
27 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

Hogy lesz a 450-bő l nulla? 

A 692 szerb televízió A hét benyomása cím ű  po-
litikai show m űsorában (de más helyeken is) napvilágot 
látott az az adat, miszerint 2004-ben a Délvidéken 
mintegy 80, az idén pedig kb. 70 atrocitás történt az it-
teni magyarok ellen. A jelentés szerint tavaly a délvidé-
ki magyarokat nyolcszor, az idén pedig egyszer sem 
verték meg! A többi atrocitás falfirkákban és sírgyalá-
zásokban nyilvánult meg. A jelentés szerz ő i szerint a 
tavalyi verekedések 75 százaléka alkoholizált suhan-
cok között zajlott, akik ugyan különböz ő  nemzetiség ű -
ek voltak, ám az incidensek zöme „nem volt etnikai in-
díttatású, valamint a rend ő rség és a bíróság minden 
egyes esetben fényt derített ezekre az esetekre". Eze-
ket az adatokat Jelena Markovié szerbiai kisebbség-
ügyi miniszterhelyettes mutatta be (akinek főnöke 
ugyebár a hírhedt Rasim Ljaji ć). Az említett m űsor má-
sik vendége Bojan Pajtié, a Vajdasági Végrehajtó Ta-
nács elnöke volt, aki szintén indokolatlannak tartja az 
EU elmarasztaló véleményét, hiszen mint mondta, a 
Vajdaságban stabil a nemzetek közötti viszony. Pajtié 
szerint a szabadkai tiltakozó nagygy ű lés nem más, 
mint a vesztésre álló vajdasági magyar pártok VMSZ 
elleni elkeseredett csatája, valamint a Fidesz-MSZP 
választás el őtti párharcának egyik állomása!? A m űsor 
harmadik vendége Sonja Biserko, a Helsinki Emberjo-
gi Bizottság szerbiai elnöke volt, aki egészen máskép-
pen vélekedett a délvidéki magyarok helyzetér ő l. Az ő  
adatai szerint aszóban forgó id őszakban a szerbek 
450 atrocitást követtek el az itteni magyar polgárok el-
len. Mint mondta, a magyarok állandó rettegésben él-
nek, fizikailag bántalmazzák őket és ki vannak túrva 
Szerbia gazdasági életéb ő l, míg a szerb kormány szin-
te semmit sem tesz, hogy megakadályozza a miloševi č i 
rezsimtő l örökölt fenti jelenségeket. Indokoltnak min ő -
sítette a szabadkai tüntetést, 

A betelefonáló néz ők között akadt szabadkai, 
nagybecskereki és újvidéki. Kizárólág szerb néz ők kap-
csolódtak be a m űsorba. Egy szabadkai hölgy szerint 
nagyon rossz a szerb-magyar viszony, amiért nagy-
részt az idetelepített menekültek a felel ősek. Elmondta, 
hogy minap a szabadkai kórházban szerb tettesek több  

késszúrással támadtak meg egy magyar doktorn ő t. Az 
újvidéki néző  felvilágosította Pajti ćot, hogy a helyzet 
korántsem idilli, hiszen a Szerbia és Montenegró —
Bosznia focimeccs után Újvidéken számos albán kis-
iparos boltjának a kirakatát verték be. A nagybecskere-
ki betelefonáló pozitívan vélekedett az itteni magyarok-
гól és a szerb kormányt tette felel őssé a folyamatosan 
romló etnikai állapotokért. 

Nos, ők lehettek a felvilágosult szerbek. 
Egyébként a m űsor közben bombariadó volt a 

B92 épülete elő tt. 
És ha már a médiánál tartunk, a szabadkai tün-

tetés el őtt a szerb (állami) televízió megszólaltatta vol-
na szabadkai elnökünket, Lavró Tihamért, aki elutasí-
totta az interjút, jogosan tartva attól, hogy kiforgatják a 
szavait (amire már volt példa). Az állami tévé híradójá-
ban mégis leginkább vele foglalkozott. Több mint egy 
percig őt mutatták, róla beszéltek, noha ő  nem vett 
részt a megmozdulás szervezésében, csak jelen volt 
az (ismét extrémnek min ősített) társaival. 

A HVIM délvidéki szervezete ezúton közli a nyil-
vánossággal, hogy hivatalos levélben meghívja Sonja 
Biserkót, a Helsinki Emberjogi Bizottság szerbiai elnö-
két, akinek betekintést nyújt a vaskos dokumentációjá-
ba és segítségben részesíti az itteni magyarok szörny ű  
helyzetének további feltárásában. 

Emellett követeljük a délvidéki, zömmel magyar-
lakta községek önkormányzataitól, de legfőképpen a 
szabadkaitól, hogy ismertessék velünk a menekültek 
számának pontos alakulását az elmúlt 15 évben, vala-
mint azokat az esetleges intézkedéseket, melyeket a 
menekültáradat ellen tettek, továbbá, hogyan szándé-
kozzák a következő  időszakban csökkenteni a mene-
kültek számát, akik közvetlenül és egyre agresszíveb-
ben veszélyeztetik a magyarok munkahelyeit és sajnos 
gyakran a testi épségét is. Amennyiben ez ügyben nem 
kapunk gyors választ, kénytelenek leszünk elkönyvelni, 
hogy ez ügyben az önkormányzatok semmit sem tet-
tek-tesznek. 

A HVIM délvidéki szervezete 
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