ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA INTERNIRANIM PREKMURSKIM MADŽAROM NA POKOPALIŠČU V
Sobota, 24 Januar 2015 00:00

V soboto, 24. januarja 2015 je na pokopališču v Sp. Voličini potekala slovesnost ob odkritju
spominskega obeležja interniranim prekmurskim Madžarom, ki so umrli leta 1945 v okolici
Hrastovca in so pokopani na pokopališču v Sp. Voličini. Pobudnik postavitve spominskega
obeležja je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Slovesnosti so se udeležili
predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez in Laszlo Köver, predsednik parlamenta R
Madžarske, veleposlanica RS v Budimpešti Ksenija Škrilec in madžarski veleposlanik v
Sloveniji Istvan Szent-Ivanyi. Govorniki na prireditvi so bili župan Občine Lenart Janez
Kramberger, predsednik Pomurske samoupravne madžarske narodne skupnosti Ferenc
Horvat, dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS in predsednik Parlamenta
Madžarske Laszlo Köver.
Po odkritju spominskega obeležja so častni gostje položili tudi vence k spomeniku. Predsednika
parlamentov obeh držav dr. Milan Brglez in Laszlo Köver z delegacijama sta imela srečanje v
Centru Slovenskih goric v Lenartu.

Prekmurski Madžari so največjo krivico doživeli julija 1945. V noči z 9. na 10. julij so
jugoslovanske oblasti (partizani) 558 prekmurskih Madžarov iz 19 naselij internirali v
Hrastovec, v taborišče, ustanovljeno v tamkajšnjem gradu, nato pa so del internirancev
preselili v Strnišče pri Ptuju (današnje Kidričevo). V internacijo so – razen enega - vključili vsa
madžarska naselja v okolici Dolnje Lendave. Večina internirancev so bili starejši ljudje, ženske
in otroci. Iz Hrastovca oz. Strnišča se je večji del internirancev lahko konec meseca septembra
vrnil domov. Števila umrlih prekmurskih Madžarov, ki so pokopani na pokopališču v Sp.
Voličini, še ne moremo natančno določiti. Dejstvo pa je, da so omenjeni dogodki ljudi, njihove
družine ter ožjo in širšo okolico močno stigmatizirali. Človeško dostojanstvo interniranih,
izgnanih in v ječo zaprtih oseb je bilo s tem globoko prizadeto, njihove usode so namenoma in
s prisilo preusmerili v novo smer, a posledice preživelega je večina s seboj nosila vse življenje.
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