
I~f~l~l

-

	

1 '
=I

	

1

	

t~'YtYYYY1

	

I~=1I

	

-

Dr. Gaudi-Nagy Tamá s
országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdés

iuis-
É*ezet*: 2012 OKT 2 S.

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánok intézni a Külügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban
illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Milyen konkrét lépéseket tett a Kormány a Temerinben 2012 . október 22-én előállított
hét fiatal délvidéki magyar ügyében, mit tett és tesz a magyar külügy annak érdekében ,
hogy az érintettek emberi jogai és az eljárásjogi garanciák ne szenvedjenek csorbát? "

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom !

Tisztelt Miniszter Úr !

Éppen nemzeti ünnepünkön, október 23-án adta hírül az MTI egy délvidéki hírportá l
értesüléseire hivatkozva, hogy „nemzeti, vallási és faji gyű löletből” elkövetett bűncselekmény
gyanúja miatt 2012. október 22-én hét magyar fiatalt állított elő az újvidéki rendőrség egy
temerini incidenssel ősszefiiggésben. Bár a gyanúsítás szerint a magyar fiatalok rátámadtak
két temerini fiatalra, akiket a gyanú szerint fizikailag is bántalmaztak, könnyebb testi
sérüléseket okozva nekik, ennek ellenére mégis — kissé furcsa módon — a magyar fiataloknak
keletkeztek sérülései, míg a „megtámadottakról” értesüléseim szerint látleletet sem készült .
Tudomásom szerint a szerb rendőrség jogsértő módon akadályokat gördít a fogva tartottak
védelemhez fűződő jogainak gyakorlása elé, a védővel való kapcsolatfelvételt is
akadályozzák. Önkényes és jogalap nélküli házkutatásokra is sor került nyilvánvalóan azo n
koncepció szellemében, hogy a fiatalokból nemzetiségi gy űlöletet szító, lenácizand ó
veszélyes elemeket faragjanak a közvélemény szemében .

A sajtóhisztéria az egekbe szökött Délvidéken, és Szerbiában, illetve a hazai sajtó is kiemelten
foglalkozott az üggyel . Levelem megírásáig talán csak a magyar külügy nem hallatta hangját .
Sajnálatos módon Délvidéken gyakoriak a magyarellenes kirohanások, a nemzetünket és a
magyarságot becsmérlő falfirkák, sok esetben pedig fizikai bántalmazások is érik az ottan i
magyarokat. Ehhez több nyilvánosságot kapott eset tanúsága szerint elég magyaru l
megszólalni, és a támadók akkor sem kímélik az áldozatot, ha az védtelen idős ember.

Korábban többször elhangzott a Kormány részéről, hogy sokat tesznek a drákói
börtönbüntetéssel sújtott és mai napig büntetésüket töltő temerini fiúk érdekében, akiknek az
ügyében nem történt az elmúlt időszakban sem előrelépés, de mint a napokban történtek
mutatják, újabb hét magyar fiatalembert szeretne a szerb önkény bebörtönözni, ezt meg kell
akadályozni!



Ezek fiatalok magyarok és potenciálisan magyar állampolgárok is, tehát nem hagyhatja őket
magukra Magyarország, különösen akkor nem, amikor Szerbia EU-hoz történő csatlakozásához
hazánk szavazata kell, tehát mi határozhatjuk meg annak feltételeit, többek között azt, hogy ilyen é s
ehhez hasonló koncepciós eljárásokat ne indítsanak magyarok ellen, illetve szüntessenek meg.

Ezúton a leghatározottabban kérem, hogy a magyar kormány végre álljon ki az elszakított délvidék i
területeken sorozatos jogsérelmeknek és hatósági üldözésnek kitett, a csonkaországi kormányo k
által eddig védtelenül hagyott délvidéki magyarok mellett! Mindez a nemzeti összetartozásból és a z
Alaptörvény D. cikkéből is fakadó kötelezettség :

"Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem el őtt tartva felelősséget visel a
határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja
magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését ,
közösségi önkormányzataik létrehozását, a szül őföldön való boldogulásukat, valamint el őmozdítj a

együttműködésüket egymással és Magyarországgal ."

Ezúton kezdeményezem, hogy a 2012. évi költségvetési törvénnyel javaslatomra 50 millió forinto s
forrással életre hívott Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat (a létrehozott szerve neve :
Kisebbségi Jogvédő Intézet) haladéktalanul vegye föl az érintettekkel a kapcsolatot, s biztosítso n
részükre azonnali és teljes körű , ingyenes jogvédelmet! Ennek el ősegítése érdekében állok szíves
rendelkezésükre!

Dr. Gaudi-Nagy Tamá s
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Várom mielőbbi megtisztelő válaszát az ügy sürgősségére tekinte ' el !

Budapest, 2012 . október 25 .
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