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Olvasói levél 2011-ben

2011. március 19. - „Nincs cigánybűnözés – hangzik a Fidesz-Mszp-LMP egységkórus. Pintér
Sándor – balliberális elődeihez hasonlóan - csak az önmagukat megvédeni igyekvő magyarokat
üldözi, nem a vidéket rettegésben tartó ...kat. Hatala rendőrfőkapitány szerint a rendőrség
legfőbb feladata az EU-elnökségünk biztosítása…
Egyik barátom mesélte a napokban, hogy Sárbogárd melletti szülőfalujában sem szűnnek a
betörések. Hiába volt az ígéret a rendőrőrs visszaállítására, a sajtó elvonultával
„megfeledkezett” erről a bogárdi kapitány. Bár járőrkocsikat küldtek a faluba, de tőlük csak az
idős magyarok bírságolására futotta, mivel nem volt náluk személyi, vagy nem volt kerékpárjuk
szabályosan kivilágítva. Csoda-e, ha barátom így fakad ki:
„Jöhetnének Sárkeresztúrra is (a Szebb jövőért Polgárőrség)!! Ma hajnalban megint betörtek a
varjak nagyanyámhoz, most nem a házat, hanem a melléképületeket fosztogatták.
Gázpalackot, kisrádiót és késeket (vajon mire kell?) stb. vittek el. Már anyám is egyre jobban
kétségbe van esve, és el akar jönni onnan. Csak hogy eladhatatlan minden, a saját hazánkban
fognak egyenként kinyírni mindannyiunkat. Sajnos a Jobbik még nagyon gyenge és nem tudom,
van e még annyi ideje a nemzetnek, míg - legjobb esetben - megerősödik... Elegem van.
Tudom, vannak már jó példák, de az idő kevés, és a szép szavak nem segítenek senkin,
legfeljebb csak vigasztalják a halálra ítélt nemzetet, mint a pap a haldoklót.”
A budai derék polgárok azt hinnék, mindez őket nem érinti. Ennek fényében tanulságos, amit
egy budai képviselő ismerősöm mesélt:
„Valamikor a közeljövőben lesz a kerületi képviselő testületi ülésen az egyik napirendi pont a
rendőrségi beszámoló. Ezt ugye el is kéne fogadni. Nos én nem fogom.
Magyarország jelenlegi helyzetében nincs olyan rendőrségi beszámoló, amit el lehetne fogadni.
Majd hozok nekik 100 példát az országból, de akár 10-et csak a saját házunkból, hány betörés
volt az utóbbi évben. Nálunk éjszaka jártak, egy hét múlva megkaptam a papírt tőlük, hogy le is
zárták az ügyet...
Nagybátyám Pasaréten lakik. Négy lakás van a házban, megy el otthonról, az alsó szomszéd
ajtaját 3 nagydarab cigány feszegeti. Ö gyorsan telefonált a rendőrségnek, elmondta, hogy itt
vannak, siessenek. Egy óra múlva visszahívták, hogy mondja el újra, mit is akart az
előbb... Nem vicc, két hete történt, nem Szabolcs vagy Borsod, a főváros II. kerületében...”
Vajon alkotmányos alapjog-e a közbiztonsághoz való jog? Erre várja a választ több millió
magyar!”
(Egy magyar olvasó)
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A Kossuth Rádióban éppen a Washingtonban Women of Courage díjjal kitüntetett Osztolykán
Ágnes „énekel”.
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