MRM a szabadkai "csavarhúzós" eset kapcsán: Meddig lehet még tűrni a magyarellenes támadásokat?!
Írta:
2013. február 18. hétfő, 17:36 - Módosítás: 2013. február 18. hétfő, 17:39

Amíg élvonalbeli pártpolitikusok a nemzetek közötti incidensek csökkenéséről beszélnek és azt
hangsúlyozzák, hogy ezt a tendenciát meg kell tartani, addig a médiában szinte minden héten
magyarellenes soviniszta támadásokról, incidensekről olvashatunk, amelyekből a
nemzettársaink szinte minden alkalommal súlyosabb vagy könnyebb testi sérülésekkel kerülnek
ki. Minek kell még történnie ahhoz, hogy az illetékes közéleti és bűnüldöző szervek végre
komolyan vegyek ezeket a Délvidék-szerte történő atrocitásokat, és határozottan fellépjenek a
fokozódó magyargyűlölet legerőszakosabb formái ellen? Netán arra várnak, hogy a soviniszták
valakit megnyomorítsanak vagy kioltsák az életét?

Mint arról a közvélemény értesülhetett, vasárnap öt magyar fiatalt vertek meg Szabadka
legszűkebb központjában csak azért, mert magyarul beszéltek. Öt magyarra több mint tíz szerb
ajkú egyén mért brutális támadást. Ütlegelés és rugdosás közben a támadóknál bokszer és
csavarhúzó is előkerült. Az egyik sértett arcán sebek keletkeztek. Ezúttal is a vakvéletlenen és
a puszta szerencsén múlott, hogy nem történt nagyobb tragédia.

Ez nem az első eset, hogy Szabadka belvárosában magyarra támadnak, hiszen jól emlékszünk
pl. a szerb által megkéselt fiatalember esetére.

A legutóbbi, "csavarhúzós eset" óta már eltelt két nap, de sem a rendőrség sem a városvezetés
nem szolgált információkkal az (esetleges) viszsgálat folyamatáról. Vajon azok a híres térfigyelő
kamerák rögzítették a magyarverést?

Persze számos más kérdés is felmerül. Ha szombaton éjfél után, illeteve vasárnap hajnalban,
gyakorlatilag az egész hét legkritikusabb időpontjában egy árva rendőr sincs Szabadka
központjában, vajon hogyan várjuk el tőlük, hogy a külvárosban ügyeljenek a közbiztonságra és
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akadályozzák meg a betöréseket és rablásokat?

Sokadszor tesszük fel a kérdést: nem jött el az idő, hogy az illetékes szervek bevezessék a
Magyar Remény Mozgalom (MRM) által kezdeményezett többnemzetiségű polgárőrséget?
Továbbá, mikor kezdi el a szerb állam szigorúan büntetni a magyarellenes soviniszta
támadások elkövetőit? Az anyaországunk kormánya meddig nézi tétlenül az ilyen jelenségeket?

A Magyar Remény Mozgalom Szabadkai Városi Szervezetének nevében,

László Gyula, városi tanácsnok

Setyerov Zorán, a párt alelnöke

Szabadka, 2013. február 18.
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