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Magyarellenes falfirkák Szabadkán 
A VMSZ bûnvádi feljelentést tesz a kiskorú gyanúsítottak szülei ellen -- 

Maglai Jenõ: Ha nem hozzák nyilvánosságra a provokációk elkövetõinek 
kilétét, követeljük a rendõrség illetékeseinek felelõsségre vonását -- Kasza 

József: Nincs szükségünk arra, hogy helyettünk vagy a nevünkben 
tüntessenek azok, akik elmentek innen 

Tegnap ismét magyarellenes provokációkra ébredt Szabadka. A Szent Teréz-székesegyház, a 
Népkör Magyar Mûvelõdési Központ, valamint a Sportcsarnok falán cirill betûs magyarellenes 
graffitik olvashatók. Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szabadkai 
sajtótájékoztatóján ismételten felhívta a lakosság figyelmét, hogy õrizzék meg nyugalmukat, ne 
üljenek fel a provokációknak, ne engedjék, hogy a kosovói szindróma táptalajra leljen 
Vajdaságban. 

KÉPALÁ:  

-- Szemmel látható, hogy valakinek vagy valakiknek nem tetszik, hogy mi itt békésen együtt 
tudunk élni. Ezeknek a feliratoknak csak az lehet a célja, hogy nyugtalanságot és feszültséget 
okozzanak a nemzetek és nemzetiségek között. Ezeket a megnyilvánulásokat másként nem lehet 
minõsíteni, csak vandál cselekedetnek, ami nem egy kisebbség ellen irányul, hanem 
valamennyiünk ellen. A falfirkák esetét nem lehet elszigetelten szemlélni, ez azoknak a 
provokációknak a sorába tartozik, amelyeknek szemtanúi vagyunk tavaly december óta. Az út 



menti kereszt ledöntése vagy a temetõgyalázás sem csak a horvátok ellen irányult, hanem 
valamennyiünk, az együttélésünk, a tolerancia ellen. Ha a nyomozószervek, a belügyi szervek 
nem képesek felfedni a provokációk elkövetõit, akkor azt kell gondolnunk, hogy õk maguk a 
tettesek -- mondta Kasza József. 

-- A kilencvenes évek legelején, amikor bombák robbantak, amikor szintén voltak 
kisebbségellens feliratok, a tettesek éppúgy ismeretlenek maradtak a nyilvánosság számára, mint 
most. A rendszerváltás után kiderült, akkor is tudták az állambiztonsági szervek, hogy kik voltak 
az elkövetõk, sõt közük is volt a történésekhez. A VMSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy az 
elmúlt hónapokban történt provokációk mindegyikének ismeretlen az elkövetõje. A Rókusi 
temetõben történt sírgyalázásokkal kapcsolatban pedig követelni fogja a rendõrségtõl, hogy adja 
meg a gyanúsított kiskorúak szüleinek nevét, a párt ugyanis bûnvádi feljelentést kíván tenni a 
szülõk ellen. Ha a gyerekek nem is felelhetnek tetteikért, a szülõk feleljenek, vagy mondják azt, 
hogy nem a gyerekeik voltak az elkövetõk -- mondta a VMSZ elnöke. 
Az utóbbi idõben tartományszerte több kisebbségellenes provokáció történt, mint az elmúlt 10 
évben összesen -- folytatta Kasza József, éppen ezért ismételten higgadtságra intette a 
lakosságot:-- Mi tudjuk, mit jelent a nemzeti türelmetlenség, tudjuk, mit jelent a háború, ne 
üljünk hát fel a provokációknak. Higgadtan, józan megfontolással viszonyuljunk a közösség 
elleni izgatásokhoz. 
Maglai Jenõ, a VMSZ körzeti szervezetének elnöke ismételten erélyesen elítélte a rendkívül 
veszélyes cselekedetet. 
-- Ha nem derül fény a tettesek kilétére, a VMSZ körzeti szervezete kéri a rendõrség vezetõinek 
felelõsségre vonását. Az elmúlt hónapokban elkövetett tettek súlyos bûncselekmények, 
elkövetõiket mindeképpen az igazságszolgáltatás elé kell vinni. Már korábban is 
kezdeményeztük, a történtek pedig megerõsítették elképzelésünket, hogy mindenképpen sort kell 
keríteni egy kerekasztal-beszélgetésre, amelyben részt vesznek pszichológusok, szociológusok, 
pedagógusok, s amelyen az egymás mellett élésben tapasztalt fennakadások, esetleg problémák 
kerülnek majd megvitatásra. A fiatalsággal mindenképpen megelõzõ szándékkal kívánunk 
foglalkozni, hogy megelõzzük a nemzeti türelemetlenség kialakulását, illetve szorgalmazzuk az 
európaiságot és a toleranciát. Addig is azonban feltétlenül szükség van mindannyiunk 
higgadtságára és bölcsességére, hogy a provokátorok ne érjék el céljukat. Arra kérem a 
lakosságot, józan belátással mérlegelje a történteket, s ne üljenek fel a provokációknak -- mondta 
a VMSZ körzeti szervezetének elnöke. 
Kasza József pártelnök reagált arra a bejelentésre is, miszerint a vajdasági kisebbségellenes 
provokációk elleni tüntetésre készül Vajdaságban a 64 Vármegye Ifjúsági Szervezet. 



 
-- A legerélyesebben elítéljük a tüntetések megszervezését olyanok részérõl, akik elmentek innen, 
s egy másik országból kívánják nekünk megmondani, hogy nekünk mi a jó és mi a rossz. A 
VMSZ a legnehezebb idõkben sem függesztette fel tevékenységét, maradtunk, és maradni is 
akarunk. Nincs szükségünk arra, hogy mások a mi nevünkben vagy miérettünk 
tevékenykedjenek. Bízom benne, hogy a rendfenntartó szervek megakadályozzák a tüntetés 
megtartását --mondta Kasza József. 
Maglai Jenõ körzeti elnök pedig hozzátette:-- A problémák megoldása nem az utcán keresendõ, 
hanem a tárgyalóasztal mellett valósítható meg. 
Újságírói kérdésre válaszolva Kasza József elmondta, eddig még nem értesítették a nemzetközi 
közvéleményt a történtekrõl, de ha nagyon gyorsan nem kapnak választ, hogy kik követték el a 
sorozatos provokációkat, a nemzetközi szervezetekhez fordulnak. 
Kucsera Géza, Szabadka polgármestere az önkormányzat nevében erélyesen elítélte az 
ismeretlen tetteseket, akik ismételten magyarellenes graffitivel csúfították el Szabadka több 
épületét. 
-- Hogy az esemény közvetlenül Szeged és Szabadka városok baráti találkozója elõtt történt, azt 
bizonyítja, hogy az elkövetõk meg akarják akadályozni városunk fejlõdését és abbéli törekvéseit, 
hogy kapcsolatot teremtsen Európával és a világgal -- áll a polgármester kézjegyével ellátott 
közleményben. 
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Gátat vetni a türelmetlenségnek! 
A Vajdasági Magyar Szövetség számára a tegnapi szabadkai magyarellenes falfirkák 
megjelenése nem jelent meglepetést, mert mindez a szerbiai politikai színtér erõteljes 



radikalizálódásának a következménye. 
A VMSZ álláspontja szerint végsõ ideje gátat vetni a Vajdaságban megnyilvánuló nemzeti 
türelmetlenség különféle formáinak. A VMSZ elégedetlen és csalódott a belügyminisztérium 
eddigi viszonyulása, látszatintézkedései miatt, ezért ismételten követeli mindazoktól az 
intézményektõl és szervektõl, akiknek hatáskörébe tartozik megoldásokat keresni, de 
legfõképpen megoldásokat eszközölni, hogy ezt haladéktalanul tegyék meg. 
A VMSZ a helyzet normalizálásának érdekében tárgyalásokat kezdeményez minden releváns 
tényezõvel. 


