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АИ Оrsгаgg Аlёsrоl sго l О 2012, évi YXXV1 . törvény 42 . § (8) bсkегйё sёье n foglaltak аlар^аn
írásbeli választ igénylő „Milyen konkrét, еrгёkеlhеtё intézkedéseket tett az dl-11121 3,5 évben а
Коm аnу а Délvidéken szinte mindennapos magyarverések, m аgуагё llспсs гаlпrkаk, m аgуаr
s-101)1-0k l сйёп tёsе, ellopása ügуёьеn?” 6114 1(113360 . szánú kérdésére а z alábbi tájékoztat "alti
&ím ^
А I élvit ékсn bekövetkezett r i аgyarellénes erőszakos сsеlеkmёnуе krе а ~m- kоrтnаnу mindig
is аggоdаlо~= аl tekintett . Az Ön által is =IЙеU incidensek egyrészt vеsгё lуег tеt i k az ott élü
magyar kёгё ssёg biztonságát, másrészt megingathatják а magyar ёs szerb neira гét közötti bizalmat :
А kоrmаnу аг elmúlt három és fél évben ezekre határozottan reagált, а magyar diplomácia а
magyarc У ъí гtоns аgаt érintő еsеtсklзеn kёsейс lm nélkül jelezte а szеrь hаtоsаgоkn аk, hogy а
történtek gyors és раrtаll аn kivizsgálását vаdа el. Ern еllett az uniós fórumokon fokozotta n
fеlhiу^цk а figyelmet а kisebbségek védelmének k ёrДёsёrё, arn а 8=1) EU -csatlakozási:
tárgyalások fеltёtёlrеnйsгеrёье is ьеёрül.
Scmjén Zs оlt rn inisгtеrеlnёk-ьеl уеftсs, Németh Zsolt ffil ашfitkаr, valamint Répás Zsuzsanna
helyettes á llamtitkár rendi-e felemelte sгауа,t ti а
k
огё,sul az em itеtt mgуаrеllеnеs
cselekményekkel sгеnlье n, valamint kérte а szerb ьаtбsаgоk hatékоny fellépését és az elkövet ők
{Tel ősségre vonásáért. Ugyanezt а célt Szolgálta Ivica Dаёiё és Pintér Sándor ЬеIügуlninisztеr
nёgуsгёnкkогtг tаrgуа lаsа is. А tavalyi év vёgi és az idei év eleji еsmёnуеkd kővető геllёрё sünk
еrеёrаёnуе, hоgу а шаgуаrеllеnеs inёidеnвеk sгknа 2013 hátralévő Мnар^аiьаn jelent ősen.
csökkent.
А szabadkai „Verg őd ő Madár” sгоьоr elitipását kоуеffi е n behívattuk а Küiügyminlsztériunlb a
Szerbia budapesti nagykövetét és kifе.1е4аk tiltаkоzаsunkаt, illetve Belgrádban is ьа tаrого f
t
йiрlоmасiа i lépéseket tetűink az еIkёуеffik mihamarabbi агоnоsftаsа, illеtvе ezt követő
felelősségre varsása é rdekében.
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А rтiagуar kom апу támogatja é s segíti а Kisebbségi 7agvédö Intézet szаkembеre %nek а vajdasági
magyar ПеIв zeti közösség érdekében kifejtett jogv ёdti te,vékeтlységét. ugyancsak
ki!Ье njárásunkпа k és támogatásunknak is köszönhető, hogy а megnonпáIt csúrogi еmlék шűуё t
bёlутёállítottálc . Lépéseket te ttünk az еlnlе1 гаы ьс kе ritése és а korábbam rrmах igё rt kamerarendszer
zliel őЬЫ i felszerelése érdal«ben, melyre а zsablyai önkarrrláraуzet jóvoltáЬól várhatóm ье tekeтт
belül sor kеrül . А zendorség addig is fakazott figyel еmmel és fizikai jelnléttеl biztosítja az
еmlékmü környékét.
Taplsztalatai пk szeri пt а szerbiai magyarsággal kapcsolatos k еЮIдаlű diplomáciai lépések
fokozatosa) eredш епуте у ezetпek. Fontosnak tartom ugyanakkor felhívni а figyelmet, kо gy
miiidcn feleltís politikai ыrоtiek а vajdasági magyarság passzú tátin érdekeit kell szém elcз tt
tartania, s ezé rt tart ózkodnia kcIk.= а rövidtávú pоí tíkaihaszonszerzést célzó akciöktоl.
J3udapest, 2013, deceinЬ er„
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