MEGHÍVÓ
A Keskenyúton Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt
az 1944-45-ös délvidéki események
70. évfordulóján tartott megemlékezésekre
„A délvidéki magyarok tízezrei ellen elkövetett kommunista
népirtás bűn volt. Ennek megállapításához és kimondásához
nem szükséges semmi más, csak józan ész és keresztény
erkölcs. Nem szükséges, hogy a magyar és a szerb utókor,
politikusok és történészek számháborút folytassanak
egymással, nem szükséges áldozati véralgebrát folytatni, nem
szükséges kölcsönös szenvedéstörténeti versengésbe fogni, és
nem szükséges bármikor visszájára fordítható történelmi okokozati összefüggésekbe bonyolódni. Mindez nem szükséges
ahhoz, hogy józan eszünk és keresztény erkölcsünk alapján
megállapíthassuk: ami 1944–45 fordulóján a délvidéki
magyarsággal történt, az Isten és ember előtt is bűn volt.”
Kövér László
házelnök,
a megemlékezés fővédnöke

„DÉLVIDÉKI MAGYAR GOLGOTA 1944-45”
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A kiállítást megnyitja Potápi Árpád a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára
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1944-45-ben Délvidéken különleges kegyetlenséggel,
szervezett magyarirtás folyt a terület eldélszlávosítása
érdekében. Százharminc helységben történtek atrocitások,
hatvan tömegsír helye azonosítható, munkatáborok működtek
Délvidék szerte, ahová a német lakosság mellett magyarokat
is elhurcoltak. Az ítélet nélkül kivégzettek bűnösségét
utólagosan, hamis vádak, feljelentések alapján próbálták meg
alátámasztani. A civilek kitartó küzdelmének, a magyar állam
és a helyi politikai erők határozott fellépésének köszönhetően
a 70. évfordulóra a kollektív bűnösség hamis vádját eltörölték.

Mondjátok el gyerekeiteknek! Ez is a magyar történelem része!

„Akikért nem szólt a harang”
SZENTMISE
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2014. november 30-án a Bazilikában és szerte a világon,
ahol magyarok élnek, imádkozzunk együtt az ártatlanul
elpusztítottakért, emlékezzünk meg a második világháború
minden délvidéki áldozatáról és gondoljunk hálás szívvel
azokra, akik a kisebbségi lét nehézségeit vállalva őrzik
halottaink emlékét.
xxx
Gulyás Gergely az Országgyűlés alelnöke az Országházban
fogadja a megemlékezésre érkező délvidéki zarándok
csoportokat.
xxx
A zarándokokat szerény ebéden látjuk vendégül
az Alma Máter étterem
támogatásának köszönhetően.

„Szólni kell arról, mi történt, hogy ne véres bosszút hozzon
többé a holnap erre a tájra,
hanem megértést és megbocsájtást.”
Illés Sándor
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