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Az április derekán tartott temerini képvisel?-testületi ülésen tett napirend b?vítési indítványt
Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) képvisel?je. Kérte, hogy kerüljön
megvitatásra a tájékoztató, hogy milyen fázisban van a járeki láger áldozatai emlékm?vének
készítése, és hogy lesz-e rajta magyar nyelv? tábla, amely emlékeztet majd az 1944 és 1946
között Járekon elhunyt magyar áldozatokra, illetve, hogy az emlékkereszt tábláján lesz-e
magyar nyelv? szöveg, ahogyan az érvényes törvények és községi dokumentumok el?írják?
Lesz-e említés a kialakított emlékhelyen a láger mintegy 6500, többségében német áldozat
mellett a 200-300 magyar áldozatáról is – tette fel a kérdést G. B., a cikk írója.
Csorba elmondta, hogy „hogy a 7 pontban összefoglalt válasz megemlíti, hogy a községi
közigazgatás illetékes osztálya tavaly szeptember 27-én hozott végzést a Duna menti svábok
emlékm?ve felállításának engedélyezésér?l. A munkálatok a befejez?désükhöz közelednek,
már felállították a márványkeresztet, mellette kétoldalt az emléktáblákkal, amelyekre a korábban
megadott szöveget vésték. A szöveg szerb nyelven (cirill írásmóddal), magyarul és németül
olvasható, a község alapszabályával és a köztársasági el?írásokkal összhangban. Felavatására
május 6-án kerül sor.”

Folynak a munkálatok a járeki láger áldozatainak emlékhelyénél (Góbor Béla felvétele)

A kérdésnek azon részére viszont, hogy lesz-e magyar nyelv? tábla, amely emlékeztet az 1944
és 1946 között Járekon elhunyt magyar áldozatokra, nem érkezett válasz. Ezért Csorba levelet
írt a polgármesternek, amelyben nem kizárólagos, hanem kompromisszumos javaslattal állt el?:
a járeki emlékkereszthez helyezzenek el még egy táblát a következ? magyar és szerb
szöveggel „… és a járeki tábor minden ártatlan áldozatainak emlékére!” A probléma tehát az,
hogy a táblákon csak a német áldozatokat említik, a többieket nem – olvasható az írásban.
A jelekb?l ítélve magyar nyelv? tábla, amely „emlékeztet az 1944 és 1946 között Járekon
elhunyt magyar áldozatokra” nem lesz. A Csorba által javasolt „kompromisszumos javaslat”
sem említi a magyar áldozatokat.
Csorba Béla több éve foglalkozik a Jéreki tábor történetével. Ez mellett a VMDP községi
képvisel?je is. Nem lett volna id?ben tájékoztatva/tájékozódva az emlékm?r?l?
A magyar áldozatok emléktáblájának elmaradása újabb politikai és nemzeti alapú feszültséget

1/2

DélHír portál - A járeki magyar áldozatok emlékére nem lesz emléktábla?
Közzétette: Szerkesztő 3.
2017. május 03. szerda, 19:31

okozhat. Miért nem lehet a magyar áldozatokat is megemlíteni? Kinek a mulasztása miatt? Ki
nem végezte a munkáját?
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