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Magyar Remény Mozgalom
Radnóti Miklós u. 37.
24000 Szabadka
Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője
Vajdasági Magyar Szövetség
Ago Mamužić u. 11.
24000 Szabadka
Tárgy: Nyílt levél
Tisztelt Pásztor Bálint!
Bizonyára olvasta a a Magyar Szó 2010. július 3-iki számában megjelent Elfoglalták a házukat
című cikket, valamint a Magyar Remény Mozgalom (MRM) kisoroszi helyzettel kapcsolatos
július 8-iki közleményét. Ezekből kiderül, hogy az említett bánáti faluban (de félő, hogy sok más
helyen is) roma családok betörnek és beköltöznek az üresen hagyott házakba. Amikor a
háztulajdonosok, akik az esetek zömében magyarok, megpróbálják visszaszerezni
ingatlanjukat, a romák gyakran erőszakosan lépnek fel, olykor fizikailag is bántalmazzák
áldozataikat, s eszük ágában sincs elhagyni az elfoglalt házakat.
A rendőrség reagálása elmarad, aminek egyik oka a szerb igazságszolgáltatásban jelentkező
rés. Ugyanis, a hatályban levő jogszabályok értelmében, ha valaki illetéktelenül költözik be
másnak a házába, azt a személyt vagy személyeket a rendőrség nem lakoltathatja ki bírósági
ítélet vagy ügyészségi kilakoltatási meghagyás nélkül. Az ügyészségtől függ, milyen gyorsan
állítja ki a kilakoltatási meghagyást. Ez legjobb esetben 48 órát tart, de akár több hónapig is
elhúzódhat. A sértettek polgári pert is indíthatnak, de az ítéletre 2-3 hónapot kell várni.
Az MRM elvárja Öntől és a VMSZ-es képviselőtársaitól, határozott lépéseket tegyenek az erre
vonatkozó jogszabályok sürgős megvaltoztatása érdekében és harcolják ki, hogy az
illeteléktelen házfoglalás betörésnek és rablásnak, tehát súlyos bűncselekménynek számítson,
s ebből kifolyólag a rendőrség legyen köteles azonnal letartóztatni az elkövetőket.
Csodálkozunk, hogy ezt Önök eddig még nem tették meg, hiszen védtelen magyar családok
Kisoroszon, és bizonyára más helyeken is, rettegnek az őket folyamatosan terrorizáló
bandáktól, amelyek nap mint nap veszélyeztetik ingatlanjaikat és testi épségüket. De ami késik,
az nem múlik. Itt az alkalom, hogy bebizonyítsák, készek küzdeni az állandó félelemben élő
délvidéki magyarok elemi jogaiért.
Abban a reményben, hogy megteszik a szükséges lépéseket,
maradunk tisztelettel,
Az MRM nevében:
László Bálint elnök
Setyerov Zorán ügyvezető alelnök
Szabadka, 2010. július 10.
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