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Hiába akarták betiltani, több mint százan mentek el a
nemzeti jogvédők zentai előadására

Munkatársunk tudósítása szerint az EP-képviselő
több mint száz főnek
ad tájékoztatást ezekben a pillanatokban is, a helyiek folyamatosan érkeznek akorábban betiltásra
ítélt eseményre.
dr. Morvai Krisztina, az Európai Parlament képviselője és dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő
Szolgálat vezetője háromnapos délvidéki körutat tart.
Ennek 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.
Morvai és Gaudi-Nagy ma este Zentán találkozik a helyi magyarsággal. A kormányzó haladók, illetve a
VMSZ koalíciója alkotta városvezetés azonban a nemzeti jogvédők munkásságnak "veszélyességére"
hivatkozva
megtiltotta, hogy az eredetileg lefoglalt helyszínen, a városházán tartsák meg a
rendezvényt.

A VMSZ betiltaná Morvai Krisztina délvidéki előadását
Háromnapos délvidéki körútra érkezett dr. Morvai Krisztina, az Európai Parlament
képviselője és dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője - írja a
DélhírÚtjuk során több délvidéki települést is felkeresnek, ahol közintézményeket,
hivatalokat és közvállalatokat látogatnak meg,megvizsgálva mennyire valósul meg a
magyar nyelvhasználathoz való jog,

A VMSZ politikai nyomására meghiúsították azt is, hogy egy zentai szállodába tegyék át a helyszínt. A
rendezők azonban nem nyugodtak bele a tiltásba, s így végül egy helyi kávézóban tartják meg a
rendezvényt.
Morvai Krisztina az előadás előtt nyilatkozva
"kommunista típusú jogalkalmazásnak"
nevezte a városvezetés eljárását. Az EP képviselőt sokkolta, hogy az európai uniós csatlakozás előtt
álló Szerbiában
"légből kapott, minden alapot nélkülöző, elképesztő indokolásban próbálhatnak meg
ellehetetleníteni, egy emberi jog érvényesülését vizsgáló rendezvényt."

Bevezető szöveg tartalom oldalon:
Nem szegték Morvai Krisztináék kedvét a soviniszta szerbek és a magyarságukat eláruló
pásztoristvánok.
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