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Rétvári: Fontos eredmények a nemzetpolitikában 

A külhoni magyarok egyszerűsített honosítását, a Határtalanul! tanulmányi kirándulási 

programot és a külhoni magyarok jogsegélyének biztosítását emelte ki a határon túli 

magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalásakor a 

közigazgatási tárca parlamenti államtitkára kedden az Országgyűlésben. Rétvári Bence 

elmondta, mára a leadott honosítási kérelmek száma meghaladja a 370 ezret, az elbírált 

igénylések száma a 320 ezret; a legtöbb kérelem Erdélyből és Vajdaságból érkezett, illetve 

érkezik. Az érdeklődés töretlen, a magyar állampolgárság iránti igény folyamatosan 

magas: hetente körülbelül négyezren adják be a kérelmüket, és ugyanennyien szerzik meg 

vagy vissza a magyar állampolgárságot, így az év végére elérheti a félmillió főt a külhoni 

magyar állampolgárok száma. A Határtalanul! programban 2011 szeptembere és 2012 

júniusa között 15 ezer 130 diák (ebből 1174 külhoni) és 1702 tanár (ebből 166 külhoni) vett 

részt – ismertette Rétvári Bence, kiemelve: az idei tanévben már 17 ezer anyaországi diák 

utazott, vagy utazik ki külhoni magyarlakta területekre a program keretében. 2012-ben 

kiemelt jelentőségű volt A külhoni magyar óvódák éve program, amelynek elsődleges célja 

az volt, hogy felhívják a külhoni magyarság figyelmét az anyanyelvi óvodai nevelés 

fontosságára, hozzájáruljanak az óvodai nevelés minőségének emeléséhez, és ösztönzőleg 

hassanak a szülőkre, hogy magyar óvodába írassák gyermekeiket. Ugyancsak kiemelt 

program volt 2012-ben a külhoni magyarok jogsegélyének biztosítását. Mint mondta, 

rendkívül fontos, hogy a magyarságuk miatt jogsérelmet szenvedett emberek azt érezzék, 

nincsenek magukra hagyva, mögöttük áll a magyar kormány és az anyaország, és kész a 

szükséges segítséget megadni nekik. A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és operatív szerve, a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet 2012 júniusában állt fel. Rétvári Bence felidézve a Magyar 

Állandó Értekezlet tizenegyedik, 2012 októberi ülését úgy fogalmazott: a tanácskozás 

tovább erősítette a Kárpát-medence, a diaszpóra magyar közösségei és Magyarország 

együttműködését. Kitért is arra, hogy a magyar nemzetpolitikai stratégiai gondolkodás a 

diaszpórával egy új, erősebb, szorosabb kapcsolat kialakítását célozza, ugyanis a korábban 

a nyugati magyarság a nemzetpolitika méltatlanul háttérbe szorított szegmense volt.  

 

A nemzeti elkötelezettséget erősítheti a Határtalanul! program 

Döntő fontosságúnak nevezte a jövő generációjának nemzeti elkötelezettsége 

szempontjából a Határtalanul! tanulmányi kirándulási programot Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Határtalanul! nyílt napok rendezvényén, a 

fővárosi Magyarság Házában. A helyettes államtitkár kiemelte: a tanulmányi kirándulási 

program nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő nemzedék is át tudja élni a nemzeti 

összetartozás élményét, és hogy azokat a szálakat, amelyek összekötik a magyarságot, ne 

lehessen eltépni. Répás Zsuzsanna felidézte az Országgyűlés vonatkozó határozatát, amely 

rögzíti azt a célkitűzést, hogy minden gyermek eljuthasson határon túli területekre állami 

támogatással. A kirándulásokon olyan cserekapcsolatok, baráti, emberi és szakmai 

kapcsolatok szövődhetnek, amelyek egész életükön át elkísérhetik a diákokat - 
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hangsúlyozta. Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója azt 

mondta, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a pályázatok iránt, és tavaly már a 

gimnáziumoknak is lehetőséget biztosítottak ilyen utazások megvalósítására. 

Tájékoztatása szerint az előző évben 470 pályázatot részesítettek támogatásban a 

beérkezett 723-ból. A legkedveltebb úticélnak továbbra is Erdély számít. Ugyanakkor 

mivel Kárpátalját meglehetősen kevesen választották, ezért további két ponttal 

jutalmazzák azokat, akik ide szerveznek tanulmányi kirándulásokat. A programot a 

kormány nemzetstratégiája egyik sarokkövének nevezte. A nyílt napok célja az volt, hogy 

az érdeklődő intézmények megismerkedhessenek a Határtalanul! program lehetőségeivel, 

és minél teljesebb információhoz juthassanak a 2013/2014-es pályázati felhívásokkal, a 

pályázati és elbírálási rendszer sajátosságaival, valamint a pályázatírással kapcsolatban. 

 

Kelemen Hunor: szakmai síkra kell terelni a régióvitát 

Az RMDSZ arra törekszik, hogy szakmai síkra terelje a román közigazgatás átszervezéséről 

folyó vitát - fogalmazott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pénteken Kolozsváron. A párt 

három regionális önkormányzati tanácsának együttes ülésén Kelemen Hunor politikai 

helyzetértékelő beszédében rámutatott: ha Románia jelenlegi fejlesztési régióit alakítanák 

át közigazgatási régiókká, az csődöt jelentene az ország számára. Az RMDSZ elnöke arra 

figyelmeztetett, megannyi tévhit határozza meg a régióátszervezés kérdését Romániában. 

Kijelentette: nem igaz, hogy az Európai Unió követelné Romániától, hogy közigazgatási 

jogkörökkel ruházza fel a fejlesztési régiókat. Ezért az RMDSZ-nek az lenne a legjobb, ha 

átalakítanák a fejlesztési régiókat, de nem adnának azoknak közigazgatási jogköröket. Az 

új közigazgatási szint ugyanis fölöslegesen növelné a bürokráciát. Hozzátette, ha mégis 

közigazgatási régiókat akarnának kialakítani, ezeknél nem lehet mellőzni az etnikai 

érveket, hiszen nemzetközi szabályok rögzítik, hogy nem szabad a kisebbségi arányok 

kárára átrajzolni a közigazgatási határokat. Nyomatékosította azonban, hogy a gazdasági, 

földrajzi, szociális és kulturális érveknek kellene meghatározniuk a közigazgatási 

átszervezés vitáját. A rendezvény szünetében tartott sajtótájékoztatón az RMDSZ elnöke 

elmondta, a szövetség által két évvel ezelőtt kidolgozott 16 régiós rendszert - amelyben a 

székelyföldi Hargita, Kovászna és Maros megye közös régiót alkot - jó kiindulási pontnak 

tekintik, de emellett más alternatívákat is előkészítenek. Hozzátette, az RMDSZ különböző 

testületeinek április végéig kellene kialakítaniuk a végleges álláspontjukat régióátszervezés 

kérdésében. Kelemen Hunor megjegyezte, a régiók átszervezésekor számítanak a román 

kisrégiók lakosságának a lokálpatriotizmusára is. Hozzátette azonban, a nagy román 

pártokban honos pártfegyelem alig engedi kibontakozni ezeket a lokálpatrióta érzelmeket. 

Mivel a kormányzó pártszövetség régióátszervezéssel kapcsolatos tervei közül úgy tűnik, 

hogy a jelenlegi fejlesztési régiók közigazgatási hatáskörökkel való felruházása kerül ki 

győztesen, az RMDSZ álláspontja változik: ha nincs esély egy kedvezőbb régiós felosztás 

kialakítására, akkor inkább maradjon a jelenlegi helyzet, azaz ne kerüljön sor az 
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közigazgatási szint létrehozására, a régiók maradjanak meg tisztán statisztikai 

egységekként. A régiók átszervezésének szándéka kezdetben jó kitörési lehetőséget 

jelentett, elképzelhető volt a Székelyföld határaihoz legközelebb eső beosztás kialakítása, 

mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor az átszervezés 

kérdése éles etnikai színezetet kap, a kormány nem fog belemenni az RMDSZ javaslatába, 

így bármilyen átszervezés csak rosszabb helyzetet teremthet. Bár a Szövetségnek nincs 

esélye elképzeléseit legalább részben lenyomni a kormányzó pártok torkán, elképzelhető, 

hogy egy újabb közigazgatási szint létrehozása ellen érvelve megakaszthatja a folyamatot. 

A legnagyobb esélyt a sikerre az jelenthetné, ha a kérdésben feszültség keletkezne a 

szociáldemokraták és a liberálisok között. 

 

Zászlóháborúra nyelvvita 

Zászlóháború után nyelvháború robbant ki Székelyföldön a magyar önkormányzati 

vezetők és a román hatóságok képviselői között. Mircea Duşa védelmi miniszter „példátlan 

arcátlanságnak”, „Hitlert idéző gondolatnak” nevezte Ráduly Róbert csíkszeredai 

polgármester kijelentését, miszerint a magyar nyelv használata kötelező a hargitai 

megyeszékhelyen. Az RMDSZ elöljárója egy rendezvény keretében beszélt a magyar 

nyelvhasználatról, amikor a negyvenezer lakosú, 80 százalékban magyarok lakta város 

főterén ünnepélyesen felvonták a székely zászlót. Mondandója apropóját az adta, hogy az 

Országos Diszkriminációellenes Tanács aznap bejelentette: 600 lejes pénzbírsággal 

sújtotta Rádulyt amiatt, hogy a magyar nyelv ismeretét is feltételül szabta a városi 

főépítészi állás betöltésére kiírt versenyvizsgán. Különben ugyanilyen büntetést kapott az 

álláshirdetést jóváhagyó közalkalmazottak országos ügynöksége is. „Legyen világos: 

Csíkszeredában a magyar nyelv ismerete nem diszkriminatív, hanem kötelező. A 

prefektustól a román rádiók és televíziók tudósítóiig mindenkinek ismernie kell 

anyanyelvünket, aki a székelyek adójából él” – jelentette ki a székely zászló felvonása 

alkalmából rendezett csíkszeredai ünnepségen Ráduly Róbert. A Hargita megyei románok 

parlamenti képviseletét is ellátó Mircea Duşa a románok és magyarok egymásra 

ugrasztását célzó „gyalázkodásnak” nevezte az elöljáró kijelentését, amely szerinte Hitler 

korát idézi. A védelmi miniszter egyúttal a diszkriminációellenes tanács (CNCD) kemény 

fellépését sürgette. A szociáldemokrata politikus közölte, a napokban Csíkszeredába 

utazik, hogy ellenőrizze, megszólalhat-e még románul, és kell-e útlevelet felmutatnia. A 

csíkszeredai polgármester szavaira Adrian Jean Andrei, Hargita megye prefektusa is 

reagált. A kormánymegbízott az intézmény szerdai ülésén magyarul is megszólalt, közölve: 

mind írásban, mind szóban használja a Hargita megyei többség anyanyelvét. Közben 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a téma kapcsán elmondta, jó lenne, ha az 

alkotmányban, vagy egy sarkalatos törvényben regionális státust kapna a magyar nyelv, és 

az RMDSZ kidolgoz majd konkrét javaslatot ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor Crin 

Antonescu, a szenátus elnöke szerint abszurd lenne, ha köteleznék a román 

állampolgárokat arra, hogy megtanuljanak egy olyan nyelvet, amely nem hivatalos nyelve a 

román államnak. A szenátus elnöke szerint Romániában mindenki ismeri a román nyelvet 
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legalább olyan szinten, hogy hivatalos helyen boldoguljon. „Emellett nagyon helyes, hogy 

minden magyar ismeri az anyanyelvét, de a románok közül is sokan jól vagy kevésbé jól 

tudnak magyarul. Szép, ha a románok ismerik a magyar nyelvet” – jelentette ki Crin 

Antonescu. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szolidaritást vállalt Ráduly Róbert 

csíkszeredai polgármesterrel: „A magyar nyelv használata a közigazgatásban egy törvény 

által szavatolt jog, nem kivétel ez alól a csíkszeredai főépítész sem, akinek munkaköri 

leírásában szerepel a fogadóórák megtartása. Ezekre pedig polgárok mennek el, akiknek 

kérdéseik, ügyes-bajos dolgaik vannak. Közöttük pedig magyar anyanyelvűek is vannak, 

sőt, Csíkszereda esetében többségében azok. Éppen ezért a magyar nyelv ismeretének 

feltételét jogosnak és törvényszerűnek tartom” - írja állásfoglalásában Kelemen Hunor. 

 

FUEN: loboghat a székely zászló 

Romániának engedélyeznie kell a székelyek számára zászlójuk használatát a hivatalos 

épületeken is – szögezi le közleményében az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 

(FUEN). A Martha Stocker, a szervezet dél-tiroli elnöke által aláírt közlemény szerint a 

FUEN aggódik a Budapest és Bukarest között a térség médiájában megjelenített, 

úgynevezett „zászlóháborúban” kirobbant konfrontáció miatt, azonban nem ért egyet a 

román kormány álláspontjával. Hozzáteszi: ilyen kérdésekben a kisebbségek 

védelmezőjeként az Európai Uniónak kötelessége volna közbelépni és támogatni a 

kisebbségek álláspontját. A FUEN a továbbiakban megállapítja: a budapesti és bukaresti 

kormányok számára világossá kell tenni, hogy egy ilyen vitát nem a kisebbségek kárára 

kell folytatni. 

 

Tőkés: Szász személyének megítélése kedvezőtlen 

Tőkés László szerint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) nem vállalt 

felelősséget a Nemzetstratégiai Kutatóintézetért azzal, hogy a testület február 15-i 

állásfoglalásában üdvözölte az intézet létrehozását. Szerinte az intézetért egyedül a magyar 

kormány felelős. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke nyilatkozatában 

„igencsak kérdésesnek” minősítette azt a tényt, hogy a KMKF februári ülésének 

állásfoglalásába a Szász Jenő által vezetett Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásának 

üdvözlése is bekerült. Az európai parlamenti képviselő emlékeztetett arra, hogy az 

állásfoglalás eme kitételét a KMKF több tagja is kifogásolta. Ennek ellenére a támogató 

üdvözlés bekerült a dokumentumba. Az EMNT elnöke azt is felidézte, hogy az 

Országházban tartott KMKF-ülésen a kibocsátott ülésrendtől eltérően Szász Jenő már 

kezdettől fogva helyet foglalt az elnökségi asztalnál. Leszögezi továbbá, hogy a KMKF-et 

alkotó szervezetek véleménye sem a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, még kevésbé pedig 

kinevezett elnökének a személye tekintetében nem kedvező. Tőkés László 

nyomatékosította, a nemzetpolitika sokszereplős, konszenzust igénylő ügy. „A 

Nemzetstratégiai Kutatóintézettel kapcsolatos döntések nélkülözték ennek a 

követelménynek a teljesülését. Ezért senki más, hanem csak a döntéshozók hordozzák a 
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felelősséget. Csak remélni lehet, hogy a kormány döntése eléri célját” – állapította meg 

nyilatkozatában Tőkés László. 

 

Fico szerint a kisebbségek zsarolják Szlovákiát 

A kisebbségek folyamatos követeléseikkel zsarolják a szlovák államot, kötelességeiket 

pedig nem teljesítik, jelentette ki Robert Fico Túrócszentmártonban, a Matica slovenská 

alapításának 150. évfordulója alkalmából. A kormányfő azt kéri a kisebbségektől, hogy 

„hagyják abba a kisebbségi jogokkal való zsarolást, legyen az roma, etnikai vagy világnézeti 

kisebbség”. Fico szerint szokássá válik, hogy a Szlovákiában élő kisebbségektől leginkább 

„követelőzést és kinyújtott kezeket” látni, ám semmilyen állam iránti kötelességeket nem 

mutatnak. „Ennek meg kell változnia. Független államunkat elsősorban nem a kisebbségek 

számára alapítottuk, akármennyire is tiszteljük őket, hanem főleg a szlovák államalkotó 

nemzet számára” - jelentette ki a szlovák kormányfő. „Érvényes, hogy az állam nemzeti, a 

társadalom pedig polgári. Ezért különös, ahogy mindenhol tudatosan előtérbe kerülnek a 

kisebbségek problémái az államalkotó szlovák nemzet rovására. Mintha Szlovákiában nem 

is élnének szlovákok” – fejtette ki Fico. A Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd párt, a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala aggodalmuknak és felháborodásuknak adtak hangot 

Robert Fico kijelentései kapcsán. Mészáros Alajos és Bauer Edit, a Magyar Közösség 

Pártjának európai parlamenti képviselői szerint Fico kijelentései köszönőviszonyban 

sincsenek az európaisággal. Joseph Daul, az Európai Néppárt európai parlamenti 

frakcióvezetője a kormányfő szavai kapcsán elmondta: „Élesen elítélem a kisebbségekre 

vonatkozó nacionalista szemléletet, a mai Európában nincs tere a hasonló 

kijelentéseknek”. 

Fico mondatai akkor hangzottak el, amikor František Šebej, a szlovák parlament külügyi 

bizottságának elnöke megbeszéléseket folytatott Budapesten Balla Mihállyal, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának Fideszes elnökével. A Most-Híd politikusa magyar-

szlovák történelmi megbékélést szorgalmazott és fontosnak nevezte a két ország közötti 

kényes témákról megkezdett párbeszédet. 

Robert Fico több napnyi hallgatás után különös magyarázattal szolgált a Matica slovenská 

ünnepi rendezvényén tett durva kisebbségellenes kijelentéseire. Az Új Szónak adott 

exkluzív interjúban azt állította, egy konkrét eset bőszítette fel, s ez alapján általánosított. 

Majd hozzátette: sajnálja, hogy a nemzeti kisebbségek ezt magukra vették és „a helyzet 

általánosításaként fogták fel”. Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy milyen konkrét esetre 

gondolt. A miniszterelnök ugyanakkor nem volt hajlandó elnézést kérni kijelentéseiért, 

csupán azt sajnálja, hogy szavait „másként értelmezték”. Az interjúban arra a kérdésre sem 

adott egyértelmű választ, továbbra is úgy érzi-e, hogy zsarolja őt a hazai magyar kisebbség. 
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Martonyi: a magyar kormány aggódik a vajdasági magyarellenes 
erőszakos cselekmények miatt 

A magyar kormány aggódik a Vajdaságban az elmúlt hónapokban történt magyarellenes 

erőszakos cselekmények miatt, ezek az incidensek súlyosan veszélyeztetik az ott élő 

magyar közösség biztonságát, és tartósan csökkenthetik a két ország közötti bizalmat - 

emelte ki Martonyi János külügyminiszter a Baráth Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő 

kérdésére adott írásbeli válaszában. Baráth Zsolt azt tudakolta a külügyminisztertől, hogy 

mit tesz a kormány „a szerb állam és egyes szerb társadalmi csoportok által terrorizált, 

Délvidéken élő magyarok védelmében”. A külügyminiszter üdvözölte, hogy február 16-án 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Ivica Dacic szerb miniszterelnök, 

belügyminiszter megállapodott a leginkább érintett vajdasági települések 

közbiztonságának megerősítéséről és az események kivizsgálásának felgyorsításáról. 

Emellett a magyar diplomácia is több alkalommal felvetette a kérdést Szerbiának - tette 

hozzá. Kiemelte, Magyarország elvárja, hogy a szerb hatóságok gyorsak és határozottak 

legyenek az ügyek kivizsgálásában, az elkövetők felelősségre vonásában és a megelőzésben. 

Természetesen a 2012. október 21-én Temerinben történt incidens miatt vád alá helyezett 

magyar nemzetiségűek esetében is határozottan elvárja a vádlottak jogainak tiszteletben 

tartását és a pártatlan, előítéletektől mentes eljárás biztosítását - mutatott rá. Martonyi 

János kiemelte, a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy a szerb igazságszolgáltatás 

legyen pártatlan, és tegye egyértelművé: nem mér kettős mércével magyar és szerb 

elkövetők, illetve áldozatok tekintetében. A magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok 

alakulásában kedvező fejlemény, hogy Tomislav Nikolic szerb elnök tavaly novemberi 

hivatalos budapesti látogatása alkalmával megállapodás született a második világháború 

vajdasági magyar és szerb áldozatai előtti közös főhajtásról - idézte fel. Hozzátette, 

Magyarország továbbra is készül erre „a nemes gesztusra”, és bízik abban, hogy „a 

történelmi megbékélésben ellenérdekelt erők” nem veszélyeztetik magyarellenes 

cselekményekkel az előkészületek sikerét. 

Közös nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a délvidéki magyarverések áldozataival, 

és a jogsértések kivizsgálását kérik Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek. Mélységes 

aggodalomra ad okot az utóbbi időben a szerbiai kisebbségek elleni indokolatlan, agresszív 

fellépés - olvasható a dokumentumban. Az aláírók hangsúlyozzák, hogy egy EU-tagjelölt 

országban megengedhetetlen az emberi jogok semmibevétele. Ezért arra kérik az illetékes 

hatóságokat, hogy az európai integráció szellemének ártó, a magyar etnikumú polgárokkal 

szembeni diszkriminatív bánásmódot azonnal számolják fel, a vajdasági magyarok ellen 

elkövetett jogsértéseket haladéktalanul vizsgálják ki. Ajánlásjavaslatot fogadott el a 

szerdán megtartott, 30-dik ülésén a Magyar Nemzeti Tanács az utóbbi időben Szabadkán, 

Újvidéken, Temerinben és Óbecsén történt magyarellenes atrocitások ügyére vonatkozóan. 

Korhecz Tamás elnök elmondta, hogy a kulturális autonómián kívül a közbiztonság 

kérdése nem tartozik az MNT hatáskörébe, ellenben az utóbbi idők történései alapján 

fontosnak tartják, hogy a tanács állásfoglalását eljuttassák a közbiztonságért felelős 

legmagasabb állami tisztségviselőknek. A záradék szövegét kézhez kapja Ivica Dacic, 
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miniszterelnök, belügyminiszter, Aleksandar Vucic, a miniszterelnök első, a bűnüldözésre 

és a korrupció elleni harcra illetékes helyettese és védelmi miniszter, valamint Nikola 

Selakovic igazságügy-miniszter is. 

 

A VMSZ nem kíván csatlakozni semmiféle vajdasági fronthoz 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselője, parlamenti képviselő cáfolta, 

hogy pártjának szándékában lenne csatlakozni a „vajdasági fronthoz”, amelynek 

megalakítását a Liberális Demokrata Párt jelentette be. „Elég volt a kilencvenes évek 

frontjaiból, nincs szükségünk egy újabbra” – nyilatkozta Pásztor Bálint, s hozzátette, hogy 

nem tudni ki találta ki, s tette közzé, hogy a VMSZ csatlakozna egy ilyesmihez. „Kitartunk 

álláspontunk mellett, hogy az alkotmányt meg kell változtatni, illetve hogy meg kell 

teremteni Vajdaság szélesebb körű autonómiáját Szerbiában. Szeretnénk ezeket a komoly 

problémákat rendezni a rendszeren belül, s nincs szó semmiféle frontok létrehozásáról, 

erről velünk senki sem tárgyalt” – jelentette ki a politikus a Danas belgrádi napilapnak. A 

Liberális Demokrata Párt tartományi bizottságának tagjai csütörtökön azt közölték, hogy 

folyamatban vannak a tárgyalások az európai Vajdaság platformjának létrehozásáról, 

amely platform alapját képezi a konszenzusnak a Vajdaság helyzetéről Szerbiában. Dusan 

Mijic, az LDP vajdasági elnöke kijelentette, hogy számítanak azokra a pártokra, amelyek 

Vajdaság-párti jellegűek, elsősorban a Vajdasági Szociáldemokrata Ligára, a Vajdasági 

Magyar Szövetségre és a Demokrata Pártra, valamint a kormányzaton kívüli szervezetekre, 

az értelmiségiekre és a gazdasági élet szereplőire. 

 

Emlékhelyek lesznek Csúrogon az 1942-es szerb, illetve az 1944-es 
magyar áldozatoknak 

Emlékhelyet alakítanak ki Csúrogon az 1942-es délvidéki razzia szerb áldozatai számára a 

magyar állam költségén - közölte Nikowitz Oszkár belgrádi magyar nagykövet, aki 

csütörtökön felkereste a községet, és aláírta az erről szóló megállapodást. Egy egykor 

raktárként használt épületet újítanak fel és alakítják át emlékhellyé, a Razzia Áldozatainak 

Múzeumává. Az 1944-ben legyilkolt magyar áldozatok emlékére a szerb fél hoz létre 

emlékhelyet a település határában. A tervek szerint tavasszal több közös magyar-szerb 

megbékélési eseményt is rendeznek, amelyek csúcspontja a faluban lesz, ahol a magyar és 

a szerb elnök kölcsönösen fejet hajt az áldozatok emléke előtt - mondta el a nagykövet. A 

csütörtöki látogatáson és az emlékeztető aláírásán szerb részről az elnök tanácsadója vett 

részt, aki a szervezési feladatokat ellátja. Jelen volt Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke és a Racija 42 (Razzia 1942) elnevezésű emléktársaság képviselői is. 

Szerb kutatások szerint Csúrogon közel 900 embert, köztük nőket és gyerekeket öltek meg 

1942 januárjában a megszálló magyar erők. Az 1944-es megtorlás Tito partizánjainak 

részéről mintegy 3 ezer magyar életét követelte a faluban és környékén. A munkálatok 

elvégzéséhez szükséges 10 millió dinárt a magyar kormány biztosítja a csúrogi razzia 
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áldozatai emlékének tartós megőrzése céljából, mondta Nikowitz Oszkár. Pásztor István, a 

tartományi képviselőház elnöke az eseményt követően azt mondta, a dolgok jó irányba 

haladnak, s úgy értékelte, reális, hogy tavaszra, illetve az elkövetkező két hónapban 

megtörténik Szerbia és Magyarország elnökének főhajtása a csúrogi áldozatok előtt. „Ez 

formális-jogi megbékélés lesz a szerbek és a magyarok között, ami - s ebben biztos vagyok 

- rendkívül fontos lesz az egész régióra nézve. Mert ha a szerbek és a magyarok meg 

tudnak békélni egymással, akkor meg tudnak a szerbek és a horvátok, a horvátok és a 

bosnyákok, a szerbek és a bosnyákok, az albánok és a szerbek is. Ebből a szempontból a 

megbékélés ösztönzően hathat a hasonló kezdeményezésekre”, mondta Pásztor. 
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