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Kormányon az RMDSZ 

A koalíciós tárgyalások során fölmerült viták ellenére az RMDSZ részvételével alakult meg 

az új bukaresti kormány. Az RMDSZ egy miniszterelnök-helyettesi tisztséget kap a 

koalícióban, emellett a szövetségé a művelődési és a környezetvédelmi tárca. Előbbit 

miniszterelnök-helyettesi minőségben Kelemen Hunor elnök, utóbbit Korodi Attila 

irányítja majd. A kormányban, amelyet az RMDSZ mellett három párt – a 

Szociáldemokrata Párt (PSD), az Országos Szövetség Románia Fejlődéséért (UNPR) és a 

Konzervatív Párt (PC) alkotta Szociáldemokrata Unió (USD) – képez, a miniszterelnök 

továbbra is Victor Ponta PSD-elnök marad, és mind a négy résztvevő alakulat kap egy-egy 

miniszterelnök-helyettesi tisztséget. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt követően, hogy az 

RMDSZ vezetése megszavazta a kormányra lépést, elmondta: a PSD ajánlatait kielemezve 

arra a következtetésre jutottak, hogy az országnak stabil kormányra van szüksége, 

közreműködésük pedig ebben rendkívül fontos, tekintve a hazai és külföldi helyzetet. 

Közölte, elfogadták, hogy a 2012-es kormányprogramot vigyék tovább, a mostani 

megállapodás ennek egyik fejezetéhez sem tesz hozzá semmit. Kifejtette, nagyon jó 

eredménynek tartja a koalíciós alku eredményét, amely révén a miniszteri tisztségek 

mellett tizennégy államtitkári posztot is kapnak. Azt is elmondta, hogy a székely zászlót 

kitűző polgármesterek elleni perekről nem esett szó a koalíciós alku során, mivel 

igazságszolgáltatási ügyről van szó. Úgy vélte, az RMDSZ egyensúlyt hoz a kormányba, és 

kormányon tudja hatékonyan képviselni a romániai magyarok érdekeit. Az USD és az 

RMDSZ közötti politikai megállapodás rögzíti, hogy az RMDSZ milyen feltételek 

teljesülése esetén támogatja a kormányt. A szövetség feltételül szabta, hogy csak közös 

megegyezéssel módosítható az alkotmány, az ország közigazgatási átszervezését pedig a 

különböző vidékek hagyományainak, kultúrájának és történelmének figyelembevételével 

hajtják végre. Külön jogszabályban rögzítik a kisebbségek kulturális jogait, és megyei, 

illetve helyi szinten arányosan biztosítják a kisebbségek részvételét a közintézmények 

működtetésében. Az RMDSZ azt is kikötötte, hogy hozzák létre a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) önálló magyar oktatási vonalát. Emellett az USD 

vállalja, hogy minden olyan kérdésben egyeztet az RMDSZ-szel, amely a magyar közösség 

kulturális, nyelvi vagy oktatási identitásához kapcsolódik. Az oktatási törvényt is csak 

közös beleegyezéssel módosítják, az USD pedig támogatja a kisebbségek szerzett jogainak 

tiszteletben tartását. A kormány lépéseket tesz a regionális vagy kisebbségi nyelvek 

európai chartájának ratifikálása és a kisebbségi törvény elfogadása érdekében, és 

felgyorsítják az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását. Emellett megállapodtak a 

közigazgatási decentralizációs folyamat folytatásában is. A kormánypártok a megállapodás 

szerint együttműködnek egy olyan törvény kidolgozásában, amely lehetővé teszi a helyi 

önkormányzatok számára a település vagy a megye zászlajának használatát, és az észak-

erdélyi autópálya építésének folytatásában is megállapodtak. 
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Székely Szabadság Napja 

A Maros megyei csendőrség arra készül, hogy csak a marosvásárhelyi polgármester által 

jóváhagyott megemlékezésen kell biztosítania a közrendet hétfőn a Székely vértanúk 

emlékművénél, míg az autonómiatüntetést szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

továbbra is azt tervezi, hogy a Székely Szabadság Napja elnevezésű megmozdulás egyes 

résztvevői a járdán bevonulnak a város főterére. Daniel Manea alezredes, a Maros megyei 

csendőrség szóvivője az MTI megkeresésére hangsúlyozta: a polgármesteri hivatal helyi 

idő szerint 16 és 19 között engedélyezte a megemlékezést az emlékműnél, a tervezett 

felvonulást nem hagyta jóvá. Megerősítette: a más településekről érkezők buszai az 

emlékmű közelében fognak parkolni az orvosi egyetem előtti lezárt útszakaszon, és a 

demonstráció után ott veszik fel utasaikat. Izsák Balázs, az SZNT elnöke a csendőrséggel 

folytatott vasárnapi egyeztetés után közölte az MTI-vel, a megemlékezésről elvonuló 

emberek az eredetileg bejelentett útvonalon fogják Marosvásárhely főterére kísérni azt a 

tíztagú küldöttséget, amely a demonstráción elfogadandó petíciót szándékozik átadni a 

román kormány helyi képviselőjének a prefektusi hivatalban. Hozzátette: a tüntetők – a 

tavalyi felvonulással ellentétben – ezúttal nem az úttesten, hanem a járdán fognak 

közlekedni, mert a hatóságok nem zárják le a forgalmat. Dorin Florea, Marosvásárhely 

polgármestere előzőleg levélben közölte a szervezőkkel: csak a székely vértanúk tiszteletére 

hirdetett megemlékezéshez járul hozzá, a Székelyföldnek autonómiát követelő felvonulást 

nem engedélyezi. A szervezők és hatóságok között jogvita keletkezett arról, hogy ezáltal 

betiltotta-e a polgármester a felvonulást. Az SZNT elnöke rámutatott, a polgármester nem 

hozott a menetelés betiltásáról határozatot, a demonstrációt csak bejelenteni és nem 

engedélyeztetni kell. Szerinte a szervezőkhöz intézett levélnek semmilyen 

jogkövetkezménye nincs, ezért a csendőrséggel is közölte, hogy a járdán fognak vonulni. 

Izsák Balázs szombaton újabb felhívást intézett a részvevőkhöz, hogy tanúsítsanak 

jogkövető magatartást, a magyarországi pártokat pedig felkérte: ne próbálják választási 

kampányrendezvénnyé tenni a demonstrációt. Corneliu Grosu Maros megyei prefektus 

szombaton közleményben nyomatékosította, hogy a március 10-re tervezett 

marosvásárhelyi felvonulást sem a polgármesteri hivatal, sem a törvényszék, sem Maros 

megye prefektusi hivatala nem engedélyezte. „Bármi ilyen jellegű megmozdulás 

törvénytelen, és a törvénynek megfelelően büntetendő” – tette hozzá. 

 

Felvilágosító kampány indul a nyelvi jogvédelemről 

Cikkelyenként elemzik a Nyelvi Chartát és arra törekszenek, hogy mindegyik javaslatnak 

legyen törvényi megfelelője – jelentette ki csütörtökön a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat 

tevékenységéről tartott sajtótájékoztatón Markó Attila. A sepsiszentgyörgyi RMDSZ-es 

képviselő emlékezetett, hogy már benyújtotta módosító javaslatait az igazságügy, az 

ombudsman, valamint a diszkriminációellenes tanács működését szabályozó és a 

petíciókról szóló törvényekhez. Markó szerint a szabályozás visszásságát bizonyítja, hogy 

éppen a jogvédőkhöz, a diszkriminációellenes tanácshoz vagy az ombudsmanhoz nem 
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lehet magyarul fordulni. A tanügyben, az igazságszolgáltatásban is vannak hiányosságok, 

de gazdasági-szociális téren is a sok a szabályozatlan terület, ezekre mind odafigyelnek. 

„Amiért az RMDSZ kormányon van, nem fogjuk vissza a gyeplőt, annál is inkább, mert 

ezek a tényezők mind benne vannak a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kötött politikai 

egyezményben” – szögezte le Markó Attila, aki szerint a gyakorlat azt mutatja, hogy az sem 

mindig elég, ha van egy szabály, mert gyakran az alkalmazás teljes hiányával 

szembesülnek. Rámutatott, éppen ezért állandó nyomást kell gyakorolni a 

közintézményekre, hogy betartsák a kétnyelvűséget, a magyar közösség tagjainak pedig fel 

kell hívni a figyelmét, hogy éljenek ezekkel a jogokkal. A szolgálat ennek jegyében 

„Ébresztő-óra” néven nyelvi jogvédelmi és jogtudatossági kampányt indít, elsősorban az 

iskolákban a diákok, tanárok és szülők számára tartanak nyelvi jogi képzéseket, 

felvilágosítást. 

 

65 éves a Csemadok 

Fennállásának 65. évfordulójára emlékezett szombaton, Diószegen az 1949. március 5-én 

megalakult Csemadok, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség. Az 

egész napos rendezvénysorozat a Kárpát-medencei testvérszervezetek képviselőinek 

részvételével a Kultúránk – megmaradásunk záloga címmel meghirdetett konferenciával 

kezdődött. Az ünnepi ülésen a szövetség 65 tagja elismerésben részesült, és emlékplakettet 

kapott az elmúlt években végzett munkájáért. A Csemadok elnöke, Bárdos Gyula, aki 

egyben az MKP államfőjelöltje, beszédében a felvidéki szervezet megtartó erejét 

hangsúlyozta, s mint mondta, a többségi nemzettel még mindig nincs párbeszéd, ennél 

azonban fontosabb, hogy először is magunk között teremtsünk rendet, át kell beszélni 

dolgainkat. „Az önkormányzatiság területén kell előrelépnünk, az intézményes modellben 

ugyanis benne van az összefogás ereje” – szabta meg az elkövetkező időszak egyik alapvető 

feladatát Bárdos Gyula. Az elmúlt 65 évben a Csemadok tisztességgel végezte a munkáját, 

akár ellenszélben is tudott alkotóerőt felmutatni. „A Csemadok jelképe a fáklya, az égő 

láng, s az elmúlt hat és fél évtizedben a szervezet eleget tett ennek a felvállalt 

szimbólumának. Úgy kell élnünk, hogy a következő generációknak is át tudjuk adni a 

fáklyát” – zárta gondolatsorát a Csemadok elnöke. A konferencián elmondott beszédében 

Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a kultúra megtartásában 

és továbbadásában érdekelt szervezetek támogatását emelte ki, ez ugyanis stratégiai célja 

Budapestnek. A magyarság addig létezik, amíg létezik intézményrendszere, s ameddig ez a 

közösségi tér elér. „Az a leghatékonyabb, ha a magyar kormány a külhoni közösségeket 

intézményrendszerükön keresztül támogatja, a fejlesztésekhez azonban a kezdeményező 

erőnek itt kell lennie” – fogalmazott Répás Zsuzsanna. Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártja elnöke köszöntő beszédében elmondta, 1989-ben a Csemadok helyesen döntött, 

amikor nem engedett a politika sodrásának, s így „értékhordozó intézmény maradt, a 

felvidéki magyar kultúra meghatározó ereje”. Berényi kitért Bárdos Gyula 
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köztársaságielnök-jelölésére is, amely történelmi, hisz az eddigi államfőválasztásokon nem 

volt magyar jelölt. „Egy folyamat elkezdődött, amely akár meglepetést is okozhat, a legfőbb 

hozadéka azonban, hogy ezt követően már nem lehet mosolyogni azon, ha egy magyar 

köztisztséget kíván betölteni. Bárdos Gyula jelölése mindnyájunkról szól, akiknek 

ambíciója van, akik a közösségért akarnak tenni” – mondta az MKP elnöke. 

 

A magyar kormány és a VMSZ sikeres együttműködése 

Az összetartozás az a szó, amely fémjelezheti az elmúlt négy év során a nemzetpolitika 

terén végzett tevékenységet – jelentette ki Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár Újvidéken a Vajdasági Magyar Szövetség programbemutatóján. A 

Pásztor István pártelnök meghívására Vajdaságba látogató politikus elmondta, a 

politikában a választások jelzik a korszakhatárokat, az elmúlt ciklust pedig azok a 

jogszabályok, törvények jellemzik, amelyeket a nemzetpolitika újjáépítése érdekében 

hozott meg a magyar parlament, és amelyek eredményeként immáron közel 600 ezer 

magyar kérelmezte a magyar állampolgárságot egy élő és valós igény nyomán. Leszögezte, 

többek között a magyar alkotmány módosításának is köszönhető az, hogy a budapesti 

parlament az elkövetkező választásokat követően összmagyarrá válhat. Megjegyezte, 

arányaiban a vajdasági magyarság igényelte a legnagyobb számban a magyar 

állampolgárságot, ez kifejezi mennyire élő a nemzet összetartozása itt, és mennyire fontos 

az az emberek számára, hogy ezt megélhessék közjogi értelemben is. A nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár szerint a legfontosabb az, hogy a magyar kormány partnerekre 

találjon a kisebbségre vonatkozó tervek és programok megvalósításában. Meglátása szerint 

csak a vajdasági magyarok tudják megmondani, mire van szükségük, a magyar kormány 

pedig ehhez nyújt támogatást. Répás Zsuzsanna beszédében abbeli reményének adott 

hangot, hogy a vajdasági magyarságnak továbbra is egy olyan erős vezető rétege lesz, 

amely a helyi lehetőséget felismerve, arra építve úgy fogalmazza meg a programokat – 

amelyek előreviszik a közösséget –, hogy ahhoz a magyar kormány is hozzá tud járulni, s 

így tovább tudnak építkezni megerősödve a mostani választások után. Pásztor István, a 

VMSZ elnöke köszöntet mondott Répás Zsuzsannának, amiért a közös építkezésben egy 

olyan biztos pont, aki fél mondatból is megérti a problémákat, és mindig a támogatási 

lehetőségeket igyekszik megtalálni, s – mint megjegyezte – eddig ebben sikerrel is járt. „A 

VMSZ választási listája azért nemzeti, mert mirólunk szól, mert az van benne, ami ennek a 

vajdasági magyar közösségnek a gondja, baja” – mondta a pártvezető, s hozzátette, ezekre 

a problémákra ad választ a program. Pásztor István meglátása szerint ennek a programnak 

minden pontja találkozik a közösség elvárásával, így minden magyar ember szavazatára 

számítanak, s ebben a választási ciklusban is becsületesek kívánnak lenni. A pártvezető 

elárulta, Újvidékben olyan fontos központot látnak, amely megkerülhetetlen szereppel 

rendelkezik a jövőkép megvalósításában, így többek között a vajdasági magyar értelmiségi 

réteg újratermelésében is. Az itt megteremtett miliőnek kell biztosítania a fiataloknak a 
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megkapaszkodási lehetőségét, szögezte le Pásztor István a pártnak a tartomány 

székvárosában megtartott programbemutatóján, s hozzátette, hiszik azt, hogy Újvidék 

vissza tudja kapni azt az erőt, ami a hetvenes és nyolcvanas években jellemezte. 

 

A VMSZ bemutatta programját Magyarkanizsán 

Választási programbemutatót tartott kedden este a magyarkanizsai Városháza 

dísztermében a Vajdasági Magyar Szövetség. Az eseményen egyebek mellett megjelent 

Korsós Tamás, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja, Ódor Bálint, Magyarország 

EU-ügyekért felelős helyettes-államtitkára, valamint Pásztor István, a VMSZ elnöke, a párt 

magas rangú tisztségviselői és köztársasági parlamenti képviselői is. A megjelenteket 

Nyilas Mihály, Magyarkanizsa polgármestere köszöntötte. Őt követően Berec Sándor, a 

VMSZ községi szervezetének elnöke bemutatta a párt választási listáján szereplő 13 

magyarkanizsai jelöltet, majd Ódor Bálint szólt az uniós csatlakozásnak a vajdasági 

magyarságot közvetlenül is érintő előnyeiről az egybegyűltekhez. Pásztor Bálint, a VMSZ 

képviselőcsoportjának vezetője arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy a párt a 2012-es 

választásokon egy normális Szerbiáért szállt síkra. A VMSZ akkori jelmondatát többen is 

megkérdőjelezték, mondván: hogyan hülyézheti le egy párt a saját országát? 

„Természetesen erről szó sem volt, csupán arra szerettünk volna jelmondatunkkal utalni, 

hogy egy olyan ország létrehozásáért szállunk síkra, amelyben nem az számít felelőtlen 

kalandorságnak, ha valaki itthon marad és szülőföldjén kíván boldogulni. A kétkedők 

nyilván megértették, mert mostanság egyre gyakrabban használják ezt a kifejezést azok a 

pártok is, amelyek a jelenlegi kormánykoalíciót is alkotják. A szerbiai politikai színtéren, a 

szerb parlamentben a VMSZ mindig is nyílt és egyenes politikát folytatott, mindenre volt 

és van véleménye, kész javaslata. Ezt kívánja tenni a jövőben is”. Miután dr. Nagy Imre, az 

Újvidéki Egyetem tanára ismertette a VMSZ terület- és gazdaságfejlesztési programjának 

fontosabb mozzanatait, Pásztor István pártelnök záróbeszéde következett, aki 

emlékeztetett arra, hogy a két évvel ezelőtti választásokon Magyarkanizsán összefogtak a 

VMSZ ellen, ki akarták ebrudalni a községi vezetésből, de nem sikerült nekik, a politikai 

csatározásból a párt győztesként és megerősödve került ki. Most más a helyzet, a község 13 

jelölttel indul a választásokon, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a vajdasági magyarságra 

nézve. „A vajdasági emberek, elsősorban az itteni magyar emberek, már több éve 

kapaszkodót keresnek maguknak, hogy biztosítani tudják itt maradásukat, 

megmaradásukat, gyermekeik, unokáik jövőjét. A mi választási programunk éppen arról 

szól, mi is lehet ez a kapaszkodó számukra az elkövetkező négy év során. Ahhoz, hogy ez a 

kapaszkodó eredményeket hozzon a jövőt illetően, akkor nekünk ennek a jövőnek a 

részeseivé kell, hogy váljunk, mert ha kimaradunk belőle, akkor olyan jövő bontakozik ki, 

amelyből hiányoznak majd azok a prioritások, amelyek kimondottan a vajdasági 

magyarság számára lennének fontosak, mert azokról helyettünk senki sem visel majd 

gondot” – mondta a pártelnök. 
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Betiltatná az UMDP működését a Szabadság párt 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) betiltását kéri „ukrán- és népellenes” 

tevékenység miatt az ukrán főügyészségtől a nacionalista Szabadság (Szvoboda) párt 

Kárpátalja megyei szervezete. 

A pártszervezet az Oleh Mahnickij ukrán főügyésznek írt beadványában közölte, hogy 

megvizsgálta az UMDP-nek és alapító elnökének, Gajdos Istvánnak az „ukrán nép 

szabadságért és nemzeti méltóságért vívott küzdelme” idején folytatott tevékenységét, és 

kéri a párt ukrán- és népellenes tevékenység folytatása címén történő betiltását. 

Bizonyítékként a dokumentum Gajdosnak a „forradalmi” események során az UMDP 

nevében tett nyilatkozatait és a hatalompárti tüntetésekre felbérelt zavarkeltőkből 

verbuvált csoportok szervezésében vállalt tevőleges szerepét említi – adta hírül vasárnap a 

Novini Zakarpattya című kárpátaljai hírportál. A beadvány szerint a honatya közvetlenül 

részt vett a zavarkeltő csoportok irányításában a Régiók Pártja (PR) két másik „hírhedt” 

parlamenti képviselőjével, Nesztor Sufriccsal és Oleh Kalasnyikovval együtt. A Szabadság 

párt kárpátaljai szervezete a politikai pártokról szóló ukrán törvény 21. cikkelyére 

hivatkozva kéri az ukrán főügyésztől, hogy kezdeményezze az UMDP betiltását az 

alkotmány és a párttörvény megsértése miatt. A nacionalista pártszervezet egyúttal 

felszólítja az UMDP tagjait, hogyha „még maradt bennük becsület és lelkiismeret”, 

határolódjanak el rossz hírű vezetőjüktől, ítéljék el a cselekedeteit, és lépjenek ki a pártból. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közleményben reagált az UMDP 

elleni fellépésre, amiben kifejtette, hogy a KMKSZ értetlenül áll a Szabadság párt 

Kárpátalja megyei szervezetének azon indítványa előtt, amelyben azt kéri Ukrajna 

főügyészétől, hogy „Gajdos István képviselőnek a forradalmi események alatt tanúsított 

méltatlan viselkedése okán tiltsák be az UMDP-t.” A közlemény emlékeztet, hogy „Gajdos 

+majdanellenes+ megnyilvánulásait, valamint azt, hogy antidemokratikus törvényeket 

szavazott meg, a KMKSZ több ízben is elítélte. A képviselő azonban a Régiók Pártja (PR) 

listáján jutott be a Verhovna Radába (az ukrán parlamentbe), s jelenleg a Szabadság párt 

képviselőivel együtt a parlamenti többség tagja.” 

 

Magyar elnökhelyettest választott a Kárpátalja megyei tanács 

A Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) képviselői Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökhelyettesét választották meg több mint 

kétharmados többséggel a testület elnökének első helyettesévé pénteken Ungváron. A 

megyei tanács soros ülésén megjelent 92 képviselő közül 67 szavazta meg, hogy Brenzovics 

László legyen a testület elnökének első helyettese. A magyar politikus, aki képviselőként 

mostanáig a megyei tanács költségvetési bizottságát vezette, 2006 és 2010 között már 

betöltötte az önkormányzati testület egyik elnökhelyettesi tisztét. A tanácsülés szünetében 
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Brenzovics László megköszönte a képviselőknek a bizalmat, és kiemelte, hogy mindent 

meg fog tenni annak elősegítése érdekében, hogy a mély válságot átélő Ukrajna európai és 

demokratikus módon találjon kiutat a krízisből. A magyar politikus azt is elmondta: a 

tanács forró hangulatú ülésén a képviselők kérték az ukrán parlamenttől, hogy az új 

nyelvtörvény kidolgozásánál vegyék figyelembe a Kárpátalján élő kisebbségek, köztük a 

magyarok véleményét. A képviselők kéréssel fordultak az ukrán kormányhoz is, 

szorgalmazva a Kárpátalján kijelölt új határátkelőhelyek építésének megkezdését, mert 

míg magyar oldalon javában folynak az előkészületek, addig ukrán részről eddig semmi 

nem történt. 

 

Turcsinov nem írja alá a nyelvtörvény eltörlését 

Olekszandr Turcsinov ideiglenes ukrán államfő hétfői kijevi sajtótájékoztatóján 

megerősítette, hogy nem írja alá a kisebbségi nyelvtörvény eltörléséről hozott parlamenti 

határozatot. Elmondta, hogy a parlament kedden munkacsoportot hoz létre. Kiemelte, 

hogy a testület egy olyan új nyelvtörvénytervezet dolgoz ki, amely "lehetőséget teremt 

minden Ukrajnában használatos nyelv fejlődésére." Hangsúlyozta, hogy semmilyen 

megkülönböztetés nem lesz nyelvi, nemzetiségi, vallási és felekezeti hovatartozás szerint 

Ukrajnában. „A demokratikus vezetés ezt mindenki számára garantálja" - szögezte le. 

Vitalij Klicskó az UDAR (Ütés) párt elnök a májusi elnökválasztás egyik indulója a 

nyelvtörvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy az már korábban is az alkotmányba ütközött 

és az egész nem volt más csak reklámfogás. Kiemelte, hogy mivel szeretnék Ukrajnát minél 

közelebb vinni az Európai Unió elveihez ezért az UDAR új törvényen dolgozik, amit 

remélhetőleg Ukrajna összes nemzetisége el fog fogadni. 

 

Az ügyészség ejtette a várdaróci ügyet 

Az eszéki államügyészég nem emel vádat a várdaróci soviniszta randalírozás ügyében. Az 

esetet visszautalta a rendőrségnek. A hatóság hivatalból, szabálysértés miatt indít eljárást 

a fiatalok ellen a pélmonostori szabálysértési bíróságon. Ivan Barna, az eszéki 

államügyészég szóvivője elmondta, hogy az ügy alapos kivizsgálása során nem találták 

megalapozottnak a vádakat, miszerint a fiatalok nemzetiségi alapon gyűlöletet szítottak és 

ezzel bűncselekményt követtek el, ezért visszautalták az ügyet a rendőrséghez, az pedig a 

pélmonostori szabálysértési bíróságon indít eljárást az elkövetők ellen. A szóvivő 

elmondta, hogy ha a bíróságon az eljárás során újabb bizonyítékok látnak napvilágot, és 

olyan gyanú támad, hogy mégiscsak bűncselekménynek minősülhet az eset, az ügy 

visszakerül az ügyészséghez. Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke az Új Magyar 

Képes Újságnak elmondta, továbbra is figyelemmel kísérik az ügymenetet, és a 

legszigorúbb büntetést kérik az elkövetőkre, hogy többé ne fordulhasson elő hasonló 

Horvátországban. A magyarellenes incidens január 11-éről 12-ére virradóra pattant ki, 

H
o
rv
á
to
rs
zá
g

  

K
á
rp
á
ta
lj
a

  



 

 

 

 

 

 
9 

amikor egy – a túlnyomórészt horvátok lakta Bellyéről érkező – tizenöt fős társaság, fiúk 

és lányok vegyesen, magyarellenes fenyegetések, szitkozódás közepette gépkocsikat, 

ablakokat és kerítéseket rongált meg. A rendőrség három elkövetőt már a helyszínen 

őrizetbe vett. 
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