Magyarországért Kulturális Egyesület

HAZA DOMBJA
A magyar megosztottság jelképévé vált 2004-es népszavazás harmadik évfordulóján az aláíró szervezetek hitet
tesznek az ezerféle, kül- és belpolitikai eszközzel szétszakítani próbált magyar nemzet egysége mellett.

A helyzet 2004. december 5. óta jelentõsen változott: Magyarország csatlakozott a schengeni egyezményhez. Ezzel a
nem-uniós országban élõ magyar nemzettársaink még jobban elszakadnak tõlünk, sõt, bizonyos értelemben
kirekesztetnek Európából is. Magára hagyottságuk, kiszolgáltatottságuk a tûrõképesség határáig fokozódhat.
Különösen bizonytalan a délvidéki magyarság jövõje. A szerbiai belpolitikai válság, a várható újabb, a Vajdaságban
letelepítendõ menekültáradat, ezzel összefüggésben a már zajló házösszeírások, a magyar fiataloknak szóló katonai behívók
mind-mind egy újabb súlyos konfliktus ijesztõ elõjelei lehetnek.
Az események Délvidéken etnikai katasztrófához, az anyaországban pedig politikai menekülthullám érkezéséhez
vezethetnek, melyek következményei mind európai, mind összmagyar, mind magyar belpolitikai szempontból
beláthatatlanok.
Ezért arra kérjük a nemzet cselekvõképes részét, tegyen meg mindent azért, hogy a délvidéki és a kárpátaljai
magyarság szülõföldjén békésen, boldogan megmaradhasson, gyarapodhasson!
Közös testületet állítunk fel a meglévõ lehetõségek felkutatására és jobb kihasználására, különösképpen a kettõs
állampolgárság tekintetében.
Csatlakozva a határon túli, elsõsorban délvidéki szervezetek kéréséhez, ismételten követeljük, hogy a Magyar
Országgyûlés is foglalkozzon az állampolgárság visszaadásának lehetõségével. Kérjük a Magyar Országgyûlés
minden egyes képviselõjét, hogy az Európa Unió Alkotmányának kérdésében ne döntsenek addig, amíg a határon túli
magyarok vissza nem kapják az állampolgárságukat.
Anyaországi testvérközösséget keresünk az azt óhajtó délvidéki és kárpátaljai iskoláknak, egyesületeknek,
egyházközségeknek, gyülekezeteknek és maguknak a településeknek, hogy a magyarok közti kapcsolattartás már eddig
is meglévõ formái tovább épüljenek, illetve kiteljesedhessenek.
Mától fogva tehát a Magyarországért Egyesület, 1277. Budapest, Pf. 10. postacímre, illetve a fehergalamb@gmail.com
email címre várjuk határon túli testvéreink, és a nekik segítõ jobbot nyújtó Magyarországi közösségek jelentkezését,
hogy minél elõbb egymásra találhassanak.
Támogató honfitársaink és további segítõ szándékú szervezetek jelentkezését várjuk, illetve kérünk mindenkit, hogy
jelen nyilatkozatunkat terjessze!

http://magyarorszagertegyesulet.hu
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