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Nyílt levél a Magyar Nemzeti Tanácsnak
és elnökének: Józsa László Úrnak
Tisztelt Tanács!
Tisztelt Elnök Úr!
Mivel az utóbbi idő ben elég gyakran terítéken
vannak az itt él ő magyarok elleni nacionalista kilengések, egyéb atrocitások, erre a témára szeretném elmesélni a saját történetemet, ami lehet, hogy nem olyan
látványos, mint a magyarok ütlegelése, vagy üzleteik
felgyújtása, de tanulságos lehet az Önök számára, arról nem is szólva, hogy e történet egyik f őszerepl ője,
tudtommal, a Magyar Nemzeti Tanács tagja.
2002 októberéig az óbecsei közigazgatásban
dolgoztam, a városrendezési és építészeti osztály el őadója voltam. Az osztály vezet ője Neši ć Radomir szarajevói születés ű jogász volt, aki a kilencvenes évek
közepén (1996-1997 körül) szarajevói menekültként
került nálunk vezető beosztású munkaviszonyba. A
megsokasodott munka következtében segítséget kértem Nešić úrtól, amit természetesen nem kaptam meg.
Közben Neši č úr azzal dicsekedett, hogy a fizetésére
plusz prémiumot kap, az ADF-el való együttm űködése
címén. Megjegyzem, minden beruházásnál, ami az
ADF-fel együttm ű ködve történt, a beruházás minden
résztvev őjével (kivétel a kivitelez ők) én m ű ködtem
együtt. Ekkor felháborodásomnak adtam hangot. Milyen dolog az, hogy aki dolgozik, annak semmilyen jutalék nem jár, s őt a felhalmozódott munka következtében még segítségre sem számíthattam. Ezzel kivívtam
Neši č úr haragját, de nyilván nem csak az övét.
Nemsokára, 2002. október 25-én, magához hivatott a közigazgatás vezet ője, Gyuráki János úr, aki
tudatta velem azt, hogy Neši č úr szerint: vagy én, vagy
pedig ő , de egyikünknek mennie kell az osztályról, mert
velem lehetetlen együtt dolgozni, és fegyelmi eljárást
fog indítani ellenem. A titkár úr közölte velem, hogy
nem maradhatok az osztályomon, hogy másik munkahelyre helyez át, felszólítva, hogy adjam át a pecséteket és az iroda kulcsait. Mivel a kulcsok nem voltak nálam, lecseréltette a zárat az irodám ajtaján és megtiltot-
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ta, hogy bemenjek az irodába, s őt azt ajánlotta, hogy
még a községháza épületébe se járjak be. Kérdésemre, hogy miért teszi ezt, azt válaszolta: „Mert Neši č úr
így kérte". Megkérdezte még, hogy a községi hatalmi
funkcionáriusok közül kivel vagyok jóban, és hozzátette "habár mind ellened van, de azért próbálj meg velük
beszélni".
El is mentem Varga F. József alpolgármester úrhoz, mivel őt tartottam a legbefolyásosabb embernek
(már tudott a dologról) és így fogadott: "Édes Árpikám,
elb d, neked menni kell, de mondtam a Neši ćnek,
hogy a helyedbe csak magyar jöhet".
Attól a naptól kezdve fel lettem függesztve a
munkából. Fegyelmi eljárást indítottak ellenem hivatali
visszaélés vádjával. A fegyelmi eljárás befejez ődött,
amiben megállapították vétkességemet és öt hónapon
át 20%-kal kevesebb fizetést kaptam. (A bíróságon
még folyamatban van a munkaügyi per.) Január közepén megszüntették a felfüggesztésemet és egy új végzéssel másik munkahelyre helyeztek.
Megemlíteném még azt, hogy én is fegyelmi eljárást indítottam Neši č úr ellen, amit a községi végrehajtó bizottság felülbírált, és egy nevetséges, jogilag elfogadhatatlan záradékkal elütötte az indítványomat.
Más eszköz hiányában levelet intéztem a végrehajtó bizottság elnökéhez, és annak minden tagjához, melyben figyelmeztettem ő ket jogi kötelezettségeikre és
Neši č úr törvénytelen cselekedeteire. Ezt a levelet a
helyi sajtóban is megjelentettem.
Március folyamán újabb beadvánnyal fordultam
az óbecsei végrehajtó bizottsághoz, amelyben értesítettem a bizottság tagjait, hogy Neši ć úr az építési engedélyt, saját családi lakóháza építésére, törvénytelenül adta ki.
-2Ezek után fordult Neši ć úr a községi tisztségvisel ő khöz segítségért, amit meg is kapott: Zoran
Stojšin és Varga F. József uraktól. Hivatali visszaélés-
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sel elérték azt, hogy a közigazgatási eljárásban nem
tudtam érvényre juttatni az igazamat.
Ezek után bírósági pert indítottam Neši ć úr és felesége ellen, ami még mindig folyamatban van.
A bírósági perben Neši ć úr felesége egy érdekes beadvánnyal fordult a bírósághoz, mely beadványában engemet nacionalizmussal vádol, szerinte én
őt és családját sanyargatom, ingerlem (šikaniranje), s
mindezt magamtól (per se), minden jogi alap nélkül teszem. Érzelmi húrokat pengetve, a háborúk által kiváltott saját családi tragédiájukkal foglalkoznak, mintha én
és a családom nem éltünk volna át hasonló megpróbáltatásokat, állandó lelki és pszichikai terrornak kitéve.
Ugyanakkor dicsérik a nemzetközi bíróság igazságosságát, amely által visszakapták szarajevói vagyonukat.
Érdekel, hogy hasonló-e a véleményük akkor, amikor a
hágai nemzetközi bíróságról van szó? Vagy csak akkor
igazságos egy bíróság, amikor a javukra dönt?
Mennyire elgondolkodtató az a megállapításuk,
hogy a „saját népük" közt telepedtek le. Mintha csak
szerbek élnének Óbecsén. Majd harminc évig kik között éltek? Én lennék a háborúk és az ő családi tragédiájuk okozója?
Az is nagyon elgondolkodtató, ahogyan Varga F.
József alpolgármester úr viszonyult, viszonyul az
ügyemhez. Milyen bátor ő a magyarokkal szemben
a szerbek javára!
Az a baj, hogy nem léptem be az ő pártjába?
Esetleg a Demokrata Pártba kellett volna belépnem?
Miután a közigazgatásban tapasztalt gyalázat
ellen harcolni kezdtem, attól a naptól fogva mindennapossá váltak a Varga F. József úr által kiváltott atrocitások és lelki terror személyiségem ellen.
Ki akart helyeztetni Mileševóra a helyi irodába,
lakóhelyemtől 20 kilométerre.
Eltávolított arról a munkahelyemr ől, ahol 17
éven át dolgoztam magyar és szerb ügyfelekkel, ahol
a magyarokhoz mindig magyarul szóltam, ahol munkámra nem volt panasz. Jelenleg azon a munkahelyen
a magyar ügyfelekhez csak szerbül szólnak. Varga F.
József nem tartotta be ígéretét, egykori munkahelyemen nem egy magyar, hanem két, csak szerbül tudó
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egyén (az egyik vezetékneve véletlenül éppen: Neši ć )
adja ki az építkezési engedélyeket.
Nyomást gyakorol rám, hogy hozzak (papírt) bizonylatot arról, hogy épp elméj ű vagyok; hogy soha
többet a sajtóban nem fogok semmilyen ő ket érintő
cikket megjelentetni és tartsam szem el őtt azt, hogy ő
feketeöves „karatézó"!!!
Hogy Neši ć úr és a többi helyi kiskirály tévedéseinek, hatalommal való visszaéléseinek elkend őzésére, eltitkolására mennyi közpénz folyhat el, ezt csak
az tudja, aki városrendészettel foglalkozott, foglalkozik
és tisztában van azzal, hogy mennyibe kerül egy olyan
urbanista terv kidolgozása, módosítása, melyre csak
azért van szükség, hogy eltussolják Neši ć úr önkényesépítkezését. Mindezt a helyi hatalmasságok akkor
teszik, amikor megfelel ő urbanista tervek hiányában az
engedély nélkül épült épületek felét sem lehet legalizálni. Aki pedig rámutat arra, hogy az építkezik önkényesen, hogy az viselkedik törvényellenesen, akinek a törvényeket be kell tartatnia másokkal, hát igen, arra vidékünkön könnyen ráfoghatják azt, hogy alaptalanul vádolt meg egy tisztességes, „sok szenvedést megélt
menekült családot".
Mindazt, amit leírtam, felel ő sségem teljes tudatában tettem. Kész vagyok érte bárhol, bármikor vállalni a felel ő sséget.. Még annak az árán is, hogy politikai üldöztetésem a jelenleginél nagyobb er ő re kap.
Teszem mindezt az igazságérzetem, magyarságom
meg őrzése, a családom érdekében, és azoknak a magyaroknak az érdekében, akik hasonló eseteket éltek
át, de nem volt erejük ő ket szóvá tenni.
A legutolsó dolog, ami történhet, az az, hogy
ötödmagamal (feleségemmel és három gyermekemmel) elhagyjuk szeretett szül őföldünket, ahol a magyarellenes magyaroktól, a jelen megélhetési politikusaitól is oly sokat szenvedünk.
Tisztelettel:

Óbecsén, 2004. augusztus 12-én
Harkai Árpád
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és az
újvidéki Tartományi Oktatási és M űvel ődési Titkárság támogatta.

Hibakiigazítás
Szloboda Jánosnak az Aracs IV/2. számában (25.p.) Tanmizériák címen megjelent írásában értelemzavaró elírás történt. A szerz ő által használt idióma szó ugyanis nyelvet, nyelvjárást stb. jelent (v.ö. Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótára, továbbá: Magyar értelmez ő kéziszótár. Második, átdolgozott kiadás. 2003), a hibásan
megjelent idom szó jelentése viszont: 1. Mat. Síkban v. térben körülhatárolt forma. 2. M űsz/vál. Építési, gyártási
forma. Önt őforma. 3. vál A (n ő i) test kidomborodó része(inek alakja). 4. rég. Költ ő i forma.
A kérdéses szövegrész tehát helyesen így hangzik: „A jó öreg zombori preparandia... hajlandó bárhol és
bármikor kihelyezett tagozatot nyitni és odaküldeni a maga kipróbált kádereit, akik, igaz, nemigen értik és még kevésbé beszélik ezeknek a kisebbségi hallgatóknak a furcsánál furcsább és hith ű pravoszláv számára csaknem
megtanulhatatlan idiómáit, de hát különben is vajon nem az-e a tanítóképzés... célja és értelme, hogy ezek az istenadta kisebbségek végül is elsajátítsák az egyedül üdvözít ő államnyelvet?!"
Az elírásért az olvasók és a szerz ő elnézését kérjük.
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