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1. Általános bemutatás
A Magyar Remény Mozgalom (PMN - MRM) (szerbül: Покрет мађарске наде /
Pokret mađarske nade) szerbiai, délvidéki magyar kisebbségi politikai szervezet, amelynek
alapító elnöke László Bálint.
A Magyar Remény Mozgalom (MRM) a délvidéki/vajdasági magyar nemzeti kisebbség
pártja, amely azzal a céllal jött létre, hogy képviselje a szerbiai magyar nemzeti közösség
érdekeit, védje és bővítse jogait, továbbá, hogy nyelvében, kultúrájában, társadalmi és
gazdasági vonatkozásban összekösse az anyaországával, a Kárpát-medence és a világ
magyarságával, és olyan élhető jövőképet alakítson ki a szerbiai magyarság számára, amellyel
megfordíthatóak a negatív politikai, demográfiai, gazdasági és társadalmi folyamatok.
A Magyar Remény Mozgalom (MRM) délvidéki magyar kisebbségi párt, amely azzal a céllal
jött létre, hogy képviselje mindazon célokat, amelyekre a délvidéki magyar közösségnek rövid,
közép- és hosszú távon szüksége van a fejlődéshez és fennmaradáshoz.
A Magyar Remény Mozgalom elsősorban olyan kérdésekre helyez hangsúlyt, amelyek
közvetlenül érintik a tagság, és egyáltalán a délvidéki magyarság hétköznapjait.
Nemzettársaink problémáinak összegzése, elemzése és a megoldások keresése mellett, az
MRM emberközelbe hozza programját és alapelveit. Ezek legfontosabb tételei és üzenetei
közérthető formában kerülnek a tagság és a polgárok elé. Az MRM akciópárt jelleggel
tevékenykedik, tehát nem csak politikai megnyilatkozásokkal él, de megmozdulásokat, kézzel
fogható eredménnyel járó reális akciókat is szervez a tartomány és egyúttal az élet különböző
területeit érintve.
Az MRM küzdelmének megértése, átérzése és az abban való részvétel nem a kiégett,
önmagával társalgó, vélt vagy valós szűkebb értelmiségi csoport privilégiuma, hanem minden
velünk tartó polgár joga kell, hogy legyen. Fontos, hogy a meglévő és leendő tagság megértse,
az MRM nem a mindennapi politikai játszmák sűrű ködfátyla mögött akar tevékenykedni,
hanem a sokunkat érintő konkrét kérdésekre keres választ és megoldást, tehát valóban az itteni
magyarságnak próbál segíteni.
Ahhoz, hogy az MRM megőrizze alakulásakor meghatározott arculatát és elveit,
mindenképpen szükség mutatkozott bizonyos működési és elbírálási technikák bevezetésére.
Ezek szerint az MRM tagja nem lehet olyan személy, aki élete során bármilyen funkciót
betöltött a kommunista-szocialista érában, valamint, akiről bizonyítható, hogy anyagi vagy más
megfontolásból

sokszor

változtatta

politikai

szervezetekben fordult meg.
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nézeteit,

illetve

különböző

politikai

Délvidéken nyilvánvaló a szociális kérdések megoldatlansága, a nemzeti érdekeink,
valamint emberi jogaink és méltóságunk sárba tiprása egy olyan kétkulacsos vezetés részéről,
amely nem tudja, de nem is akarja megfelelően végezni dolgát , hatalmát protekcionizmusra és
korrupcióra építi. A településeinken a mortalitás nagyobb mint a natalitás, munkahely híjján
sokan emigrálnak, az elkobzott vagyonok visszaadása továbbra is csak ígéret a szájukban
azoknak a politikusoknak, kik elődei maguk is az elkobzók kiszolgálói voltak.
2. Területi autonómia – Magyar Autonóm Körzet
Az MRM síkra száll azért, hogy számos európai országhoz hasonlóan, a régióvá válás
alulról felfelé építkező modellje alapján kerüljön Szerbiában is bevezetésre a regionális
önkormányzati rendszer.
Koncepciónk értelmében a választott képviselő-testülettel, a testület által megválasztott
végrehajtó szervvel, önálló vagyonnal és saját bevételekkel rendelkező regionális
önkormányzat létrehozásáról, illetve az ahhoz való csatlakozásról a régió választópolgárai
népszavazás útján döntenek.
Az MRM határozott elképzelése a Magyar Autonóm Körzet megteremtése, amely Ada,
Csóka, Kishegyes, Magyarkanizsa, Óbecse, Szabadka, Topolya, Törökkanizsa, Törökbecse,
Temerin és Zenta községeket és a magyarok által többségében lakott településeket ölelné fel.
Az így létrejövő magyar többségű régió ötvözné a magyar közösség etnikai alapú területi
autonómia iránti igényét a modern európai regionalizmus eszméjével. A magyarok által
többségében lakott szórványszigetek, vagy az elsődlegesen kialakított területi egységen kívül
eső más települések, amelyek Vajdaság különböző részein találhatóak, népszavazás útján
dönthetnek, hogy közigazgatásilag és jogkörileg a Magyar Autonóm Körzethez tartozhassanak.
E településcsoportokhoz való viszonyulásról külön rendelkezésekre van szükség.
Az MRM a hatáskör-telepítési rendszert az állami és tartományi szervek által jelenleg
gyakorolt, de regionális szinten hatékonyabban ellátható hatáskörök decentralizálásával,
továbbá a helyi önkormányzatok jogkörébe tartozó egyes feladatok ellátásának regionális
szintre való emelésével tartja megvalósíthatónak.
A regionális önkormányzat feladatkörébe tartozik:
- a régió területfejlesztési koncepciójának és operatív programjainak a kidolgozása, a
településfejlesztési tervek összehangolása,
- a regionális jelentőségű infrastruktúra koordinált fejlesztése,
- a terület gazdaságának és mezőgazdaságának összehangolt fejlesztése,
- a hivatalos használatban lévő nyelvek egyenrangú használatának biztosítása,
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- az erdő-, a víz-, energia- és hulladékgazdálkodás, továbbá a környezetvédelem egyes
feladatai,
- a régió egészségügyi, oktatási és művelődési intézményrendszerének a teljes jogkörű
működtetése és részleges pénzelése,
- a regionális önkormányzat által alapított intézmények fenntartása,
- egyéb, az állam, a tartomány, illetve a régió területén működő önkormányzatok által a
regionális önkormányzat hatáskörébe utalt kérdések.
3. Személyi elvű magyar (perszonális) autonómia
Az MRM a délvidéki politikai színtéren törekszik a jelenlegi, a vajdasági magyar
egypártrendszer jegyeinek demokratikus feloldására és kiküszöbölésére, valamint a nemzeti
tanácsoknak a tényleges autonómia irányában történő fejlesztésére. Ebből a szempontból
irányadónak tekinti a magyar, horvát, szlovák, bosnyák és más szerbiai kisebbségi pártok nyílt
levelét a szerb miniszterelnöknek, illetve Szerbia elnökének, amelyekben a nemzeti tanácsokról
szóló törvény módosításáért küzdenek.
Emlékezetes, hogy e kisebbségi pártok, a nemzeti tanácsokról szóló törvény súlyos
politikai hiányosságai okán javasolják a
- kisebbségi választói névjegyzéknek az általános választói névjegyzék kivonataként, az
állami szervek részéről történő felállítását és karbantartását;
- kisebbségi pártok, valamint a hivatalos kisebbségi választási névjegyzékben szereplő
polgárok csoportjainak kizárólagos jelöltállítási jogának elismerését;
- háromgyökerű jelölési mechanizmus kiiktatását, amely a gyakorlatban lehetővé tette,
hogy a szerb pártok által létrehozott civil szervezetek tagjai is bekerülhettek a nemzeti
tanácsokba;
- a törvénymódosítást követően a nemzeti tanácsok tagjainak azonnali újraválasztását.
Ezek a változások lehetővé tennék, hogy valóban legitim és legális nemzeti tanácsok
jöjjenek létre, tényleges jogkörökkel. Ez az egyetlen esély arra, hogy e testületek feltárják,
kifejezzék és legitim módon képviseljék a magyar nemzeti közösségek önazonossághoz fűződő
alapérdekeit.
Az MRM követeli a magyarországi támogatások jelenlegi pártfüggőségének
megszűntetését. Tényleges megoldásnak az számít, ha a támogatások és az egyéb
Magyarországhoz kötődő döntéshozatalok rendszerében a kedvezményezettek elsősorban
magyar kettős állampolgárok, vagy azok legyenek, akik az erre vonatkozó kérelmet már
átadták.
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4. Vajdasági tartományi autonómia
A mai Vajdaság, a hajdani történelmi Magyarország délvidéki területi egysége, amely
több mint ezer évig képezte a Magyar Királyság szerves részét, 1920 óta tartozik Szerbiához,
illetve korábban a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, majd a szétesett Jugoszláviához. A
Trianonban meghatározott igazságtalan területi felosztásokat követően a szerbség, amely
kisebbség volt a Vajdaságban, az 1945-ös délvidéki magyarság ellen elkövetett pogromot
követően lassú asszimilációs politikát indított el. Délvidék a múlt század második felének nagy
részében bizonyos szintű autonómiát élvezett Jugoszláviában. Ezt a Miloševići-rendszer a
balkáni háborúk kitörése előtt megvonta a tartománytól, és csak látszólagos önrendelkezését
hagyta meg.
Egy új délvidéki statútum számos téren bővíthetné ezt az autonómiát, de
legmeghatározóbb pontja a tartományban megtermelt gazdasági javak, jövedelmek nagyobb
részének a helyben tartását szolgálhatnák. A belgrádi politika eddigi megnyilvánulásai a
központosított államberendezkedés jeleit mutatják.
Az MRM-ben úgy gondoljuk, hogy a XXI. századra már Vajdaság autonómiájának
kérdése nem elsősorban magyar, hanem szerb kérdés, hiszen a szerbség a tartomány
lakosságának többségét alkotja. Ennek ellenére, az európai decentralizációs folyamatok
követése érdekében fontosnak tartjuk a tartományi autonómia bővítését. Követelni és
támogatni fogjuk Vajdaság törvényhozói, végrehajtási és igazságszolgáltatási autonómiájának
biztosítását.
Vajdaságnak új köztársasági és tartományi alkotmányra van szüksége, amely pontosan
felsorolja és rögzíti a modernkori emberi és kisebbségi jogokat, az itt élő őshonos nemzeteket
államalkotóknak ismeri el, szavatolja a törvényhozási és végrehajtási jogot, önálló
költségvetéssel, független bíróságokkal, saját vagyonnal és adókivetési joggal rendelkezik.
5. Közigazgatási-önkormányzati reform és települési önkormányzatok
A magyarok lakta községi önkormányzatok, városok és falvak, hosszú évtizedek során
a kirekesztés sorsára jutottak. Anyagiak, humánerőforrás és politikai akarat nélkül
településeink és vidékeink nagy része a lehetőségeikhez képest mélyen a szomszédos országok
regionális szintje alatt van.
Elengedhetetlennek tartjuk a nyugati országokban már bevált rendszerként működő
kistérségi régiók meghatározását, a hozzájuk fűződő jogszabályok megalkotását. A mai
szerbiai

községi

közigazgatás

túlságosan

elnagyolt
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beosztású,

ráadásul ezeket

az

önkormányzatokat a központi vezetés számos területen korlátozhatja működésében és
finanszírozásában. Az önkormányzatok saját vagyonainak visszaállítása, illetve egy szélesebb
hatásköri és finanszírozási rendszer kiépítése jogos követelés.
A kilencvenes évek eleje óta fennálló közigazgatási körzeti rendszert felül kell
vizsgálni. Első lépésként Magyarkanizsa, Zenta, Ada kerüljön ki a bánáti központosítás
kötelékéből és alkosson közigazgatási körzetet, vagy kerüljön vissza az Észak-Bácskai
Körzetbe.
Az európai decentralizációs folyamatokkal összhangban növeljék az önkormányzatok
döntéshozatali és a területén található vagyon feletti jogkörét. Azokban az önkormányzatokban,
ahol az MRM képviseletet szerez törekedni fog arra, hogy létrejöjjenek a magyar
önkormányzati társulások.
Az EU külügyminiszterei tanácsának 51. záradéka értelmében Szerbiának különös
figyelmet kell fordítani a nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció megszüntetésére és a
gazdasági feltételek javítására, valamint az integrációs folyamatban Szerbiának el kell végeznie
a valós decentralizációt, Szerbia valódi regionális átszervezését, az önkormányzati rendszer
átszervezését, ennél fogva az alkotmány módosítását is.
Az MRM meggyőződése, hogy a decentralizáció és a szubszidiaritás elvének
maradéktalan tiszteletben tartásán alapuló hatáskör-telepítési és finanszírozási rendszer
bevezetése, valamint az önkormányzatok vagyonának visszaállítása mellett, elengedhetetlen
az önkormányzati rendszer átfogó felülvizsgálata.
A helyi demokrácia kiteljesedése nem valósulhat meg a közvetlenül választott
polgármester intézményének, továbbá az önkormányzati képviselők egyéni (többségi)
rendszerben történő megválasztásának a visszaállítása nélkül sem.
Szerbia aláírta a települési önkormányzatokra vonatkozó nemzetközi egyezményt,
amelynek a végrehajtását követeli az MRM. Tekintettel a területi szétszóródására, a magyarság
elemi érdeke az új önkormányzati törvény meghozatala.

Ez szavatolná, többek között a

szórványban lévő magyar többségű településekben a gazdasági, kulturális, anyanyelvi,
iskoláztatási lehetőségek megmaradását, fejlődését.
6. Szavatolt képviselői helyek – részarányos képviselet
Nyilvánvaló tény, hogy a kisebbségi politizálás nem említhető egy dimenzióban a
többségi pártok mozgásterével. A szerb pártok versenypártok, akik a szavazatok
maximalizálására törekszenek. Számos választáson bebizonyosodott, hogy a délvidéki nemzeti
közösségekben keltett félelemérzet, illetve a haszonnal kecsegtető ígéretek hatására a belgrádi
7

vagy újvidéki központú szerb pártok sok kisebbségi szavazatot szereztek meg. Az is
megmutatkozott, hogy ezek a pártok, illetve a különböző nemzeti közösséghez tartozó
képviselőik nem tudják, nem is akarják képviselni a saját nemzetiségük ügyeit.
Az MRM síkra száll a kisebbségek politikai autonómiájának megteremtése céljából a
nemzeti közösségek számarányos parlamenti képviselete intézményének a bevezetéséért,
Szerbia Alkotmánya 100. és 180. szakaszával összhangban.
Autonómia-koncepciónk értelmében a magyar közösséget megillető köztársasági
parlamenti és tartományi képviselőházi mandátumok a magyar közösség politikai
szervezeteinek a részvételével lezajló többpárti választáson kerülnek kiosztásra. A választási
eljárásban aktív és passzív választójoggal a magyar választói névjegyzéken szereplő
választópolgárok rendelkeznek.
A magyar közösséget a köztársasági és a tartományi parlamentben a legutóbbi
népszámlálás adatai alapján a lakossági számarányoknak megfelelő számú szavatolt képviselői
hely illeti meg.
A kisebbségi választói névjegyzéket a szerbiai belügyi szerveknek kell létrehozniuk, a
legutóbbi népszámlálási adatok és a választópolgárok névjegyzéke alapján. A lista előkészítése
bizalmas. A választások előtt 30 nappal a belügyi szervek postai úton értesítik a listán szereplő
személyeket, valamint minden helyi közösségben kifüggesztik a kisebbségi választói
névjegyzéket. A polgároknak 20 nap áll rendelkezésükre, hogy saját döntésükből
leiratkozzanak róla, illetve, ha nem szerepelnek, akkor jelezzék a feliratkozási szándékukat. Az
így elkészült kisebbségi választói névjegyzék és a képviselőségi jelöltlista biztosítaná a
számarányos magyar képviseletet minden érintett szinten.
7. Magyar állampolgárság
A Magyarország által meghozott állampolgársági törvény értelmében a könnyített úton
történő honosítási és visszahonosítási eljárással a határon túli magyarok újra magyar
állampolgárok lehetnek, anélkül, hogy el kellene hagyniuk szülőföldjüket. A kérelmeket
minden magyarországi külképviseleten és magyarországi önkormányzatban át lehet adni.
A kérelmek elbírálása során két nagyobb szűrőt alkalmaznak: a magyar nyelv ismerete
és a nemzetbiztonsági átvilágítás. A nyelvismeret mértéke esetében pozitív megkülönböztetést
kell alkalmazni a szórványból és vegyesházasságokból származó igénylők esetében, míg a
nemzetbiztonsági átvilágítás során figyelmen kivül kell hagyni a különböző, évtizedekre
visszanyúló titkos dossziék és jelentések azon részeit, amelyek egyes személyeket
,,szélsőségesnek” minősítettek, csupán azért, mert anyaországi vagy határon túli jobboldali,
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nemzeti szervezetben tevékenykedtek, tevékenykednek. Természetesen, a besúgókkal, a
különböző titkosszolgálatokkal együttműködő és büntetett előéletű, közveszélyes személyekkel
szemben továbbra is jogos lenne az állampolgársági kérelem elutasítása.
A magyar állampolgárok, lakhelyüktől függetlenül, teljes választói joggal kell, hogy
rendelkezzenek. Nem létezhet elsőrendű és másodrendű magyar állampolgár. Ennek
értelmében, biztosítani kell a határon túli magyar szavazóknak is a választás lehetőségét. A
választópolgárokat megfelelő módon kell tájékoztatni a magyarországi választásokról a
választások időpontjának kiírásától a hivatalos választási eredmények kihirdetéséig.
8. Nemzetiségek közötti viszonyok
A világ nagy részén Szerbiát egy olyan országként tartják számon, amely ugyan Európa
szerves része, mégis magas az etnikai alapú frusztrációk és incidensek aránya. Súlyos
esetekben háborúkhoz, etnikai alapú leszámolásokhoz vezettek ezek a konfliktusok. A
Szerbiában élő szinte összes kisebbség az évek során ki volt téve valamilyen atrocitásnak. Ez
alól a délvidéki magyarság sem kivétel. Sőt, Délvidéken a legtöbb nemzetiségi alapú
inzultusnak, támadásnak, illetve provokációnak a magyarok voltak kitéve, szinte mindig a
többségi nemzet részéről.
Az MRM elismeréssel szól az emberi jogi szervezetek dokumentációs munkájáról,
mivel a szerb rendőri szervek nem képesek, vagy nem akarnak megoldást keresni a
támadásokra, és ezáltal a bűnösök nem bűnhődnek. Sajnos, azonban a helyzetet még inkább
súlyosbítja, hogy a felderítetlen és be nem jelentett támadások tömkelege mellett, az esetleges
magyarok által elkövetett kilengéseket embertelen szigorral büntetik a szerbiai törvényszékek.
Az évek során a magyarok ellen elkövetett bántalmazásoknak voltak hullámvölgyei és
hullámhegyei, de a probléma továbbra is létezik.
Az MRM mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetiségek közötti etnikai
viszonyok nyugodtak és rendezettek legyenek. A kérdés kétoldalú támogatottságot igényel. A
szerbiai

belügyi

szervek

következetes,

erélyes

fellépése

szükséges

az

incidensek

kezdeményezőivel szemben. Úgy gondoljuk, hogy a többnemzetiségű környezet megkívánja a
másik fél nyelvének ismeretét is. Sokat segíthetnek az etnikai viszonyokon a szerb-magyar és
magyar-szerb nyelvtanfolyamok is, valamint a magyar mint környezetnyelv kötelező oktatása
az iskolákban. Indokolt esetekben, meghatározott munkahelyeknél kötelezővé kell tenni a
magyar nyelv ismeretét. Ez elsősorban az állami intézményekre érvényes, ott, ahol a
nemzetiségi arányok miatt ez rendkívül nagy jelentőséggel bír és nélkülözhetetlennek
minősíthető.
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A menekült és más országokból kitoloncolt személyeket oda telepítsék, költöztessék
vissza, ahol korábban életvitelszerűen laktak. Ha ez nem lehetséges, akkor a legközelebbi
község területére. A nemzetiségi arányos erőszakos megváltoztatását a szerb alkotmány és
nemzetközi egyezmények is tiltják, melyeket Szerbia is aláírt.
9. Magyar-magyar szervezeti kapcsolatok
A szerbiai plurális kisebbségi rendszernek számos torzulása és hibája van, de
hivatalosan adottak a keretek a belső kisebbségi demokrácia kibontakozásához. A délvidéki
magyarság nagy részének a véleménye szerint a többpártrendszer megosztottságot és
leforgácsolódást eredményez az érdekérvényesítés területén. Az MRM véleménye az, hogy egy
pártot,

egy

érdekvédelmi

szervezetet

elsősorban

annak

tevékenysége,

aktivitása,

eredményessége, és nem utolsó sorban nagysága, ereje határoz meg. Ha ilyen szempontok
szerint tekintünk az általános délvidéki magyar politikai palettára, akkor elmondhatjuk, van
min javítani, és a kisebbségi politizálást nem a pártok száma alapján kell megítélni.
Az MRM-ben úgy gondoljuk, hogy a nemzet sorsát érintő fontos kérdésekben
konszenzusra van szükség. Ebben pártunk partner kíván lenni. Azzal is tisztában vagyunk,
hogy sok helyzetben a már fent említett pártelbírálás alapján lehet a tárgyalási pozíciókat
meghatározni. Ezzel minden felelősen és reálisan gondolkodó pártvezetőnek tisztában kell
lennie. Az MRM vezetése hajlandó együttműködni meghatározott ügyek, témák esetében más
magyar párttal, illetve pártokkal, amennyiben a tárgyalási feltételeket minden oldalról sikerül
lefektetni, és azokat betartatni.
A választásokon az MRM nyitott más független, civil és politikai szervezetekkel való
együttműködésre. Az esetleges együttműködésre az aktuális politikai-társadalmi helyzet, illetve
a nép akarata is kihatással van, de mindenek előtt a párt tagjai által támogatott irányelvek
megvalósítása az, ami befolyásolja az ezzel kapcsolatos döntéseket.
10. Külhoni és külföldi kapcsolatok
A trianoni tragédia óta a Kárpát-medence földrajzi, gazdasági és nemzeti értelemben
darabokra hullott. A különböző országokban rekedt magyarok közötti kapcsolattartás hosszú
időre megszakadt, majd a rendszerváltás után akadozva újraindult. Természetesen, itt
elsősorban anyaországi és külhoni magyarok közötti kapcsolatokról beszélhetünk. Az MRM
álláspontja szerint az egész Kárpát-medence magyarságának sorsa összefügg. A határon túli
magyarság érdekei, a különböző régiókban, sok ponton egybevágnak. Az anyaországi
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támogatásra

és

a

kölcsönös

segítségnyújtásra

pedig

nagyon

nagy

szüksége

van

mindannyiunknak.
Az MRM mentesülni kíván a szocialista-kommunista éra alatt nevelkedett káderektől,
és magától a gondolkodásmódtól is. Ezért, amikor a külkapcsolatok ápolásáról beszélünk, ki
kell mondani, hogy tárgyalópartnernek, együttműködő szervezetnek, illetve személynek
elsősorban olyanokra gondolunk, akik következetesen képviselik a magyarság ügyét, nem
simulnak a többségi nemzet mindenkori hatalmi rendszeréhez, nem alkalmaznak kommunista
módszereket ügyeik intézésében, és akikről az évek során bebizonyosodott, hogy
szavahihetőek.
Az MRM mint délvidéki magyar párt, amely gondolkodásmódjában nemzeti jobboldali,
de ugyanakkor az itteni magyarság teljes egészének problémáival foglalkozó szervezet,
elsősorban olyan pártokkal, szervezetekkel és személyekkel kíván külkapcsolatokat ápolni,
akik elvi és gyakorlati segítséget akarnak nyújtani az MRM irányelveinek megvalósításához.
11. Gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság és munkahelyteremtés
Az MRM követeli a mindenkori szerb hatalomtól, hogy a magyarok által lakott
területeken, amelyek láthatóan és bizonyíthatóan a legelhanyagoltabb vidékek, növeljék a
gazdaságfejlesztésre és infrastruktúra fejlesztésre szánt pénzeszközöket, és a nehéz helyzetben
lévő kis- és középvállalkozások támogatási rendszere is épüljön ki.
A mezőgazdasági földterületekkel rendelkező polgárok egyre nehezebben juthatnak
hozzá föld alapú támogatásaikhoz. Kérjük az államot, hogy tisztázzák és egyszerűsítsék le ezt a
fajta támogatási rendszert.
Egyebek között, követeljük, hogy a foglalkoztatás terén alkalmazzák a részarányosság
elvét az állami intézményekben (különösen a rendőrség kötelékeiben), vállalatokban és
közvállalatokban. Képviselni fogjuk azt az elképzelést, hogy bővüljenek az önkormányzatok
tulajdonjogai, főként a használaton kívül lévő állami vagyontárgyak esetében követelni fogjuk
ezeknek az önkormányzatokra történő átruházását, valamint az új (zöld-mezős) és már alappal
rendelkező (barna-mezős) beruházások megindításához szükséges földterületek birtokba
vételét is támogatjuk.
Támogatjuk a tömb- és a szórványmagyarság összehangolt gazdasági terveinek
kidolgozását, a határokon átnyúló gazdasági együttműködések kivitelezését és az integráltabb
gazdaságfejlesztési politika kialakítását.
Sürgős feladat a kezdő vállalkozások indulását segítő vállalkozói inkubátorházak
kialakítása minden nagyobb, magyarok által is lakott községi központban. Az állami
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gazdaságfejlesztési pályázati pénzforrások elosztásánál biztosítani kell a kisebbségek
részarányos képviseletét. Az ún. primer és szekunder szektorban működő vállalkozók és
vállalkozások számára szükség mutatkozik egy naprakész, könnyen hozzáférhető pályázatitámogatási információs rendszer kiépítésére, hogy mezőgazdászaink és egyéb vállalkozóink
idejében értesülhessenek és felkészülve fogadhassák a megpályázható támogatásokat.
Be kell vonni a privatizációs folyamatokba a magyarság képviselőit is, mert az évek
tapasztalatai megmutatták, hogy ebből törekszenek kizárni a délvidéki magyarokat.
Ugyanakkor, a magyar vállalkozók és gazdák felkészültési szintjét pályázatíró-tanfolyamok
szervezésével is emelni kell. A piacokon az árusok felé a helybérleti árakat lehetőség szerint
csökkenteni kell.
Támogatjuk az adómentes diákmunka rendszerének bevezetését, amelyhez biztosítani
kell a törvényes hátteret és meg kell alakítani azokat a munkaközvetítő diákszervezeteket,
amelyek kapcsolatot tartanának az állami szervekkel és a diákmunkásokat alkalmazni kívánó
vállalatokkal,

cégekkel.

Ezek

a

cégek

bizonyos

adókedvezményben

részesülnének

diákmunkások alkalmazása esetén.
A legnehezebb gazdasági helyzetben levő falusi vidékekre telepítsenek olyan nagyobb
üzemeket, amelyek képesek felszívni és foglalkoztatni az amúgy könnyen tanuló, többnyelvű,
jó munkamorállal rendelkező vidéki magyar lakosságot. Ezen projektumok beindításánál
kiemelt figyelmet szenteljenek a pályakezdőknek és a munkanélküli nőknek. A tervezés legyen
rendszerhű, ami egy egységes falufejlesztési stratégiához igazodna.
A Délvidék magyarok lakta részein – még akkor is, ha az illetékesek gyakran
próbálkoznak a jelenség takargatásával – átlagon felüli a munkanélküliség, és ezen belül is a
megengedettnél magasabb a magyar munkanélküliek aránya. Magyarországnak köszönhetően,
a magyar nemzeti célokat is szem előtt tartva, kerüljön sor az anyaországból érkező piaci
befektetések ösztönzésére. Biztosítani kell a munkakereső magyar polgárok számára a
lehetőséget, hogy elhelyezkedhessenek ezeknél a cégeknél és intézményeknél.
Falvainkban legalább egy-egy nagyobb üzem létesítése szükséges, ami biztosíthatná a
jelenleg álláskereső lakosság megélhetését. Az MRM adatbázist készít azokról, akik munkát
keresnek, és igyekezne minél több munkáltatóhoz eljuttatni a munkavállalók önéletrajzát és
elérhetőségét. A rászorulókat ideiglenes támogatásban próbálnánk részesíteni gyűjtőakciók
révén.
Küzdünk az egyenlő feltételek megteremtéséért és a szürkegazdaság, meg a korrupció
visszaszorításáért. Fel kell gyorsítani a termékek, szolgáltatások megfizettetését és állami
garanciákat kell bevezetni. A gazdasági és mezőgazdasági támogatások (szubvenciók) növelése
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(területalapú támogatás a kisgazdaságoknak is, a bio-gazdaságok támogatása, új technológiák
támogatása, zöld energia) elsőrendű feladat. Ehhez növelni kell a mezőgazdasági költségvetési
tételekeket. Szükségesnek tartjuk az önkormányzatok által kirótt adók, járulékok,
adminisztratív, kommunális illetékek, valamint a helyi közvállalatok árainak felülvizsgálatát.
Fejleszteni kell a magyar települések vasúti, folyóvízi hálózatát, kezdeményezni kell az
ipari parkok, vám-szabad övezetek létrehozatalát és biztosítani kell a vajdasági magyarság
szempontjából fontos zentai körzeti kórház fejlesztését. A túlzsúfolt városokban rendezzék a
parkolóhelyeket, bővítsék a parkolási lehetőségeket.
A

Délvidék

területén

megvalósuló

projektek,

beruházások

és

építkezések

kivitelezésénél előnyben kell részesíteni a lokális, illetve regionális kivitelezők pályázatait.
A fentiek mellett a következő területeken igyekszünk segíteni a mezőgazdaságból
élőknek és mezőgazdaságban dolgozóknak:
- a kisbirtokosok területeinek védelme, a túlméretezett nagybirtokosok korlátozása,
- a szövetkezetek segítése állami pénzekből infrastrukturális háttér kiépítéséhez,
- a bérbeadó vagy eladó földek igazságos és részarányos elosztási rendszerének kialakítása,
- a gazdák önhibájukon kívül történő mezőgazdasági károk azonnali pénzbeli megtérítése,
- biotermékekkel és bioenergia termeléssel foglalkozók részére nyújtandó rendszeres
támogatások biztosítása,
- jellegzetes, helyi magyar termékek, élelmiszerek termesztésének és gyártásának élénkítése.
Modern szakszervezetek: Rengeteg veszteség keletkezik a termőföldek irracionális
kihasználása miatt. Itt először is a sok barázdára kell gondolni. Továbbá, a számos parcella és
az azokon termő különböző gabonafélék lehetetlenné teszik a vetés, illetve aratás racionális
tervezését. Képtelenek a mezőgazdasági gépek optimális kihasználására (elég arra gondolni,
hogy mennyi üresjárata van egy traktornak, illetve egy kombájnnak, miután befejezte a munkát
az egyik parcellán, mekkora utat kell megtennie a következő parcelláig, ahol aztán folytathatja
a munkát). Emiatt időveszteségek keletkeznek, növekszik a gépnek az amortizációja,
pocsékoltatik az üzemanyag stb.
Ezért nem lehet kihasználni a nagyobb, erősebb mezőgazdasági gépeket sem, ami
viszont hatalmas kárt okoz. Nyugaton a mezőgazdasági termelés arra épül, hogy egy gép minél
több munkát tudjon egyszerre elvégezni (pl. a talajelőkészítést, a vetést és a műtrágya
földbehelyezést egyetlen traktor végzi egyetlen, kombinált géppel). Ezzel nem csak időt és
üzemanyagot lehet megspórolni, hanem egyben kevésbé romboló hatással is van a föld
struktúrájára (a föld kevésbé lesz összetaposva, mint amikor a feljebb említett három
munkálatot három külön fázisban végzik el).
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A délvidéki magyar parasztság az államtól nem várhat segítséget. Ha fejlődni akar, azt
csakis úgy érheti el, ha saját maga szerveződik. Új fajta szövetkezetekbe tömörülve
könnyebben érhetik el azt, hogy a vetőmagot, üzemanyagot, műtrágyát, vegyszereket,
alkatrészeket stb. olcsóbb áron szerezzék be. Az egyik legfontosabb cél a termelési inputok
csökkentése. A betakarított termékeket is jobb áron adhatják el, ha szervezetként lépnek fel a
piacon, és minél több szövetkezet működik együtt, annál hatékonyabb az érdekérvényesítés is.
Szervezetként könnyebben találhatnak külföldi befektetőkre is.
A parasztok földjei ezzel nem válnak közvagyonná. Bármikor kiléphetnek a
szövetkezetből, és a földjükkel ismét azt kezdhetnek, amit szeretnének (illetve csak abban az
esetben léphetnek ki, ha a földjükön közben nem kezdődött el semmilyen munkálat sem, amely
a szövetkezet által nyújtott kedvezményekből eredt, és ilyen esetben a kilépéssel várniuk kell
az évvégi elszámolás utánig).
Miután a parcellák összevonhatóvá váltak, fel kell térképezni a földeknek a
termékenységét, és ez alapján tervezni hogy mit, hova és mennyit vetnek, illetve hova kell
majd több és hova kevesebb műtrágyát szórni. Mindig ki kell kérni a szakirányos szervezetek
véleményét (Mezőgazdasági Intézet, Mezőgazdasági Szakszolgálat stb.), és a termelőknek
alkalmazniuk kell a javaslatokat. A mezőgazdasági gépek szintén a mezőgazdászok vagyona
marad. Ám, ezeket fel kell jegyezni a szövetkezet adatbázisába, hogy a munkálatok menete és
kivitelezése minél hatékonyabban történjen.
A szakszervezet magánvagyonának azokat a gépeket kell tekinteni, amelyek a
szakszervezet pénzéből lettek megvásárolva. Miután az év végén megtörténik az elszámolás,
minden tag köteles bizonyos százalékot befizetni a közös kasszába. A befektetőktől kapott
pénz is közvagyonnak számít, az elköltését pedig közösen kell megbeszélniük a tagoknak.
Nagyon fontos arra is ügyelni, hogy az új gépek előbb ott kerüljenek bevetésre, ahol a
legnagyobb szükség van rájuk. Támogatni kell, hogy az ilyen modern szövetkezetek elsősorban
a délvidéki magyarság köreiben alakuljanak meg elsőként.
Szociális és jogbiztonság
Miközben a Délvidéken emberek élnek a létminimum alatt és környékén, addig a
politikai elit teljes szociális érzéketlenséget tanúsít. Ebben a helyzetben az MRM nagyobb
szolidaritást kell, hogy vállaljon az elesettekkel és a rászorulókkal. Ha valamelyik tagunk vagy
családtagja hirtelen munka nélkül maradna és kilátástalan egzisztenciális helyzetbe kerülne,
vagy ha súlyosan megbetegedne és nem tudná állni kezelési költségeit, azonnal gyűjtési
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akcióba kezdenénk. Ugyanezt tennénk meg az MRM-en kívüli nemzettársaink esetében is,
persze miután alapos betekintést nyernénk az illető valós helyzetébe.
A párt – lehetőségeihez mérten – jótékonysági akciókat szervezne, és megmozdulásokat
kezdeményezne. Az ilyen akciók során számítanánk a jótékonysági civil szervezetek
maximális segítségére.
Meg kell oldani a rendszeres iskolai étkeztetést a rászoruló diákok részére, illetve a
magyar nagycsaládosok esetében. A tömbmagyar területeken kiemelten kell támogatni a
nagycsaládosokat.
A dolgozók jogait érvényre kell juttatni a munkaadókkal szemben. Elterjedt jelenség a
kizsákmányolás, az éhbérért történő dolgoztatás, a szabadság nélküli munkaév. A munkaügyi
törvényt módosítani kell aszerint, hogy a munkaadónak kötelessége legyen időben fizetést
folyósítania az alkalmazottaknak. Ha ezt három hónapig nem teszi meg, akkor a rendőrség
hivatalból indítson büntető eljárást. Szakszervezeti szinten a kollektív szerződéseket szigorúan
be kell tartatni.
A nőkre vonatkozóan külön védelem szükséges a munkakeresés folyamatában vagy
már a munkahelyen. Számos esetben a női munkavállalók nem mernek gyermeket vállalni,
mert félnek a felmondástól, vagy amig lehet, titkolják a terhességet.
A jogtalanul, főleg etnikai alapon elbocsájtott magyarok jelentkezhetnének az MRM
legközelebbi irodájában. Gondos nyilvántartást vezetnénk az ilyen esetekről. Miután
betekintést nyernénk a részletekbe, és ha úgy ítélnénk meg, hogy elegendő bizonyítékkal
rendelkezünk, megpróbálnánk jobb belátásra bírni a vétkes munkaadót. Ha elmaradna az
eredmény, hozzájárulnánk ahhoz, hogy a sértett jogorvoslatot nyerjen, vagy legalább
útmutatással szolgálnánk neki. Mindent elkövetnénk, hogy a legdrasztikusabb ügyek
nyilvánosságot kapjanak.
Miközben egyre fokozódik a munkanélküliek száma és szaporodnak a koldusok
Délvidék utcáin, tűrhetetlen, hogy az önkormányzatok fényűző rendezvényekre költsenek
milliókat. Egy szociálisan érzékeny önkormányzat a költségvetés alapos átütemezésével
lényegesen javíthatna az elszegényedett lakosság helyzetén.
Az MRM kezdeményezi, hogy a kommunális szolgáltatások árát legalább egy évre
fagyasszák be azokban a községekben és városokban, ahol jóval az országos átlag felettiek
ezek a díjak, amíg nem normalizálódik a helyzet.
Nyilvánvaló, hogy nem csak a munkahelyeken érheti nemzeti alapú diszkrimináció a
magyar embert. Az utcák, az iskolák és a szórakozóhelyek mind olyan területek, ahol a 2000-es
év óta számos etnikai alapú atrocitás érte a magyarokat. Az eseményeket követően két dolog
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történhetett. A sértett vagy hozzátartozója feljelentést tett az elkövetővel, elkövetőkkel
szemben, majd az ítélet sohasem született meg, vagy felmentették. Vagy nem történt semmi,
inkább a sértettek elhallgatták, eltusolták az ügyet, általában félelemből. Az MRM-ben úgy
érezzük, eljött a változás ideje. Nem maradhatnak büntetlenül a bántalmazók, és nem
maradhatnak támogatás, remény és védelem nélkül a sértettek. Szeretnénk mi is
támogatásunkról biztosítani minden délvidéki magyart, akit nemzeti alapon bántottak.
Hozzánk bátran fordulhatnak, dokumentációt készítünk az esetekről, majd jogi úton
segítünk érvényt szerezni az igazságnak. Ha a szerbiai igazságszolgáltatás ismét csődöt mond,
akkor hajlandóak vagyunk anyaországi és nemzetközi színtérre vinni a dolgot, és ez alatt
minden más formában segítséget nyújtani a sértetteknek.
A vajdasági magyar emberek egyenjogúságát szavatolni kell a gyakorlatban a pozitív
diszkrimináció általánosan elfogadott elve alapján. Mindez terjedjen ki az iskoláztatásra,
gazdaságra, anyagi javak és támogatások elosztására, a nemzeti értékek megőrzésére, az állami
munkahelyek elosztására és a szavatolt parlamenti helyek biztosítására.
Az anyaországból induló kárpát-medencei jogsegély szolgálatot ki kell terjeszteni
Délvidék területére is, amely segédkezik a magyarokat ért nemzetiségi alapú ügyek
rendezésében.
12. Egészségügy, család- és gyermekvédelem
Az MRM szerint a délvidéki magyarság hosszútávú problémáinak legégetőbb kérdései
között a magyarok gyermekvállalása áll. Tudjuk, hogy az állam ezen a téren nem
érvényesítheti a kisebbségekkel szembeni pozitív diszkriminációt. Ezért az MRM követeli az
államtól, hogy növelje a gyermeket vállalók támogatását és csökkentse a rájuk nehezedő
terheket. A szilárd szociális és anyagi háttér, valamint a nyugodt és kecsegtető életkörnyezet
indukálná a nagyobb mértékű gyermekvállalást a délvidéki magyarság keretein belül is.
Ugyanígy, az anyaországi kormány és szervezetek támogatását is kérjük, hogy a már magyar
állampolgársággal rendelkező vagy az arra már igénylést beadott fiatal házaspárok részére
gyermekvállalást ösztönző támogatást nyújtson.
Támogatjuk a fogyatékkal élők életkörülményeinek a megkönnyebbítését, legyen szó
fizikai akadálymentesítésről vagy akár munkahelyi foglalkoztatásról. Az esélyegyenlőség
serkentése érdekében segítségére leszünk a fogyatékkal élő párttagjainknak, illetve támogatunk
minden erre irányuló törekvést.
A nyugdíjasok és idősek számára követeljük, hogy a mindenkori nyugdíjösszegek
arányosan változzanak a pénz fizetőerejével, valamint tegyék elérhetőbbé az idősek gondozását
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mindenki számára. Fontos, hogy az idősebb korosztály számára minden hivatalos ügyintézést
tegyenek lehetővé saját anyanyelvükön. Sőt, a gyógyszertárak alkalmazottai magyar nyelven
szolgálják ki és tájékoztassák a betegeket, valamint gondoskodjanak arról, hogy a gyógyszerek
mellé hivatalos magyar fordítású mellékleteket is csatoljanak.
A drogellenes politikánkra is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni. Ez a probléma a felszín
alatt hatalmas méreteket öltött, és a rendőrség, valamint az állam ölbe tett kézzel néz erre.
Rendezvényeinken és kiadványainkban tájékoztatjuk a délvidéki magyar fiatalságot a drogok
káros hatásairól és a leszokás lehetőségeiről.
Bevezetjük a közmunka programot, amelynek értelmében a munkaképes korosztályú és
munkaképes fizikai állapotú, de eddig segélyből és támogatásból élő polgárok számára
kötelező a munkavégzés. A munkákat a saját településükön végzik, és cserébe kapják a segélyt,
illetve a támogatást.
A magyar állam anyagi támogatásával jöjjön létre a határon túli Magyar Családvédelmi
Alap, amely a magyar családok gyermekvállalását, családalapítását ösztönözné és vigyázná.
Ugyanakkor, ellenezzük az abortuszt, az élet kioltásának tettét.
13. Egyházak és vallási élet
A mai világ egyre inkább háttérbe próbálja szorítani a vallás és egyházaink szerepét, és
ezzel együtt Istent is. A fiataloknak is lehetőséget kell biztosítani, hogy átérezzék azt a hitet,
amit elődeink vetettek a megmaradásba és a szebb jövőbe. Sokak szerint a történelmi
egyházaink nagyobb erkölcsi támogatásban kell, hogy részesüljenek.
Az MRM nem kíván beleszólni az egyház dolgaiba, de mindenképpen meghallgatjuk
papjaink és lelkészeink üzeneteit, tanácsait. Vallási hagyományainkat ápolni kell. Történelmi
egyházaink erkölcsi rendje jelenti a kapaszkodót, az erős sziklaalapot, amely a megmaradásunk
fontos pillére.
Sajátos problémaként jelentkeznek a nem legális és nem történelmi múltú, magukat
egyháznak nevező ún. vallási közösségek, illetve szekták, amelyek egyre inkább beszivárognak
hétköznapjainkba. Alapos felmérések és vizsgálatok útján ezeket ki kell szűrni a délvidéki
magyarság köreiből, mert súlyos károkat okozhatnak a polgárok hittudatában és
személyiségében.
Az MRM gyakorlati úton kíván a templomaink felújítási és építési munkálataiban részt
venni, illetve az ide vonatkozó támogatások megvalósításában is segítséget fog nyújtani.
Követeljük a szerb államtól, hogy gyorsítsák fel és teljes mértékben tegyenek eleget az
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egyházakkal szembeni vagyon-visszaszármaztatásnak, amelyek legnagyobb mértékben a
magyar egyházakat érintik a Délvidéken.
Egész Szerbia területén nincs megoldva a katolikus papok és szerzetesek és a
szerzetesnők, valamint református, protestáns lelkészek szociális, nyugdíj-, és egészségügyi
biztosítása. A papok szociális biztosításának szabályozása nem egy jogállamra jellemző módon
történik, amely alanyi jogon kimondaná hogy a papoknak jár ez a szolgáltatás. A szerbiai
püspökök régóta küzdenek, de ezen a téren az államszervek részéről folyamatosan akadályokba
ütköznek, miközben különbséget tesznek a görög keleti egyház irányába.
14. Nyelvhasználat
Az MRM szerint a községi költségvetések átütemezésével biztosítani kellene minden
olyan szerb vagy nem magyar ajkú polgár számára, aki nem beszéli a magyar nyelvet,
díjmentesen fejezze be az alapfokú magyar nyelvtanfolyamot, sőt, a közép- és haladó szintű
tanfolyamra is ingyen vagy jelképes összeg fejében iratkozhasson. A szerbül rosszul vagy
sehogyan sem beszélő nemzettársainknak ugyanilyen feltételek mellett kellene lehetővé tenni a
szerb nyelv elsajátítását. Az önkormányzatok biztosítanák az ehhez szükséges színvonalas
tanárokat és a helyiségeket.
Miután tudjuk, hogy lényegében a nemzet és a nyelv egyenlő, valószínűnek tartjuk,
hogy azok a szerb ajkú polgárok, akik legalább alapszinten megtanulnák a nyelvünket, kisebb
ellenszenvvel és agresszivitással viseltetnének a magyarság iránt. Ez több szempontból is
kiváló befektetések lenne az önkormányzatok részéről, hiszen egyebek között a közbiztonság
javítását is szolgálná.
Az MRM tűrhetetlennek tartja, hogy az olyan intézmények hivatalnokai, mint amilyen
a posta, a vasútállomás stb. nem beszélik a magyar nyelvet. Folyamatos és erőteljes nyomást
szándékozunk gyakorolni az illetékes állami és a községi szervekre, kötelezzék a magyarok
lakta önkormányzatok közvállalataiban dolgozókat a magyar nyelv elsajátítására. Az MRM
felhívást intézne községeink minden magyar magánvállalkozójához, hogy fontolják meg,
valóban foglalkoztatni akarnak-e olyan személyt, aki legalább alapszinten nem beszéli a
magyar nyelvet.
A magyar nyelv hivatalos használatban van szinte minden magyarok lakta vidéken.
Ezeknek az önkormányzatoknak tudatában kell lenniük annak, hogy ezzel vállalják azt, hogy a
magyarokkal magyar nyelven kell a kapcsolatot tartaniuk. Az államnak a kisebbségekkel a
saját nyelvén kell kommunikálnia. Úgy gondoljuk, hogy minden olyan területen, ahol a
délvidéki magyar embernek az állammal van kapcsolata, ott az adófizető polgár eldönthesse,
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hogy hogyan akar kommunikálni, legyen szó az adóbevallásról, számlák befizetéséről, bírósági
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mintadokumentumokat az MRM kész elkészíteni és bemutatni a nyilvánosság és az érintett
szervek számára.
Azokban a községekben és városokban, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban
van, az útjelzőtáblák, feliratok, településnévtáblák és minden állami vagy önkormányzati felirat
kötelezően legyen magyar nyelven is feltüntetve. A magántulajdonú vállalatok, cégek feliratait
az önkormányzat ingyenesen többnyelvűsítse.
Az állami és önkormányzati épületeken pedig egész év során, az ország zászlaja
mellett, legyen kint a délvidéki magyarság zászlaja is. Az ehhez szükséges törvényi módosítást
tegyék meg.
Az összes délvidéki oktatási intézményben legyen kötelező tantárgy a nem magyar
osztályok tanulóinak a magyar mint környezetnyelv. A cél megvalósításával a tanítóképző
iskoláról kikerülő délvidéki magyar nyelvet oktató tanároknak biztos munkahelye lenne,
valamint javulna a gyakorlati többnyelvűség Délvidék területén.
Az MRM irányadónak tekinti az MNT nyelvhasználati stratégiának egyes fejezeteit is.
15. Kultúra és művelődés
Kérni fogjuk a kiemelt magyar művelődési intézményeket arra, hogy költségvetésüket
évekre visszamenően mutassák be a nemzeti tanács részére, és számoljanak be az utóbbi
időszakban elért eredményeikről, illetve vázolják fel a megvalósítandó terveiket. A beszámolók
tükrében kezdeményezzük a nem megfelelő eredményt felmutató kiemelt művelődési
intézmények vezetőségének leváltását, és egyúttal új, ígéretes tervekkel rendelkező vezetőség
megválasztását.
Kezdeményezzük a délvidéki kulturális értékek teljeskörű feltérképezését, és az eddig
védettséget nem élvező emlékeink védetté nyilvánítását, valamint ezen értékek mielőbbi
megújítását és felújítását, kiemelten kezelve kastélyainkat és egyéb építészeti alkotásainkat.
Fejleszteni akarjuk a délvidéki magyar könyvtári hálózatot azáltal, hogy minden városi
és falusi könyvtár részére elektronikus hálózati rendszer kialakítását kezdeményezzük, amely
lehetővé teszi a könyvállományok rendszerezését, és hatékony kapcsolattartást biztosít az
intézmények között.
Az MRM a nem túl költséges, ám sokrétű művelődési rendezvényekre óhajt hangsúlyt
helyezni. Az egyik fő cél a magyar nemzeti kultúra és történelem hagyományainak ápolása,
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népszerűsítése. Ugyanolyan fontos a délvidéki magyarság látókörének fokozatos bővítése, a
világviszonylatban létező vagy alakuló művészeti irányzatok, áramlatok bemutatása.
A könyvtárak olvasótermei és képtárai az év jelentős részében kihasználatlanok, ami
több más intézményről is elmondható. Ilyen helyeken lehetne akár ingyenesen vagy kis
befektetéssel szervezni úgynevezett multimediális (több művészeti ágazatot magába tömörítő)
rendezvényeket. Fontos, hogy a rendezvények szervezői jó hangulatot teremtsenek, és, hogy az
MRM által rendezett kulturális eseményeket közvetlen, családias légkör jellemezze.
Az MRM továbbá szeretné felélénkíteni a közéleti vita műfaját, egy asztalhoz ültetni a
különböző nézeteket valló feleket, akik pezsgő vitát folytatnának egymással időszerű, és akár
provokatív témákról. Színvonalas moderátorokkal és a sajtó bevonásával egy ilyen
hagyományos szócsata-sorozat megfelelő visszhangra számíthatna.
Az MRM szervezete felhívást intézne mindazokhoz a fiatalokhoz, illetve szülőkhöz,
akik úgy vélik, gyermekük a művészet bármelyik terén tehetséges, de kapcsolatok hiányában
eddig nem tudott kifejezésre jutni. Mi fellépési lehetőséget próbálnánk biztosítani számáraszámukra. A fiatal tehetségek felkarolását fontos célnak tekintjük.
Az MRM irányadónak tekinti az MNT kultúrális stratégiának egyes fejezeteit is.
16. Közoktatás és felsőoktatás
A délvidéki diákság körében végzett kutatások eredményei arról tanúskodnak, hogy a
többség előtt a jövő, mint egy homályos és bizonytalan kép lebeg. Sokan az utolsó pillanatban
döntenek a továbbtanulás irányát illetően. Ebből kifolyólag sokan megbánják, megunják vagy
csalódnak abban, amit választottak, vagy amit rájuk kényszerítettek. Az MRM szervezetének
vállalnia kell a fiatalok átfogóbb felvilágosítását és folyamatos tájékoztatását a továbbtanulási
lehetőségekről és a munkaerőpiac alakulásáról. Olyan (szak)képzés kell a fiataloknak, amellyel
gyorsan viszonylag biztos anyagi megélhetést jelentő munkához jutnának a befejezett
tanulmányok után.
Átfogó alap, közép és felsőoktatási reformokra van szükség. Az iskoláskor előtti
intézményekben lenne igény magyar csoportokra (kis, közép, nagy, inklúziós, valamint
bölcsödei). Új iskoláskor előtti intézményekre van szükség, mivel a legtöbb szülő szerb vagy
kétnyelvű csoportba íratja a gyerekét, mert a magyar csoportban nincs több hely.
Emellett, a szülőkkel való kommunikáció is nagyobb szerepet kell, hogy kapjon, mivel
sokan már nem magyar tagozatra íratják gyermekeiket, csupán azért, mert azt hiszik, a szerb
nyelv tökéletes elsajátítása csak ilyen módon történhet meg, és gyermekeik így kerülhetnek
egyenrangú helyzetbe a munkakeresés, illetve foglalkoztatás terén.
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Az MRM gyalázatosnak tartja azt a tényt, hogy a magyar diákok, az általános és
középiskolákban egyaránt, olyan tankönyvekből tanulják a szerb nyelvet, amelyeknek semmi
közük a reális élethez. Az elvont, archaikus és helyenként szerb nacionalista szövegek
tömkelege nem segíti a magyar tanulókat a hétköznapi szerb nyelv elsajátításához. Ennek
következtében a későbbiekben sokkal nehezebben tudnak munkát találni és egyáltalán
boldogulni az életben.
Az MRM követelni fogja az illetékes állami szervektől, sürgősen változtassák meg az
említett tantárgyra vonatkozó tantervet és a tankönyveket. Továbbá, tűrhetetlen, hogy a magyar
diákoknak olyan tanár adja elő a szerb nyelvet, aki legalább alapszinten nem beszéli a magyar
nyelvet.
A szórványban, ahol nincs magyarul beszélő szaktanár, ott is tehessenek magyar
nyelven érettségi vizsgát a diákok, mert jelenleg legfeljebb egy bonyolult procedúra
végigjárása esetén tehetik meg.
Azokban a községekben, ahol magyar nyelvű oktatás már nincs, meg kell tenni mindent
annak érdekében, hogy a hétvégi magyar anyanyelvápoló és kiegészítő óráknak helye legyen.
Itt számítunk az egyházaink és a pedagógus egyesületeink együttműködésére is.
Alakítsák ki az általános iskolai oktatási rendszert a magyarok számára ott, ahol ez még
nem valósult meg, és minden önkormányzat alapíthasson általános iskolát. Tegyék lehetővé,
hogy a külföldön tanult magyar diákok könnyített úton és kevés anyagi ráfordítással, valamint
kevesebb hivatali eljárással honosíttathassák a diplomájukat Szerbiában.
Legyenek olyan akkreditált oktatási központok, ahol a felnőttek átképzésével és
továbbképzésével foglalkoznak. Egyebek közöttük, kérjük, hogy legyen megszervezve, főként
az aprófalvas vidékeken, a diákok biztonságos buszos szállítása az iskola és az otthon között.
Az oktatási intézmények mellett a más településről érkező magyar diákok
elszállásolásáról is gondoskodni kell. Létszámbővítéssel vagy új kollégiumi épületek
emelésével kell növelni a szálláshelyek számát ott, ahol azt a nem helyi diákság létszáma
megkívánja. Azokat a kollégiumokat, amelyek jelenleg nem részesülnek állami támogatásban,
vonják be a támogatási rendszerbe.
Az MRM síkra száll az önálló magyar oktatási rendszer létrehozásáért a bölcsödétől az
egyetemig. Részt kíván venni mind az egyetemért folyó kampányban, mind pedig az egyetem
szerkezetének kidolgozásában. A délvidéki magyar fiatalság öntudata csak akkor maradhat
fenn, ha a bölcsödétől az egyetemig magyar nyelven és magyarok között tanulhat. Nem szabad
leragadni a multikulturális egyetem gondolatánál, mert az csak torz helyzetet alakítana ki.
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Az önálló egyetem elérésének első lépéseként az Újvidéki Egyetem keretein belül
magyar tagozatokat lehet alakítani magyarországi egyetemek együttműködésével, kihasználva
a Tempus és más egyetemek közötti pályázatok nyújtotta lehetőségeket.
Fontos célunk, hogy az anyaországi tankönyvbehozatal menete és szerbiai használata
egyszerűsödjön, illetve megoldódjon. Az a tapasztalat, hogy a Szerbiában szerkesztett, illetve
sok esetben szerb nyelvről lefordított tankönyvek nem megfelelő minőségűek, nem
illeszkednek a magyar osztályok valós tanterveibe, és ráadásul egyes szerbről fordított könyvek
egyenesen magyar identitástudat-ellenesek. A tan- és szakkönyvek mellett szeretnénk minél
több könyvtárba és könyvesboltba sokrétű magyar könyveket juttatni.
Tehát, az MRM-ben úgy véljük, hogy a délvidéki magyar oktatás egyetlen jó
megoldása az, ha különálló magyar iskolákat hozunk létre, ahogyan ez működik az erdélyi,
kárpátaljai vagy felvidéki régióban is.
Az intézmények felszereltségén és fizikai állapotán javítani kell, a tantermek és
sportcsarnokok felújítására külön pénzeszközök szükségesek.
A magyar oktatásban a nemzeti érdekeket érintő tantárgyak programját, vagy azokra
vonatkozó programrészeket a Magyar Nemzeti Tanács döntéshozatali joggal határozza meg.
Fogadják el azoknak a külföldi egyetemeknek a listáját, amelyek diplomáit Szerbiában
feltételek nélkül elismerik. Síkra szállunk a külföldön tanuló délvidéki magyar fiatalok
visszatéréséért, anélkül, hogy a családok, a fiatalok számára ez a döntés anyagi megterhelést és
bonyolult eljárási procedúrát jelentene. A mostani formában diplomahonosításból befolyt
összegeket az egyetemeknek a magyar nyelvű oktatásra kelljen fordítaniuk.
Az MRM irányadónak tekinti az MNT oktatási stratégiának egyes fejezeteit is.
17. Tájékoztatás
A délvidéki magyar média erkölcsi mélyponton van. Szükség van egy teljesen új
délvidéki magyar médiastratégia kidolgozására, amelybe bekapcsolódhatnának a magyar
politikai pártok és a nemzetünk érdekeit egyértelműen képviselő civil szervezetek és újságírók.
E stratégia kidolgozásában semmiképpen sem vehetnének részt a kommunista-titoista rendszert
kiszolgáló sajtómunkások.
A délvidéki magyar sajtó a szólásszabadság felső határát kell, hogy súrolja. Elég volt a
gátlástalan politikai cenzúrából, a közélet egyes aktív, legális résztvevőivel szemben
alkalmazott médizárlatból vagy médialincsből. Továbbá tűrhetetlen, hogy egyes magyar nyelvű
médiumokban egyetlen világnézet, a fékevesztett liberalizmus uralkodjon.
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A nemzeti közösségek nyelvén is műsort sugárzó rádiók és televíziók magánosítását
véglegesen le kell állítani, és törvényes háttérrel biztosítani, hogy a már meglévő magyar
médiumok megmaradjanak.
Rátermett, bátor, kreatív és nemzetben gondolkodó újságírói gárdára van szüksége a
délvidéki magyarságnak, amelynek biztosítani kell a megfelelő munkakörülményeket.
Bővíteni kell a nyomtatott médiumok terjesztési lefedettségét, hogy a szórványban élő
délvidéki magyar polgárokhoz is eljuthasson.
Nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a magánalapítású délvidéki magyar internetes
portáloknak, és a lehetőségekhez mérten anyagilag is támogatni azokat.
Javaslattal élünk a Köztársasági Műsorszórási Ügynökség egy tagjára vonatkozóan, aki
tiszta múltú, magas szakmai ismeretekkel rendelkező személy kell, hogy legyen.
Célunk a Vajdasági Radió és Televízió magyar szerkesztőségének megreformálása, a
szocializmusban szerepet vállaló személyek lemondatása, egy fiatal és talpraesett újságírói
csapat sorbaállítása, s a rendelkezésre álló műsoridő közhasznú tartalommal való kitöltése.
A nemzeti tanács által alapított és annak irányítási jogkörében álló médiumok,
elsősorban a Magyar Szó napilap és a Hét Nap hetilap szerkesztéspolitikáját teljes mértékben
mentesíteni kell a politikai pártok befolyásától. Az említett médiumok főszerkesztőit és
igazgatóit kötelezni kell, hogy a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztassák a lapok
példányszámáról. Továbbá részletes évi beszámolókat kellene készíteniük a lapok
eredményeiről, amelyek alapján a nemzeti tanács levonná a követekeztetését (pl. a
példányszám érezhető csökkenése esetében leváltaná a médiumok vezetőit).
Követelni fogjuk, hogy a közszolgálati médiumok az egységes magyar történelem
bemutatásával és az anyanyelvápolás témakörével rendszeresen foglalkozzanak.
18. Szórvány-, sziget- és tömbmagyarság
A több mint negyed milliós délvidéki magyarságnak ugyan van egy északi tömb
területe, de egész Délvidék területét belakjuk. Mára már oda jutottunk, hogy szórványról és
tömbről beszélhetünk. Sajnos, egyes közéleti emberek hozzáállásának köszönhetően
megromlani látszanak a két csoport közötti viszonyok. Pedig a kettő nem választható szét,
együtt kell boldogulnunk.
Az MRM-ben úgy hisszük, nem kell feladni a legkisebb életterünket sem. Fejlődést és
felemelkedést kell kínálni a szigetszerűen élő délvidéki magyaroknak is. A különböző pályázati
pénzek, támogatási források és gazdasági befektetések terén kiemelt szerepet kell szánni a
szórványmagyarságnak és településeinek. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a szórvány
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területek magyar képviselőit is be kell vonni a döntéshozatalokba. Amikor fejlesztési tervek
készülnek a Délvidéken, akkor a délvidéki magyaroknak közösen kell megfogalmazniuk
szükségleteiket, és szem előtt kell tartani, hogy mások az igények a tömbben, és megint mások
a szórványban élők körében.
A személyi elvű autonómia minden délvidéki magyar polgárra kiterjedő intézmény kell,
hogy legyen. A területi autonómia pedig a perszonális autonómiára épülő rendszerként
üzemelhet, amely semmiképpen sem érintheti hátrányosan a szórványban élő magyarságot.
Sőt, ahol csak lehet, a kettő vagy több szomszédos magyar településből álló
szórványcsoportokat területileg a Magyar Autonóm Körzetbe kell kapcsolni. Az MRM
egyebek között arra fog törekedni, hogy vezetőségében minél nagyobb arányban legyenek jelen
a szórványmagyarság MRM-es képviselői is.
19. Közélet és civil társadalom
Az MRM politikai párt, amely nem kizárólag politikai indíttatású témákkal foglalkozik.
Az élet olyan területeit is érinti, amelyek inkább a civil-polgári szférához tartoznak. Úgy
gondoljuk, hogy a kettőt nem lehet teljes mértékben elkülöníteni, és mivel az MRM
akciópártként működik, ezért tevékenységéhez a mozgalmi megmozdulások is hozzátartoznak.
Látjuk azt, hogy Szerbiában rengeteg bejegyzett civil szervezet működik. Ezen a téren
is a magyar szervezetek mutatják talán az egyik legnagyobb aktivitást, de ha ezt összevetjük a
fejlett országok civil társadalmi életének pezsgésével és hatékonyságával, akkor rá kell jöjjünk
arra, hogy még nagyon sok tennivalója akad ezeknek a szervezeteknek is.
Az MRM-ben támogatjuk azokat a szerveződéseket, amelyek felvállalják közösségünk
képviseletét, és azon feladatok átvételét, amelyet egy átlagos politikai vagy állami szervezet
nem képes ellátni. Fontos, hogy ne csak papíron létezzenek ezek a szervezetek, hanem valós és
érzékelhető tevékenységet fejtsenek ki a délvidéki magyarság érdekében.
Mindenek előtt azzal is tisztában kell lenni, hogy a civil szervezetek támogatásáról
általában politikusok döntenek Belgrádban, Budapesten és Brüsszelben is. A pályázati pénzek
elosztásánál egyes politikusok személyes vagy pártérdekei döntenek, és mindez komoly
torzulásokat okozott a délvidéki magyar civil életben. Nem lehet takargatni, hogy vannak
kivételezett szervezetek és vannak mellőzött szervezetek egyaránt.
A támogatási rendszerek átvilágítását és átláthatóságát akarjuk, és azt, hogy tényleg a
tenni akarás és az érdemek alapján kerüljenek szétosztásra a támogatások. A korábbi évek
támogatásainak átvilágítását, a jogtalanul és érdemtelenül kiosztott anyagi támogatások
visszafizettetését követeljük.
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20. Történelmi és gazdasági igazságtétel
A történelem eseményeinek megítélése még a XXI. században is nagyon szerteágazó.
Nemzetek élték meg, máshogyan a történteket, és eltérő módon kívánnak azokról
megemlékezni. Az MRM szerint végső ideje, hogy a múlt eseményeit kétoldalúan,
kölcsönösen tisztázzuk. A szerb és a magyar nép hosszú évszázadok óta kapcsolatban áll. Ezt a
kapcsolatot számos kisebb vagy durvább konfliktus tarkítja. Vannak olyan történelmi kérdések,
amelyeket a szerb és a magyar nép tankönyvei, történészei, vezetői és átlagemberei máshogy
látnak. Ahhoz, hogy békében tudjunk egymás mellett élni, szükség van ezeknek a kérdéseknek
a tisztázására.
A végső célunk, hogy a két nép és állam vezetői elfogadják a közös álláspontot, és a
mindenkori történelemkönyvekben és parlamentekben az érintett események ez alapján
kerüljenek bemutatásra a jövő nemzedékek számára. Az MRM javaslata, hogy a délvidéki
magyar, a szerbiai szerb, a magyarországi szerb és az anyaországi magyar közösségek
legfelkészültebb történészeiből, szociológusaiból és publicistáiból álljon össze egy közös
történelmi bizottság, amely pontról pontra vitatná meg a sarkalatos kérdéseket, és a közös
álláspontok alapján megszületett kiadványt a fent említett közösségek történelemoktatói és
vezetői minősíthetik, illetve fűzhetnek hozzá kérdéseket. Az így kapott végső kiadványt maguk
a két ország államelnökei látják el kézjegyükkel, és az abban megfogalmazott, de még jóvá
nem tett igazságtalanságok kiküszöbölése érdekében a két ország parlamentje törvényben ad
orvoslást ezekre a függőben levő kérdésekre (legyen szó a leszármazottak kártérítéséről,
emlékművek felállításáról és gondozásáról, kollektív bűnösségek visszavonásáról stb.).
Szerbia alkotmányából törölni kell a Szerbiát nemzetállamként meghatározó kitételt. A
restitúciós (vagyon visszaszármaztatásáról szóló) törvényből törölni kell a magyarságot és más
nemzeteket sújtó kollektív bűnösség minden elemét.
Megkerülhetetlen az 1944/45-ös események kutatása és tisztázása, a tömegsírok
felkutatása és feltárása, az atrocitásokat elítélő nyilatkozat előterjesztése, a megemlékezéshez
méltó emlékhelyek kialakítása és a meglévők megőrzése, valamint az archívumok megnyitása
és a fellelhető anyagok digitalizálása.
Követeljük az állambiztonsági dossziék megnyitását a nyilvánosság számára.
Az Európai Unió területéről visszatoloncolt személyeket ne használják fel a magyar
többségű települések nemzeti összetételének a megváltoztatására.
Az elmúlt két évtized magánosításaira és nagyberuházásaira a korrupció árnyéka vetül.
Az eladásokból befolyt pénzek nem követhetőek nyomon és azok nem kerültek vissza a
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gazdaság fejlesztésébe, ami új munkahelyeket, beruházásokat jelentett volna. Síkra szállunk az
elmúlt évtized gyanús privatizációinak átvilágításáért és a jogtalanul megszerzett vagyonok
visszaszolgáltatásáért.
21. Kutatási és művészeti támogatások
Az MRM-ben tudjuk, hogy mennyire fontos a tehetséges és szorgalmas magyar fiatalok
támogatása, hiszen lehet, hogy az ő elképzeléseik viszik tovább a délvidéki magyarságot
fejlődésünk és megmaradásunk útján. Mindezért, lehetőségeinkhez mérten, támogatni kívánjuk
ezeket a fiatalokat, legyen szó kutatásról vagy valamilyen művészeti irányú újításról,
kibontakozásról.
Az anyaországi kapcsolatainkon keresztül a kutató fiatalok eljuthatnak nemzetközi
fórumokra,

ahol

bemutathatják elképzeléseiket,

és

ott megfelelő támogatásban

is

részesülhetnek. Igyekszünk, megteremteni a feltételeket, hogy az eredményeiket itthon is
bemutathassák, illetve azokat a gyakorlatban is kamatoztathassák. Minden eredeti és hasznos
elképzelést támogatni szeretnénk.
Az MRM felhívást intézne mindazokhoz a fiatalokhoz, illetve szülőkhöz, akik úgy
vélik, gyermekük a művészet bármelyik terén tehetséges, de kapcsolatok hiányában eddig nem
tudott kifejezésre jutni. Mi fellépési és kibontakozási lehetőséget próbálnánk biztosítani
számukra. A fiatal tehetségek felkarolását fontos célnak tekintjük.
22. Ifjúságpolitika, ifjúságstratégia
Az MRM Ifjúsági Csoportja (MRM ICS) egy nyitott, független közösség, amely
összefogja és összekapcsolja a délvidéki magyar fiatalokat a politikai témák mellőzésével.
Minket nem befolyásol az, hogy honnan jöttél, kik a szüleid és milyen iskolát végzel, végeztél,
vagy hol dolgozol. Számunkra mindenki egyaránt fontos és mindenkire ugyanannyira
számítunk. Célunk egy egészséges és boldog magyar ifjúsági közösség kialakítása, ahol az
emberi kapcsolatokon túlmenően értékeket lehet elsajátítatni, átadni, lehetőség van
szórakozásra és a saját ötletek bemutatására, megvalósítására.
Az MRM ICS tagja lehet minden 14 és 35 év közötti személy, aki szerb állampolgár és
Délvidék területén él, valamint kitölti az MRM ICS csatlakozási kérelmi űrlapját írott vagy
elektronikus formában.
1. Közélet: A fiatalság a délvidéki magyarság megmaradásának a záloga. Arra
buzdítjuk a fiatalokat, hogy helyi szinten, a saját településükön és annak környezetében
vegyenek részt minél aktívabban a politikai és társadalmi életben. Nem csak különböző
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kampányok során, hanem megválasztott képviselőkként is. Ilyen módon is előtérbe lehet
helyezni a délvidéki magyar ifjúság legégetőbb problémáit.
2. Kultúra: Az önálló magyar oktatási, kulturális és művelődési intézetek kialakítása az
egyetlen hatékony módja a beolvasádunk megfékezésének. A magyarság több mint ezer éves
múltja olyan történelmi, kulturális és nyelvi érték, amelyet minden fiatalnak ismernie kell. Az
ifjúság kulturális ismereteinek szintjét szemináriumok, konferenciák, előadások szervezésével
és különböző kiadványok megjelentetésével is emelni szándékozzuk.
3. Történelem: A mai modern fiatalság egyik nagy szükséglete, hogy bejárják és saját
bőrükön tapasztalják meg a világot. Úgy gondoljuk, hogy feltétlenül szükséges a saját
környezetünk, szülőföldünk alapos ismerete is. Kirándulások és idegenforgalmi körutak
segítségével szeretnénk bemutatni a történelmi Délvidék tájait, vidékeit és népeit. Ezen kívül a
Kárpát-medence több régiójába is el kívánjuk juttatni a fiatalokat.
4. Művészet: Fel szeretnénk karolni a szilárd anyagi háttérrel nem rendelkező ifjú
magyar tehetségeket, akik alkotásaikat, műveiket be szeretnék mutatni a nyilvánosságnak.
Különböző irodalmi, fotó- vagy más pályázatok kiírásával szeretnénk segíteni a magyar
fiataloknak, ahhoz, hogy bővüljenek a kibontakozási lehetőségeik.
5. Oktatás: Síkra szállunk az önálló magyar oktatási rendszer létrehozásáért a
bölcsödétől az egyetemig. Részt kívánunk venni mind az egyetemért folyó kampányban, mind
pedig az egyetem szerkezetének kidolgozásában. A délvidéki magyar fiatalság öntudata csak
akkor maradhat fenn, ha a bölcsödétől az egyetemig magyar nyelven és magyarok között
tanulhat. Nem szabad leragadni a multikulturális egyetem gondolatánál, mert az csak torz
helyzetet alakítana ki.
6. Nyelvhasználat: A mai világban a fiataloknak nem elég csak a saját anyanyelvüket
ismerni. Ezért különböző szintű nyelvtanfolyamok szervezését kezdeményezzük szerb, angol
és német nyelven. Reményeink szerint ez segítségére lesz a fiataloknak abban, hogy
környezetükben és a leendő munkahelyükön nyelvi akadályokba és kifogásokba ne
ütközzenek.
7. Vegyes házasságok: A magyarság beolvadására talán leginkább a csendes
asszimilálódás a legjellemzőbb. Ennek egyik első sarkalatos problémaköre a vegyes
házasságok alakulása. A családokhoz intézett információk által, valamint az oktatási
körülmények megfelelő szinten tartásával próbáljuk arra ösztönözni a szülőket, hogy a
gyermeküket ne szerb tagozatra járassák, mivel a magyar intézményekben, tagozatokon is
felsőfokon el tudják sajátítani a szerb nyelvet. Ehhez azonban az oktatási ügyekkel megbízott
vezetőknek és szakembereknek is úgy kell tenniük, hogy megfelelő módon oktassák az
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iskolákban a szerbet, mint környezetnyelvet. A fiatalok szociális fejlődése a magyar
környezetben bizonyítottabban egészségesebben zajlik le.
8. Literatúra: Fontos célunk, hogy az anyaországi tankönyvbehozatal menete és szerbiai
használata egyszerűsödjön, illetve megoldódjon. Az a tapasztalat, hogy a Szerbiában
szerkesztett, illetve sok esetben szerb nyelvről lefordított tankönyvek nem megfelelő
minőségűek, nem illeszkednek a magyar osztályok valós tanterveibe, és ráadásul egyes
szerbről fordított könyvek egyenesen magyar identitástudat-ellenesek. A tan- és szakkönyvek
mellett szeretnénk minél több könyvtárba és könyvesboltba sokrétű magyar könyveket
eljuttatni.
9. Tájékoztatás: Megítélésünk szerint kevés a médiában megjelenő ifjúsági témákkal
foglalkozó műsorok száma. Sajnálatos tény az is, hogy a szórványban élő fiatal magyarok
szinte semmilyen teret nem kapnak ezekben a műsorokban. Elvárjuk a média képviselőitől,
hogy fokozottabban figyeljenek oda a különböző ifjúsági akciókra és megmozdulásokra. Ezen
kívül, a már létező alsó és felső tagozatok számára megjelenő ifjúsági hetilapok egy nagyobb
méretű megreformáláson kell, hogy átessenek. Az újságok szerkesztéspolitikája, kinézete,
tartalma és értékesítési lefedettsége hatalmas mértékben kell, hogy javuljon, ahhoz, hogy ezen
médiumok valós szerepe felszínre törjön.
10. Munkahely és szülőföldön maradás: A pályakezdő fiatalok számára nagyon fontos a
megfelelő tájékoztatás és a hasznos kapcsolatok, kommunikációs irányvonalak megteremtése.
Pályázatkövető és

álláshelykövető

rendszerünk kiépítése

után, a folyamatos

friss

információkról értesítjük az érdeklődőket. Mozgalmon belüli és kívüli szakemberek
közreműködésével fiatal vállalkozóknak is több tanáccsal tudunk szolgálni a különböző
képzéseken és bemutatókon. Minden külföldön tanult diplomás fiatalt bátorítunk arra, hogy
térjen vissza szülőföldjére, honosíttassa diplomáját és itt álljon munkába, és alapozza meg
jövőjét. Az új munkahelyek létesítésekor, és főként a magyar önkormányzatokban, feltételül
kell szabni, hogy a munkaadó bizonyos számú fiatal munkás számára fenntartott helyet
biztosítson, hiszen csak a foglalkoztatás növelésével és fiatalok helyben tartásával lehet
élénkíteni a régió gazdaságát és piaci versenyképességét.
11. Szórakozás: Lehetőségeinkhez mérten kívánunk helyi szervezeteinken keresztül
szórakozási lehetőséget nyújtani a fiataloknak. A különböző megmozdulásokon a
drogmegelőzési programjainkat is ismertetni fogjuk. Szeretnénk, ha a magyar fiatalok végre
nyugodtan elmehetnének szórakozni, anélkül, hogy valamitől is félniük kellene az utcán vagy a
szórakozóhelyeken. Törekszünk arra, hogy a szórakozási lehetőségek nyújtásával a fiatalok
többségét meg tudjuk mozgatni, és egy boldog fiatal magyar közösség jöjjön létre.
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12. Sport és egészség: Sporttornák szervezésével össze akarjuk hozni a fiatalokat, hogy
jobban megismerjék egymást. Az ilyesfajta események segítségével lehet népszerűsíteni az
egészséges életmódot a fiatalok körében. A mozgalom tagjai elkötelezettek a délvidéki magyar
fiatalság felé. Pártállástól függetlenül és minden egyéb megkülönböztetés nélkül várunk
mindenkit, akit érdekelnek a különböző ifjúsági megmozdulásaink.
13. Környezetvédelem: Tudjuk, hogy vidékünk környezetének óvása is a kiemelkedő
fontosságú ügyek közé tartozik. Részt veszünk és szervezünk hulladékgyűjtési akciókat,
településrendező megmozdulásokat. Meg akarjuk tanítani a fiatalokat környezetünk ápolására
és védelmére.
14. Egyéb: Ezeken a célokon kívül minden olyan ötletet és programot támogatunk,
amely a délvidéki magyar fiatalság érdekeit szolgálja!
23. Közbiztonság
Nem tűrhető tovább, hogy heti vagy havi gyakorisággal valakit leszúrjanak,
megverjenek, kiraboljanak, de még az sem, hogy valakit etnikai alapon sértegessenek vagy
megalázzanak. Az itteni magyarságot különösen sújtó megromlott közbiztonság miatt
életbevágónak tartjuk a polgárőrség vagy a helyi rendőrség bevezetését, akár a két lehetőség
kombinációját is. A szerb alkotmány ezt nem tiltja, de szükség mutatkozik a törvényes keretre,
amely szabályozza ezen intézmények létrehozatalát, működtetését, jogköreit és finanszírozását.
A polgárőrség intézményének bevezetése Délvidéken a közbiztonság erősítése céljából
megkerülhetetlen feladat. Más országokban a statisztikai adatok és az emberek tapasztalata is
az, hogy egy ilyen őrség nagyban hozzájárul a rend és biztonság megteremtéséhez egy-egy
településen. Az infrastrukturális befektetés elenyésző, a fenntartása olcsó, és a rendőrség
kevesebb munkát kell, hogy ellásson. Ráadásul, a polgárok társadalmi aktivitásának növelésére
is kiválóan alkalmas a polgárőrségek megalakítása.
A törvény előtt mindenki legyen egyenlő. Vissza kell állítani az alapbíróságok korábbi
szerkezetét azokon a területeken, ahol azt a magyarság igényli. A bíróságok elnökeinek és a
bírák számának tükröznie kell a lakosság nemzetiségi arányait, míg a szórványban a pozitív
diszkrimináció elvének alkalmazását követeljük. Csak ezzel biztosíthatóak a pozitív törvényi
szabályozások betartása a nyelvhasználat, az egyenlő bánásmód terén.
A kis értékű lopások nem kezelhetőek a szociális kérdések részeként. Drasztikus
törvényi megszigorításokat, a büntetőjogi törvénykönyv módosítását (minden lopást hivatali
kötelességből üldözzön az állam) követelünk és azt, hogy a hatóságok erélyesebben lépjenek
fel az emberek életét veszélyeztető és megkeserítő bűnözőkkel szemben.
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Az oktatási intézményeknél és a játszótereken biztonsági kamerák felszerelése
szükséges, valamint azokon a helyeken is, ahol gyakoriak a rendbontások.
24. Idegenforgalom és vendéglátás
Délvidékünk, némi hanyatlása ellenére, még mindig olyan kulturális és természeti
örökségi értékeket és látványosságokat tud felmutatni, amelyek képesek ide vonzani mind a
turistákat, mind az idegenforgalomba befektetni kíváni üzletembereket. A helyi magyarság
érdeke, hogy történelmi múltunk bemutatásra kerüljön. Délvidék a szerbség számára csak egy
,,síkság”, de számunkra a délvidéki magyarság mindenkori élettere. Ezért kell minél nagyobb
nyilvánosságot adni a turisztikai látnivalóinknak.
Továbbá, szükség mutatkozik a nyugati értelemben vett falusi turizmus kialakítására és
fejlesztésére. Városaink az építészeti emlékekre és a különböző szolgáltatásokra (színház,
szórakozóhelyek stb.) támaszkodva képesek fejleszteni turizmusukat. A magyarság nagy része
falusias környezetben él. Ebből kell meríteni ihletet, és a falusi vendéglátás kiépítésén kell
dolgozni. Ehhez szövetségbe kell tömörülniük ezeknek a vállalkozó szellemű egyéneknek, nem
számít, hogy valaki fiatalon vagy akár nyugdíjas korban fog hozzá. A helyi népi
jellegzetességekre, a gasztronómiára, az alföldi tájra és a nyugodt környezetre építve
megvalósítható a falusi turizmus projektuma. Nem szabad hagynunk, hogy a legfőbb
nevezetességeinket (pl. tavaink, kastélyaink, templomaink, természeti övezeteink stb.)
kisajátítsák, vagy feledésbe lökjék.
Az MRM olyan egyénekkel igyekszik felvenni a kapcsolatot, akik képesek lesznek
magyar befektetőket és általuk turistákat vonzani Délvidékre. Csak így mutathatjuk meg,
milyen erőtartalékok, természeti szépségek és egyéb értékek rejlenek a környezetünkben. Ez
magyar örökség, amit meg kell őriznünk, de tovább is kell, hogy adjuk. Idegenforgalmi
kiadványok révén és a turizmusba befektetők vonzásával mindezt idővel meg lehetne
valósítani.
25. Építészeti emlékek, tájak és környezetvédelem
A délvidéki magyarság számtalan olyan építészeti emlékkel rendelkezik, amelyről
sokaknak talán tudomásuk sincs. Legismertebb emlékeink (pl. Aracsi pusztatemplom, Palicsi
víztorony) mellett kastélyaink, várromjaink és megcsonkított szobraink, emlékhelyeink
vannak. Sajnos, az idő múlásával ezek az épületek és építmények hanyatlásnak indultak, de
még nem késő megmenteni őket.
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Az MRM kezdeményezi Délvidék minden területén a magyar vonatkozású, történelmi
és esztétikai jelentőséggel bíró épületeink és emlékeink feltérképezését, védelem alá vételét,
renoválását, illetve rekonstrukcióját. Ha kell, akkor gyűjtésekből és anyaországi pénzekből
felújítjuk és ápoljuk ezeket, hogy mindig emlékeztessenek minket az elődökre.
Követeljük, hogy állítsanak vissza minden magyar vonatkozású szobrot oda, ahol azt a
szerb katonai csapatok az idők folyamán eltávolítottak. Mindenről, szakembereink
segítségével, történelmi leletek alapján készítünk terveket, és mutatjuk be az érintett
szerveknek.
Az 1944/1945-ös délvidéki magyarok és németek kiírtásának emlékére építsenek egy
méltó és monumentális központi emlékhelyet a magyar és a szerb állam pénzéből, valamint
felajánlások segítségével.
A jellegzetes alföldi tájunk nem csak síkvidék, de lankaság, mocsaras-lápos területek,
kisebb hegyek és számos különleges természeti vidék található. Ezeknek ökológiai jelentősége
hatalmas. Az MRM támogatja a fásítási akciókat, főként ott, ahol az szélvédő sáv kiépítésének
a céljával történik. A ritka, kihalóban lévő fajok élettereit meg kell őrizni.
A megfelelő hulladékgazdálkodás és a szabályozott, mérsékelt káros-anyagkibocsájtás
érdekében

szállunk

síkra,

hogy

megőrizzük

gyönyörű

délvidéki

környezetünket.

Hulladékgyűjtő-, fásítási- és egyéb környezetvédelmi akciónkra mindenkit szeretettel várunk,
hiszen a környezetünk közös érték, amelyet őriznünk kell.
26. Terület- és településfejlesztés, infrastuktúra
A Délvidék önkormányzatai között nincs hatékony együttműködés. A decentralizációs
irányzatok és a kisebbség által lakott települések jelenlegi fejlettségi szintje megköveteli, hogy
komplex területfejlesztési és településfejlesztési terveket dolgozzanak ki az adott térség
szakemberei. Az MRM-ben úgy gondoljuk, hogy amíg nincsenek reálisan feltérképezve a
régiók erősségei, gyengeségei, esélyei és veszélyei, addig nem is léphetünk tovább egyről a
kettőre. A fejlesztések esetében sokan csak gazdasági szakemberekre gondolnak, de
tulajdonképpen ez egy sokkal szélesebb társadalmi érintettségű témakör.
Követeljük, hogy a befektetések szempontjából is elhanyagolt magyarok lakta
régiókban építsenek autóutakat, a meglévő főutakat újítsák fel és élénkítsék meg a hajdan jól
működő vasúthálózatot is. A területfejlesztési projektekbe kapcsolják be a vidéki falvainkat is.
A folyómenti települések ártereinek a szabályozása, valamint a vízvédelmi gátak
erősítése is nagyon fontos feladat. Egyebek között, szükség van a szennyezett folyó- ás
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állóvizeink védelmére és tisztítására is, természeti környezetünk és saját emberi egészségünk
érdekében egyaránt.
A területfejlesztési és településfejlesztési tervek készítésekor a délvidéki régió
önkormányzatainak ki kell építeniük saját regionális hulladéklerakójukat és hulladékmegsemmisítőjüket, mivel a szerbiai hulladék-gazdálkodás kritikus állapotban van (esztétikai
és környezetvédelmi szempontok), valamint a nyugati országokban ma már természetessé vált
szelektív hulladékgazdálkodó rendszert is be kell vezetni. A tervek kidolgozása során
figyelembe kell venni a lakosság szokásait is, és külön felvilágosító kampányt kell alkalmazni
a rendszer bevezetéséhez.
A magyarság által lakott területeken egységesen növelni kell az internetes
elérhetőséget, bővíteni kell a vonalas telefonrendszereket, illetve a kábeltelevíziós és
mobilszolgáltatások minőségi javítása is szükséges.
A határon át közlekedő és helyközi autóbuszjáratokat és sínbusz járatokat fejleszteni, a
magas buszjegyárakat csökkenteni és a járatsűrűséget növelni kell.
Hatalmas szakadék tátong a városok és a környékbeli falvak infrastrukturális és
kommunális helyzete között. Megfigyelhető, hogy történelmi városmagok átalakítása és
modernizálása zajlik. Állandó vezetékcserék és bővítések, körforgalom, fekvőrendőrök és
jelzőlámpák bevezetése zajlik. Az illetékesek egyfolytában nagyobb befektetésekben
gondolkodnak, az olcsóbb beruházások pedig, amelyek szintén lendíthetnének a közlekedési
körülményeken és az esztétikai szinten, a beruházók anyagi érdekei miatt elmaradnak.
Ha kicsit eltávolodunk a városok központjától, sokkal lesújtóbb a helyzet. A burkolat
nélküli utcákon sártengerrel találjuk magunkat szemben, sok helyen nincs vezetékes ivóvíz és
hiányzik a szennyvízelvezető csatorna. A megalomániás projektumok miatt jelentős
adósságokban úsznak az önkormányzatok. Az utak felújításához szükséges pénz elosztása
kaotikusan történik. Az önkormányzatoknak ezen maradéktalanul változtatniuk kell. A
prioritások ésszerűbb meghatározására és a legrászorultabb településeket, városrészeket érintő
beruházások megvalósításának teljes átláthatóságára van tehát szükség. Így azok a falusi
magyar helyi közösségek is telefonhoz, csapvízhez, szennyvízelvezető-hálózathoz és
aszfaltozott úthoz juthatnak, amelyek már régóta jogosan követelik azt.
Szükséges a nemzetközi és kishatárforgalmi határátkelőhelyek bővítése Magyarország,
Románia és Horvátország irányába is. Mindez a befektetők és turisták számának növekedését,
valamint a gazdasági és családi kapcsolatok élénkülését eredményezné.
A meglévő délvidéki-magyarországi testvérvárosi kapcsolatokat intenzívebbé kell
tenni, új tartalmakkal kell megtölteni kultúrális, gazdasági és idegenforgalmi vonatkozásban.
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Törekedni kell arra, hogy minél több település találjon és létesítsen kapcsolatot anyaországi
településekkel.
További internetes-számítógépes E-pontok felállítására van szükség minél több magyar
település helyi közösségének épületében és irodájában, ami biztosítaná minden polgár számára
az ingyenes internet-hozzáférést.
27. Számítástechnika
Az MRM beemeli a programjába a szabad felhasználású rendszerek alkalmazását és
annak támogatását, kifejezetten ajánlva azok bevezetését az MNT által felügyelt és fenntartott
intézményekben, de minden más délvidéki magyar vonatkozású intézmény számára is.
Az MRM szerint az informatikai programokra és operációs rendszerekre költött teljes
összeget meg lehetne spórolni és a pénzt más létfontóságú célokra felhasználni. Ehhez
lehetőséget nyújtanak a szabad felhasználású rendszerek, amelyek teljesen ingyenesen
használhatóak és minden művelet tökéletesen, jogdíjmentesen és vírusmentesen futtatható
rajta.
Napjainkban divatként használják a Windows rendszereket. Minden számítógépre
külön operációs rendszert, szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, vírusírtót, stb. kell vásárolnia a
felhasználónak. Ez számítógépenként egy egyszerűbb rendszer esetében 100 eurót jelent,
komolyabb rendszerek esetében akár 500-600 eurót. Ennek a pénznek a nagyobb része nem
marad Szerbiában, és vannak olyan szoftverek, amelyekért évente kell fizetni. Ugyanakkor
ezek a szoftverek hosszútávon nem nyújtják a legjobb megoldást, hiszen a technológia
fejlődésével le kell őket cserélni.
A Linux alapú rendszerek ezzel ellentétben ingyenesek, bárki számára hozzáférhetőek,
megoldhatók rajtuk a mindennapi problémák. A megspórolt pénzt pedig Szerbiában lehet
tartani, speciális szoftverek kifejlesztésére, illetve tanításra. A speciális szoftverek a
későbbiekében eladhatók a külföldi országoknak, akik ezután szintén a Linux mellett döntenek,
ezzel extra bevételt hozva Szerbiának.
Számos fejlett nyugati, kevésbé fejlett keleti és még balkáni ország is megkezdte ezek
alkalmazását. Az MRM kész kidolgozni egy informatikai stratégiát, amely a könnyű átállást
lenne hivatott segíteni az MNT által felügyelt és más délvidéki intézményekben működő
számítógépeken.
Sőt, a milliós spórolás mellett alkalmi munkalehetőséget is teremthetnénk, hiszen
Délvidéken rengeteg fiatal magyar diplomázott informatikus van, akik betaníthatnák az
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intézményekben dolgozó személyeket az operációs rendszerek kezelésére, amely csupán
egyszeri költséget jelent.
28. Nyugdíjasok
A nyugdíjasok és idősek számára követeljük, hogy a mindenkori nyugdíjösszegek
arányosan változzanak a pénz fizetőerejével, valamint tegyék elérhetőbbé az idősek gondozását
mindenki számára. Fontos, hogy az idősebb korosztály számára minden hivatalos ügyintézést
tegyenek lehetővé saját anyanyelvükön. Sőt, a gyógyszertárak alkalmazottai magyar nyelven
szolgálják ki és tájékoztassák a betegeket, valamint gondoskodjanak arról, hogy a gyógyszerek
mellé hivatalos magyar fordítású mellékleteket is csatoljanak.
A nyugdíjkorhatárt időközönként emelik, mivel a népesedési adatok szerint egyre
kevesebb új, fiatal munkavállaló akad, vagy a tanulmányok miatt kitolódik a munkába állás
kezdete. Az MRM szerint azokra, akik tíz évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt állnak, nem
vonatkozhatnak az újonnan és újonnan kijelölt korhatárok.
A nyugdíjasok helyzetét és a nyugdíjrendszert a szlovéniai minta alapján kellene
átalakítani. Emellett, az idősek ellátására több központot lehetne létesíteni, amely szintén
többlet munkahelyeket jelentene Délvidéken.
29. Sport
Az MRM a professzionális sportot fontosnak tartja, azonban egyes sportágak
eredményei és a befektetett pénzek nincsennek arányban. A magyar fiatalok számára
nincsennek biztosítva a nyugodt és kiegyensúlyozott sportolási körülmények, mivel a
különböző kluboknál sokszor szembesülnek a kirekesztéssel a nyelvi és kultúrális különbségek
miatt. Kevés a magyar nyelvet értő és használó edző, kivételt képeznek a tömb magyar
területek sportegyesületei.
Támogatjuk a magyar vezetésű és magyar szellemiségű sportklubok létrehozatalát,
megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezek a klubok is részarányos támogatást kapjanak
a sportminisztériumtól és az önkormányzatoktól.
Ösztönözzük az amatőr és rekreációs sport gyakorlását is, hiszen az egészség
alapfeltétele a friss gondolkodásnak, az energikusságnak és a kitartásnak. Azok, akik sportolva
nevelkednek, sokkal jobaan megtanulják a fegyelmet és a másik ember tiszteletét. Különböző
sporttornák szervezését is kezdeményezzük és támogatjuk, amelyek kiváló alkalmat jelentenek
a kapcsolatok teremtésére és a kikapcsolódásra.

34

Az Irányelvek módosítása
Minden bizonnyal az Irányelvek egyes elemei az idő haladtával okafogyottá válnak,
illetve időközben számos más probléma is felmerülhet a délvidéki magyarság életében. Az új
megoldási javaslatok – amennyiben az MRM Közgyűlésének támogatását elnyerik –
bekerülhetnek az adott témakörrel kapcsolatban a párt Irányelvei közé.
A módosítást az MRM Elnökségéhez kell benyújtani írásos úton, és hivatkozni kell a
változás szükségességére. A beadványnak tartalmaznia kell a bővítés, változtatás pontos
szövegét. Módosítást a Tanács tagja vagy 50 rendes tag javasolhat.
Záró gondolatok
Az MRM Irányelveiben említetteken kívül minden más, a magyarság szempontjából
jelentős ügyet lehetőségeinkhez mérten felkarolunk, illetve támogatunk. Az MRM nem egy
magába bezárkózó párt jellegét akarja ölteni, hanem az átlagemberek igazi gondjainak
megoldásán fáradozik. Így, ami nem mond ellen az elveinknek, azt hajlandóak vagyunk
segíteni!
Az Irányelvek között megfogalmazott témákról különböző mértékben esett szó. Az
MRM az Irányelvek minden egyes pontját egyaránt fontosnak tartja, és nem az számít, hogy
valamelyik milyen részletesen került megszövegezésre.
Bízunk benne, hogy tetteink, nyilatkozataink és aktivitásunk kellőképpen hozzájárul
mindezen témakörökben érintett gondok megoldásához, és a délvidéki magyar közösség végre
megindul egy felfelé ívelő fejlődési pályán.

az MRM Tanácsa
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