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Támadjatok csak! - Az emberi jogokról kicsit
másképp! (Ötödik rész)
Horváth Ferenc - 2020-01-18 09:29:36
Mottó: Úgy is lehet győzni, hogy nem az ellenséggel harcolsz.

Gyöngyöspataiak a tavaly őszi Roma Büszkeség Napján fotó: Facebook/Gyöngyöspata Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának bevezetőjéből:
(…) az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és
elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,
(…) az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár
cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az
elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad
lesz, (…) hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az ember végső szükségében a
zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön, (…) az Egyesült Nemzetek népei újból
hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők
egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elősegítik a szociális
haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg (...)
Ezeket olvasva: egyáltalán ENSZ-tagok vagyunk még, emberek?
Gyöngyöspatán – amely település Magyarország egyik állatorvosi lova - áll a bál, mert az

Debreciner.hu
https://www.debreciner.hu/cikk/1968_tamadjatok_csak_az_emberi_jogokrol_kicsit_maskepp_resz

államnak 60 gyerek részére ki kellett volna fizetni 99 millió forintot. Merthogy 2004 és
2017 között az iskolában elkülönítették őket a többi gyermektől. Jogerős bírósági ítélet
alapján. Írjunk egy fogalmazást!
Előszó: elítélem azt a miniszterelnököt, aki alapvető jogokat kérdőjelez meg és profán-parasztosan
igazságtalannak tart egy bírósági ítéletet, merthogy „más mennyit keccsöl ennyi pénzért”. Tény,
hogy az ő munkája a parlamentben kezdődött és azóta ott „keccsöl”, és igen jól keres ő is, és a
barátai is. Mások ezt másképp nevezik - talán még munkának sem -, de most ez irreleváns. Sok
tanácsot kap, jól lavírozik a politikában! Gondolom, tanácsot kapott egy kis hamuba sült pogácsás
népmesei igazságokon alapuló hangulatgerjesztésre, mert nekik ez így lesz jó…
Bevezetés: Ha egy érdekérvényesítésre képtelen gyereket a felnőttek rendszere hátrányosan
megkülönböztet az emberfajtája miatt és a hátrányos állapot be is következik, megérdemli a
jogszerűen megítélt sérelemdíjat! Punktum, eb ura fakó, kardcsörgés és ilyenek! Nem érdekel, hogy
az kinek a gyereke, hogy viselkedett, mit kapott meg, és mit nem! A bíróság döntött és kész!
Erre: „Babocsai néni! Eddig így volt, eztán így lesz!” - mondta a miniszterelnök. Na jó,
nem ezt mondta, hanem ennél cifrábbakat de az kiderült belőle, hogy ő parancsol és
kész. Demokrata!
Tárgyalás: Gyöngyöspatán mindig zajlik az élet. Egy kicsit a régi Tiszavasvári tesója. Egy olyan
közeg, ahol a gyűlöletkeltésre alkalmas dolgok szinte maguktól teremnek. Nem szívesen laknék ott.
Régebben a település romáin gyakoroltak a szélsőségesek rasszizmust, megfélemlítést, jöttek a
megmentők és a buszok, mindenki itt akarta megmutatni, hogy hova tartozik. Szerintem a cigányok
nem is voltak fontosak nekik akkor se, csak az „ügy”, a politikai egymásnak feszülés. Most pedig az
állam első embere köszörüli rajtuk a nyelvét - megosztva, egymásnak gerjesztve a lakosokat. Hát ez
gáz…

Most mi történhetett a háttértárban?
Mintha hallanám: Politikai szempontból nem állunk jól. Sem külföldön, sem itthon. Peregnek ki a
csontvázaink. A Néppártból lehet, hogy kirúgnak minket. Itthon ez a hülye ellenzék állandan támad,
és a Dobrevék sem kímélnek minket. Csesztetnek a vajdasági 3,3 millió per család lakástámogatás
miatt. Csináljunk már valamit! Tekintsünk előre! Ha menni kell, hát menni kell! Ha jobbra, akkor még
jobbra, akár nagyon jobbra! Kit érdekel bármi is, ha a hatalmunk rogyadozik! Mutatni kell valamit az
olaszoknak, a franciáknak, és itthon is a jobbikos jobbik szárnynak, mielőtt ők robbantanak egy
politikai lufit. Szidjuk egy kicsit a cigányokat, az mindig bejön! Háborítsunk fel mindenkit pro- és
kontra, és majd eszik egymást, rágják a gumicsontot, mi pedig hősünk leszünk, mert nem fizetünk
csak úgy hülyeségekért, még ha Brüsszelben ezt is vállaltuk, meg a jogrendben is vállaltuk. Eb ura
fakó, mi vagyunk Magyarország, nem ezek „cigányok”! Oké-oké… Ez a fantáziám szüleménye, de
nem innék rá mérget, hogy egyszerűéknél nem így volt.
És így lesz a magyar politikai retorikában a romából cigány. Később esetleg... büdös
cigány! Juszt se idézem a miniszterelnök cigányozását! Juszt se! Cigányok lettünk, vége a nyálas
romaságunknak! Most, hogy már állattá neveltek minket! Kit érdekel Gyöngyöspata és pár cigány
gyerek! Senkit! Mondhatunk hülyeséget, hogy 99 millió forint romba dönt mindent, de ki hiszi ezt el!
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Vagy mégis? Őrület! Ki lehetett mondani, hogy munka nélkül még a kártérítés se jár. Őrület! Ezek
meg nem dolgoznak, és rosszul is tanulnak, viselkedni sem tudnak, stb-stb-stb. Menni fog ez!
Abszurd! Orwell dobálja magát a sírjában. Érdekes, hogy Farkas Flórián ORÖ-jének fű alatt
odatolt a kormány néhány milliárd forintot, amikor eltűnt náluk öt. Most 60 valahány gyereknek, 99
millió forint körüli jogszerűen megítélt sérelemdíja is ezt váltja ki magyar testvéreinkből. (Van itt még
egy börtönös történet is, de szerintem az később lesz a cigány slusszpoén. Merthogy a „cigány” van
a börtönben.)
Gyöngyöspatán a cigányok lakta részt most nem feketeruhás polgárőrök és a
betyársereg, hanem parancsot teljesítő rendőrök fogják körbe, mintha olyan nagyon, de
nagyon nagy lázadás lenne várható…

fotó: Facebook/Gyöngyöspata Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Magyarország!
Te most tényleg elhiszed, hogy ez a XXI. század? Tényleg azt gondoljátok emberek, hogy az
országon belül kell magyar és magyar között feszültséget provokálni olyanoknak, akik évente
milliárdokat tesznek zsebre, nyíltan bele az arcotokba? Tényleg képesek vagytok még azt hinni, hogy
ez az állandó őrület, ez a sok stressz, az ellenségkép gyártása és a gyűlölködés értetek van, titeket
véd? Még mindig hiszitek!
Fel nem fogható az emberi természetet! „A magyarok nem rasszisták, élből nem utasítják el a
cigányokat…” Kik azok a magyarok, kedves olvasóim, vagy kicsoda Magyarország?! Kezdem érteni,
a tömegsírokat! Ha túlélem, majd jövök!
Horváth Ferenc írásai itt olvashatók: 800.

CSAK VELED együtt tudjuk garantálni, hogy az újságíró és a szerkesztő munkájába ne
szólhasson bele más, csak Te, az olvasó. Támogasd előfizetéseddel a Debrecinert! Köszönjük!
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