolsó pillanatban kitiltotta az
épületb?l dr. Morvai Krisztináékat.

"A napokban aláírtuk a szerz?dést a városháza dísztermének bérletér?l, megkaptuk a hivatalos
végzést is, illetve kifizettük a terem bérlet költségeit, nem is keveset, egy óráért 6500 dinárt.
Majd pedig tegnap értesítettek bennünket, hogy visszavonnak mindent, mert Ceglédi Rudolf,
Zenta VMSZ-es polgármestere megtiltotta a rendezvény megtartását." - mondta el Rácz Szabó
László, az MPSZ elnöke, aki a zentai lakossági fórum szervez?je.

A szervez?k egy végzést is kaptak err?l az utólagos tiltásról, amely szerint veszélyes a Nemzeti
Jogvéd? Szolgálat vagy épp Morvai Krisztina munkája, ezért nem adnak nekik teret. Mint
emlékezetes dr. Morvai és dr. Gaudi-Nagy a korábbiakban többek között jogvédelmet
biztosítottak a temerini fiúknak, akikre a VMSZ akkor maximális büntetést kért a szerb
bíróságtól, vagy épp a magyarságukért bántalmazott fiatalok perében segédkeztek.
Mindemellett a délvidéki autonómia vagy az 1944-45-ös kérdések körére hívták fel az Európai
Parlament és az Európa Tanács figyelmét.

Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke elmondta, hogy a történtek után ma
reggel a rendezvény helyszínét áthelyezték a zentai Royal hotelba, ahol szintén megegyeztek a
tulajdonossal, azonban néhány óra múlva politikai ráhatás következményeként a Royal
igazgatója is jelezte, hogy visszalép attól, hogy a rendezvénynek helyet biztosítsanak.
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Azonban a fórum így sem marad el, azt 18:00 órakor a Bali Klubban szervezik meg. Az
ellehetetlenítés folytán létrejött helyszín-változások miatt a szervez?k ingyenes buszt
biztosítanak az érdekl?d?knek, amely a Royal hotel el?l indul a Balihoz.

Pofátlan kett?s mérce

Mindemellett érdemes megfigyelni azt a pofátlan kett?s mércét és széls?séges kirekeszt?
politikát, amelyet a VMSZ-es városvezetés képvisel, hiszen mint az emlékezetes Deli Andor,
délvidéki származású EP képvisel?, aki a VMSZ tagja, néhány hete még februárban tartott
el?adást Zentán a városháza nagytermében az aktuális európai politikai helyzetr?l a Vajdasági
Magyar Szövetség Nyugdíjas Fórumának és N?i Fórumának szervezésében. Neki
megengedték.
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