Bayer Zsolt: Zámoly, Pátka
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://www.flagmagazin.hu)

Bayer Zsolt: Zámoly, Pátka
2011 május 09. Flag

Szöveg méret
90
100
Mentés
110
120
130
140
150

0
2

Átlag: 2 (1 szavazat)

Mérték

1. oldal (összes: 5)

Bayer Zsolt: Zámoly, Pátka
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://www.flagmagazin.hu)
És most egy újabb magyar település neve került fel félelmeink, iszonyatunk, megalázottságunk, kétségbeesésünk,
tehetetlenségünk, bánatunk,elhagyatottságunk és egyre növekv? haragunk térképére. A Fejér megyei Mez?falva
neve.

Baleset történt Mez?falván. Balesetek szoktak történni. Naponta. Mez?falván is történt egy. A baleset szerepl?i
cigányok és nem cigányok. Nem tudom, ki volt a hibás - majd egyszer kiderül, ha kiderül. Amit tudunk: egy
fiatalkorú cigány gyerek bukósisak és jogosítvány nélkül, a szemtanúk állítása szerint legalább 80 kilométeres
óránkénti sebességgel belerohant egy autóba. A cigány gyerek - ahogy a helyiek mondják - gyakorta száguldozott
imigyen a faluban. Csak most egy cigány lány is ült mögötte. És a cigány lány meghalt.
A baleset után az autóból kiszálló magyar sof?rt tíz-húsz f?s cigány horda támadta meg. Összeverték ?t, a lányát, a
segítségére siet? feleségét és a fiát. A magyar család nagy valószín?séggel azért maradt életben egyáltalán, mert
az id?közben kiérkez? rend?r, a helyzetet látva, a leveg?be l?tt, mire a horda szétrebbent. Szétrebbent a horda, de
a magyar sof?r és családja nem alhat nyugodtan. (Amúgy sem szokott az ember nyugodtan aludni, ha halálos
baleset résztvev?je, akár vétlen, akár vétkes.) De a magyar sof?r azért sem alhat nyugodtan, mert veszélyben az
élete. Most még kommandósok vigyáznak rá, de egyszer el fognak menni. És akkor a horda újra összeáll majd,
hogy bosszút álljon. Hogy vérét vegye... Akár vétkes, akár vétlen. A hordának mindegy. A horda már Olaszliszkán
is ezt üvöltötte: 'Öld meg a magyart!'

Olaszliszka után ezt írtam: 'Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigány gyereket, akkor cselekszik helyesen,
ha eszébe sem jut megállni. Cigány gyerek elgázolása esetén tapossunk bele a gázba. Ha id?közben körbeállják
autónkat a cigányok, még inkább tapossunk bele a gázba. Akit még elütünk, annak pechje van. A lehet?
legnagyobb sebességgel továbbhajtva, autónkból hívjunk ment?t, és a legközelebbi rend?r?rsön álljunk csak meg,
ahol adjuk fel magunkat. (Sajnos, tudom én, ez a helyzet nem fordulhat el?. Ha az ember elüt valakit, különösen,
ha az illet? gyerek, muszáj megállnia. Tehát meg fogunk állni ezután is. Valamit mégis tenni kell. Jó, ha indulás
el?tt beszerzünk egy l?fegyvert. Ha elütünk egy gyereket, álljunk meg. S ha gyülekezni kezdenek körülöttünk az
állatok, használjuk nyugodtan fegyverünket...)'
Ezt írtam, és akkor ebb?l csak az els? két mondatot idézték a sajtóban. És hónapokig arról cikkeztek, hogy náci
vagyok és rasszista. De ez mindegy, ez legfeljebb nekem probléma. Most mégis megkérdezem, újra: ha ma vagy
holnap ön, kedves olvasó, elüt egy cigányt, és azt látja, hogy sok-sok cigány rohan az autója felé, meg mer majd
állni? Ki mer majd szállni, hogy az emberiesség és az örök isteni törvény parancsa szerint segítséget nyújtson?
Nem, sem ön, sem én nem merünk majd megállni és engedelmeskedni a belénk nevelt, a magától értet?d? örök
parancsnak. Mert az önfenntartás ösztöne mindennél er?sebb - majdnem... Hát ezért nem. És ez a tragédia. Az a
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tragédia, hogy a lincsel?, és lincselni a jelek szerint egyre inkább kész, cigányokból hiányzik az örök isteni és
emberi parancs.
Ez pedig lehetetlenné teszi az együttélést.
Ezért írtam nagyjából egy hónapja, hogy valami borzalom készül?dik. És nem tudok eltekinteni ett?l a
megállapításomtól. S akkor most, Mez?falva után, a liberális jogvéd?k kedvéért rögzítem a tényt: nem minden
cigány lincsel?, együttélésre alkalmatlan állat. De a lincsel?, együttélésre alkalmatlan állatok itt élnek közöttünk, és
teszik, amit tesznek. És ha a liberális jogvéd?k és a cigány polgárjogi aktivisták meg akarják ?rizni hitelességüket
és emberi arcukat, akkor most feladatuk van. Most oda kell menniük Mez?falvára. Most van ideje, hogy Mohácsi
Viktória hazaszedel?zködjön Brüsszelb?l, maga köré gy?jtsön egy tucat kivarrt, kigyúrt, kopasz cigány legényt, és
odaálljon a mez?falvai magyar kamionsof?r háza elé. És kijelentse, hogy ezt az embert bármi áron megvédi a
lincsel?kt?l. És ott kell állnia mellette Kolompár Orbánnak, Száva Vincének, Horváth Aladárnak és a Bächer
Ivánnak. S ha ráér, hát az Andrassew Iván is odamehet. Meg az egész Demokratikus Charta.

S ha nem teszik meg, ha nem mennek oda, akkor egy szavuk sem lehet, ha majd a gárda áll a magyar család
kapujában. Ugyanis ?k mindig azt hangoztatják -amúgy helyesen -, hogy ebben az országban senkinek sem
szabad félnie, aki ártatlan. És egy magyar család most nem fél - de retteg. Hát ezért.Mutassátok meg, hogy
emberek vagytok, nem pedig megélhetési jogvéd?k. Vagy fogjátok be a szátokat.
Bayer Zsolt
***
Olaszliszka - Szögi Lajost meglincselték a cigányok.
Makó - 18 éves magyar lányt meger?szakolt, kirabolt és felgyújtott egy
cigány.
Boldogk?váralja - 4 cigány kirabolta és megölte a helyi lelkészt.
Kecskemét - 3 cigány vert agyon egy 16 éves magyar fiút.
Tiszacsege - tucatnyi cigány vert agyon botokkal egy magyar fiatalembert.
Tiszacsege - 2 cigány vert agyon egy 98 éves öregembert.
Piricse - 3 cigány kirabolta és megölte a helyi kocsmárost.
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Tápióbicske - 3 cigány halálra kínzott egy 54 éves n?t.
Hangony - 3 cigány vert agyon egy 86 éves férfit.
Kunbaja - 2 cigány megfojtott egy id?s embert.
Öcsöd - cigányok vertek agyon egy 78 éves férfit.
Miskolc - 3 cigány vert agyon egy 58 éves férfit.
Bácsalmás - 2 cigány rugdosott halálra egy 44 éves férfit.
Baks - 99 éves nénit ölt meg egy cigány.
Ózd - 90 éves öregembert ölt meg egy cigány.
Mez?zombor - két cigány nyomorékká vert egy férfit.
Szekszárd - 3 cigány vert agyon egy 80 éves férfit.
Békés - 58 éves n?t ölt meg egy cigány.
Nagydorog - id?s embert vert agyon egy cigány.
Köml? - cigányok vertek agyon egy 59 éves férfit.
Jászfényszaru - cigányok késeltek meg és löktek ki vonatból egy férfit.
Hajdúdorog - id?s embert ölt meg egy cigány.
Vásárosnamény - 58 éves férfit vertek halálra a cigányok.
Szeged - biztonsági ?rt késelt meg életveszélyesen egy cigány.
Kisvárda - 17 éves lányt késelt meg 4 cigány.
IV. ker - id?s asszonyt szurkált halálra egy cigány.
VII. ker - biztonsági ?rt késeltek a cigányok.
VIII. ker. - diáktársát verte halálra egy cigány.
VIII. ker. József körút - 37 éves n?t késelt meg egy cigány.
VIII. ker. Szentkirály utca - 26 éves férfit késelt meg egy cigány.
Blaha - cigány késelt meg egy 15 éves magyar fiút.
Hetény - a kórház biztonsági ?rét késelte meg 3 cigány.
Szombathely - 2 cigány késelt meg egy f?iskolás fiút.
Karcag - kocsmárost késelt meg 3 cigány.
Marcal - templomban próbált meger?szakolni 76 éves nénit egy cigány.
Tiszavasvári - cigány késelt meg egy 18 éves fiút.
Nyíregyháza - 4 cigány kirabolt egy 14 éves magyar fiút.
Gy?r - 5 cigány vert meg életveszélyesen egy 20 éves fiút.
Miskolc - 3 cigány bántalmazott egy id?s n?t.
Ungvár - 2 cigány bántalmazott súlyosan egy nyugdíjas nénit.
K?bánya-Kispest - 3 cigány bántalmazott egy 21 éves fiatalembert.
Szolnok - cigányok bántalmaztak egy 17 éves lányt.
Karácsond - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Ercsi - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Heves - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Törökszentmiklós - 3 cigány dúlt fel egy temet?t.
Tiszavasvári - sírokat rongáltak a cigányok.
Hegyszentmárton - 35 sírt rongáltak meg a cigányok.
Nyírbátor - 3 cigány bántalmazott egy orvost.
Gyöngyösoroszi - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Gyöngyöspata - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Nyírderzs - 82 éves nénit vert meg és rabolt ki 4 cigány.
Budaörs - orvost vert meg egy cigány.
Békés - dolgukat végz? t?zoltókra támadtak a cigányok.
Székesfehérvár - 3 cigány kirabolt egy újságírót.
Mez?túr - lopott autóval loptak színesfémet a cigányok.
Jászapáti - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Hernádnémeti - túlkoros cigányok megverték kisebb magyar osztálytársaikat.
Hernádnémeti - cigányok bántalmaztak tanárn?t.
Arló - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Gyöngyös - fegyveres cigányok támadtak rend?rökre.
Gyöngyössolymos - fegyveres cigányok támadtak rend?rökre.
Ózd - fegyveres cigányok molotov-koktélokkal randalíroztak.
Átány - cigányok megverték egy autóbusz sof?rjét.
Edelény - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Törökszentmiklós - két pedagógust bántalmazott egy cigány.
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Kállósemjén - húsvágó bárddal támadt ment?sökre egy cigány.
Mike - 3 cigány rabolt ki egy id?s embert.
Kunmadaras - 2 cigány rabolt ki egy járókel?t.
Angyalföld - két cigánybanda fegyveres tömegverekedése.
Ilk - fegyveres cigányok tömegverekedése.
Nyíregyháza - ment?sökre támadt egy cigány.
Nyírbogdány - cigány bántalmazott egy tanárn?t.
Buják - cigány verte meg az iskolaigazgatót.
Kiskunhalas - fegyveres cigányok tömegverekedése.
+ erd?irtások, kábellopások, mindennapos gyilkosságok, id?sek elleni
terror, stb, stb, stb.
Ön szerint sincs cigányb?nözés???
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