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ALLAMSZERVEZES
AUTONOMIA

IX. KISEBBSEGI
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AUTO NOM lA
A szemelyi elvii (perszonalis) kisebbsegi autonomia (onkormanyzatisag) letrehozasa a Vajdilsagi Magyar Szovetseg egyik legjelentiisebb
1tI.t!!lvalosultcelkitiizese. A VMSZ kormanyzati
szerepyallalasa idejen elfogadott kisebbsegvedelmi tirveny tette lehetiive a nem~.ti kozos_gek orszagos. kisebbsegi onkormanyzataihak, a nemzeti tanacsoknak a letrehozasat.
- Lel'egot! - irta Dudlis Kliroly az Autollomitit!
ci/ln'i cikkebell lIat el'l'el
ezeliitt. Okkal es joggal irta, lIiszell - tovlibb idezve szavait - "kiszolgtiltatott IlClyzetiillkbell azt jelellti Ilekiillk a magyar automlmia, millt u
fuldoklollak a lel'ego. Legalllllltatosa/J/J hivei ezert kiizdellek erte /llIir tii/J/J
millt egy evtizede. Kiizdellek erte milldell relldelkezesiikre all6 eszkiizzel
(kel'es ilyell mll), mert polltosall tudjlik, llOgy semmi, de semmi meg Ilem
allithatja a kisellbsegi lerbe taszitott Ilemzeti kiiziissegek towi/Jlli pusztullistit, morzsolodastlt, csak az aut(//j(Jmia." Tudjak ezt milldelliitt az
Europlib(1II eUi kisebbsegek, esj6/ tudt(ik ezt alllluk idejell a tersegiinkbell
eUi szerbek is, akik betelepii/esiik elso pillallatlitM kezdl'efoggal-kiiriimmel kiizdiittek erte, csiikiillyiisell, alllllltatosall, mig ki Ilemllllrcolttik
magukllak. Tudtl/k ezt mi is, 16 el'l'el ezelott, csak eppell a;; eltiikeltseg es
az alllllltatosslig 11ia Ily;;ik belMiillk, igy aztallhiliba hiiskiidiillk milldell
terell, az clef peremere SZOrulllllk, "Ilapszamosokka,
mcgtiirt alberliikke
wilullk" sajlit sziilofiildiillkiill. igy vall ez. Ha egy(i!talcill tudo//lasuk Will
roll/Ilk, ha //Ieghalljak kiivetelesiillket. Mert lelJetseges, es ell ebbelllcito//l
az igazi golldot, hogy meg semlllllUak. Mert - //Iegillt Dl/das Karcsit idezve
- llyi/1'I11l"tlilhalkllll kiil'eteliillk, tiirelmesell, l/dvariasall", a 11ogya 11a
lojtilis allampolgaroklloz,
a kisemmizettekhez,
a lakajokhoz illik. Nos, ell
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Dudtissal egyiitt - "llIlllgOSsz6/tisra szeretllem biztatlli kel'eske, gyiill-

.gecske es iiregecske iillmagl/Ilkat. Csak azt szerette//l
ebredjiillkfiil I'egre, //Iert iires 11Ilslll1kraslit a Ilap".
a Szeclle/lyi Istwill Strategiakutat6

Partunk erafeszfteseinek koszolJhetaen maraa vajdasagimagyarsag
legfabb kepviseleti szerve, a Magyar
Nemzeti Tanacs gyakorolja frott sajt6organumaink (a Magyar Sz6 es a Het
Nap) alapft6i jogait, az MNThatarozhatta meg a vajdasagi magyarsag
hivatalosan is hasznalhat6 nemzeti
szimb61umat es immar szabadon
megOnnepelheta nemzeti Onnepeit.
Annak tudataban, hogy a kisebbsegi auton6miank megval6sftasahoz
veleta utnak az elejen jarunk, a
Vajdasagi Magyar Szovetseg a

I'Ollla mo/ulalli,

hogy

Dr. H6di Salldor,
Illtezct ellliike, Ada

2007-2011 kozotti parlamenti
ciklusban kuzd maid:
- a nemzeti tanacsok hataskoreiral
sz616torveny r;neghozatalaert,
- a nemzeti tanacsok kOlonkisebbsegi
valaszt6i nevjegyzek alapjan tOrtena
megvalasztasat lehetave
teva jogszabaly
elfogadasaert,
- a kisebbse"
gek nemzett
Onnepeinek
munkaszOneti
nappa nyllvanftasaert.
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