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Temetogyalázás

Nyolcvanöt sírt gyaláztak meg

A fakereszteket összetörték
Szabadkán immár második alkalommal rongáltak meg horvát sírokat -- A kéri temetoben

mintegy száz fejfa hever a földönIsmét sírgyalázás történt Szabadkán. Ugyanúgy, mint január
közepén, a vandálok célpontja most is a többségében horvátok sírkertjének számító kéri temeto
volt. Szombatra virradóra mintegy 85 keresztet téptek ki, de a temetocsosz elmondása szerint
feltételezhetoen a meggyalázott sírok száma eléri a százat. A fakereszteket kitépték, némelyiket
összetörték, a kobol vagy gránitból készült sírdíszeket, vázákat ledöntötték, megrongálták.
A rendorség hat gépkocsival érkezett a helyszínelésre. A sajtó azonban még nem kapott hivatalos
jelentést az esetrol. A nyomozás folyamatban van.
Szabadka környékén immár sorozatos horvátellenes zakalatásról beszélhetünk. December 27-én,
tehát még a választások éjszakáján Tavankúton ledöntötték Matija Gubec mellszobrát, majd
néhány nappal késobb a kisboszniai keresztet törték szét, zaklatták az apácákat, és a kéri
temetoben 36 fejfát törtek ki. Közben halálosan megfenyegették a Hrvatska rijec hetilap
újságíróit.
A rendorségnek minden esetben feljelentést tettek. Minden alkalommal az volt a válasz, hogy a
rendorség nagy erokkel nyomoz.
Január elején a választásokon együtt induló magyar és horvát pártok pártközi megbeszélésükön
elítélték a szervezett zaklatásokat. Arról is döntöttek, hogy a rendorparancsnokkal külön
tárgyalnak majd, hogy mielobb nyilvánosságra kerüljön, kik követték el a horvátellenes
kilengéseket. A rendorparancsnok akkor ígéretet tette, hogy amint lehet, tájékoztatják a
nyilvánosságot a nyomozás eredményérol. Az elso incidenstol számítva ennek három hónapja,
mégsem nevezett meg a szabadkai rendorség egyetlenegy személyt sem, hiába kérték a
pártvezetok nyomatékkal, hogy derítsék fel a tettesek kilétét, és kapják meg méltó büntetésüket.
A horvát kisebbség elleni korábbi incidenseket elítélték a szabadkai és a vajdasági pártok, a
szabadkai önkormányzat, a tartományi kormány, a belgrádi székhelyu pártok azonban akkor nem
nyilatkoztak ez ügyben.
A szabadkai rendoséget tavaly az ország legjobb rendorségének minosítették. Nem tisztem
kétségbe vonni ezt a minosítést, de ennek tudatában joggal várja el a lakosság, hogy az ország
legjobb rendorsége hatékonyan dolgozzon. Olyan súlyos, sorozatos kilengésekrol van szó,
amelyek kapcsán most már megkerülhetetlen, hogy a belügyi szervek nyilatkozzanak.

