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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXХУI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánok intézni а Külügyminisztériumot vezető miniszterhez, minta tárgyban
illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Milyen konkrét, érzékelhet ő intézkedéseket tett az elmúlt 3,5 évben а Kormány а
Délvidéken szinte mindennapos magyarverések, magyarellenes falfirkák, magya r
szobrok ledöntése, ellopása ügyében?”

címmel.

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

2012. 11 . 15-én K/8999. számon írásbeli kérdést tettem fel „Mit tesz а Kormány az elcsatolt

országrészeken dúló tudatosan romboló asszimiláló politika, továbbá а mindennapossá vált
magyarellenes erőszak ellen, különös tekintettel Délvidék (Szerbia) tekintetében?” címmel а
nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszternek.

Ebben már szóvá tettem ezt а kérdéskört is .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt hónapokban egyáltalán nem csillapodtak а magyarellenes fellépések Délvidéken-

Szerbiában . А lentebb olvasható két cikkből is jól kitűnik, miközben а szerb miniszterelnök
arról tájékoztatja az EU közvéleményét, minden rendben, eközben sorozatosa magyarellenes

terror а Délvidéken .

"Bolond magyar, mit keresel Szerbiában, te marha?" - Újabb magyarverés Délvidéke n

(Dé1Hír nyomán) (2013-10-06. 18 :41)

"Nincs miért aggódniuk а délvidéki magyaroknak" - mondta csütőrtőkön az Európ a
Tanács parlamenti közgyűlésének strassburgi ülésén Tomislav Nikolic szerb elnök .
Szavaival szinte egy időben megtámadtak, ütlegeltek és közben magyarsága miat t
szidalmaztak egy kiskorút az újvidéki városi buszon .



А DélHír portálta sértett gyermek édesanyja kereste meg, aki elmondta, hogy fiát, а 16 éves
N. Oszkárt 13 .25-kor támadták meg, amikor éppen а buszon ülve Temerinbe tartott . А fiú а
helyi Lukijan Muficki Középiskola másodikos tanulója .
А buszon ülve а kiskorú fiú mellett foglalt helyet а későbbi támadója, egy 35-40 év körül i
férfi, aki amikor észrevette, hogy Oszkár а fülhallgatóján keresztül magyar zenét hallgat és
magyar nyelvű oldalon böngészik а mobiltelefonjával, felugro tt és arcon ütö tte а fiatal fiút .
Ezt követően ordítva kezdte e1 Oszkár magyarságát szidalmazni .
А rendőrségi jegyzőkönyv szerint а következő válogato tt sértésekkel illette а fiatalt : "Picsa
magyar", "Bolond magyar, mit keresel Szerbiában, te marha? "
А szidalmazás után pedig ismét ütlegelni kezdte а magyar fiút, akire további 5-6 ütést mért.
Oszkár ekkor előresietett а buszsofőrhöz és elmondta neki а történteket, eközben az utasok
közül valaki rendőrt hívott. А támadó erre csak fő lényesen annyit mondott: "fája f@szom, én
úgyis а belügyi szerveknek dolgozom" – majd távozo tt а helyszínről .
Az esetet követően а kiérkező rendőrök felvették a jegyzőkönyvet, majd а fiút és а helyszínre
időközben megérkező édesanyát elküldték, hogy vegyék fel а támadás látleletét. Mire а
rendőrségre visszaértek а könnyű testi sértést igazoló dokumentumokkal, addigra а rendőrök а
személyleírás alapján Ье tudták azonosítani az elkövetőt, akirő l nyilvántartásukból több képet
is mutattak Oszkárnak, aki felismerte benne а támadóját, egy tiszaistvánfalvai (jareki )
illetőségű férfit.
А sértett édesanyja elmondta, hogy а családjukat nagyon megrázta az eset, hiszen fiát mindig
arra tanította, hogy ne gyűlöljön senkit, és nem hitte volna, hogy velük ilyesmi megtörténhet .
Mint mondja, további félelme az is, hogy а rendőrség igyekszik majd eltussolni az ügyet ,
hiszen а jegyzőkönyvet is csak igen nehezen akarták kiadni számukra és az ügyr ől – а
rendőrség hivatalos honlapja is mélyen hallgat, miközben а "fekete krónikák" rovatban
minden hasonló ügyrő l be szoktak számolni .
Éppen ezért döntött úgy а sértett és családja, hogy az üggyel а médiához fordulnak, és
értesítették mára tartományi ombuёsmant is az esetről .
Elgondolkodtató, hogy miközben а szerb kormányfő а magyarok széles körű jogairól beszél
Nyugat-Európában, addig а valóságban éppen délvidéki magyar kiskorúakat támadnak és
vernek össze magyarságuk miatt.
Ilyen messze állnak а politikai szózatok а mindennapok realitásától ."

Tomboló magyargyű lölet Szabadkán -Két magyarellenes támadásról kaptunk hír t

Közzétette: Terhes Tamás 2013 . november 19. kedd, 20:56

Az etnikai alapú incidensek nem akarnak sz űnni Délvidéken. А Dé1Hír Portál tudomására
jutott két eset, amelyek során magyar fiatalokat fenyegettek meg, bántalmaztak, illetve
károsítottak meg. Minderről Kiss Ervin, а Jobbik Magyarországért Mozgalom délvidéki
csoportjának szervez ője tájékoztatott minket . А 15-16 év körüli fiatalok, ahogy megtudtuk ,
nem tettek feljelentést а rendőrségen а velük történt eset kapcsán. Sajnos, portálunk is csak
pár nappal az események után értesült а történtekrő l .

Az egyik eset akkor történt, amikor а 15 éves szabadkai L . D. а Szabadkáról Topolyára tartó
autóbuszra felszállt . Elmondása szerint az első ajtón történt felszállás után elindulta jármű
hátsó részébe, а barátaihoz. Az egyik széken ülő szerb fiatal а sorok közötti folyosót а lábával
elzárta . А magyar srác megkérte, hogy engedje el, mire az vonakodni kezde tt , de nagy
nehezen továbbengedte . Ekkor szidalmazni kezdte а magyar gyereket, többek közö tt

magyarságára is becsmérlő kijelentéseket tett . L. D. számon kérte, hogy miért szidja é s
sértegeti, ekkora szerb fiatal úgy válaszolt : „Majd, ha leszállunk, akkor megbeszéljük! ”
Nagyfényen leszálltak ők is, és а szerb fiatal barátai is . L. D.-t а sértegető megtámadta, maj d
amikor az vesztésre állta verekedésben, akkor 4-5 másik szerb nekirontott а magyar fiatalnak,
aki а földre került, és rugdosni kezdték, majd elszaladtak . А bántalmazás következtében L . D .



karja és háta zúzódásokat szenvedett . Ez is egy ékes példája а balkáni falkában támadásos
mentalitásnak, mely áldozatául ismét egy ártatlan délvidéki magyar fiatal esett .

А másik eset а szabadkai Makkhetes helyi közösség területén történt este kilenc óra tájban.
Négy magyar fiatal, mind 16 évesek (B. N., H. K., T. E., D.) sétáltak hazafelé а Határőr utcán,
amikor egy szürke 3-as szériájú BMW márkájú, öt ajtós gépjárm ű elsuhant mellettük. А
legközelebbi kanyarban, а Lukács György utcánál lefékezett és megfordult . Az autó elindult
visszafelé, elhagyta а srácokat, majd nagyjából két méterrel mögöttük megállt . А hátsó
ablakon kihajolt egy 18-20 év körüli egyén, és magyar nyelven megkérdezte, hogy hány óra
van, illetve azt is, hogy а közelben laknak-e. H. К elővette а mobiltelefonját, odalépett az
autóból kihajolóhoz, és szó nélkül megmutatta а kijelzőn látható időt . Az illető megköszönte,
H. K. is elköszönt, és elhajtott az autó az ellenkező irányba . А magyar fiatalok sétáltak
tovább, de hirtelen megint elszáguldott mellettük а BMW, és ugyanannál az utcánál
megfordult, és várakozott. А magyarok а gyalogos járdán sétáltak tovább, miközben az
egyikük mobiltelefonjáról magyar гар zene szólt. Elhaladtak az autó előtt, amelyikből négy
szerb szállt ki, olyan 18-20 év körüliek lehettek . Szerbül odaszóltak а fiataloknak, hogy miért
hallgatnak Vajdaságban magyar zenét, és tudják-e, hogy ez Szerbia . B. N. elmondása szerint
azt is mondták, hogy: „Ha még egyszer meghalljuk, hogy magyar zenét hallgattok, megölünk
titeket!” Az egyik szerb ezután elkezdett ordítani, hogy kapcsolják ki а zenét, mire а magyar
fiatalok úgy tettek . А támadók megkérdezték őket, hogy tudnak-e szerb előadókat, és van-e
szerb zenéjük . Ekkor két fiatal elindult gyors léptekkel hazafelé, de ketten ott maradtak
válaszolnia szerbek kérdéseire . А két magyar próbált segítséget hívni, de mire visszaértek ,
addigra T. E. mobiltelefonját kitépték а kezébő l, beültek а kocsiba, és elhajtottak. Elő tt e
ordítva követelték а szerb zenét tő le ."

Tisztelt Miniszter Úr !

Mit tett az elmúlt 3,5 évben а Kormány а Délvidéken folyamatosan tapasztalható szint e
mindennapos magyarverések, magyarellenes falfirkák, magyar szobrok ledöntése ,
ellopása ügyében ?

Milyen tárgyalásokat folytatott ez ügyben а Kormány а szerb féllel, továbbá milyen

nemzetközi fórumokon közvetítette а szerb magyarellenességet, különös tekintette l
Szerbia EU csatlakozása tükrében?

Milyen nemzetközi nyilvánosság elé vitte а Kormány ezeket az eseteket, а szerb fé l
számára kínos ügyeket?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . december 11 .

ráth Zsolt
országgyűlési képviselő
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