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Azok, akik a rendet, a biztonságot hivatottak fenntartani, rendet bontottak, a rendbontók élére álltak. Egy nyugdíjas
t?zoltó a hét végén Dávid-csillagos zászlót égetett, mások füstbombát dobáltak, t?zcsapot nyitogattak, t?zoltóegyenruhában törték át a Parlament el?tti könny? kordont, hisztérikusan skandáltak jelszavakat.

Tették mindezt teljes egyetértésben a Gyöngyöspatáról elhíresült, többszörösen börtönviselt Véder?-vezet?vel,
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Eszes Tamással és embereivel, valamint a Jobbik támogatását élvez? Szebb Jöv?ért Polgári Egyesület tagjaival.
Lassan láthatóvá válnak a szálak és köt?dések. A nép többségének támogatását bíró, az országot gazdaságilag
rendbe tev?, kétharmados gy?zelmet arató Fidesz–KDNP-pártszövetség ellen egy éve folyik a lejáratás, a bels?
feszültségek szítása, különböz? társadalmi rétegek lázítása, miközben az elmúlt nyolc év
szocialista–szabaddemokrata rablógazdálkodását a jelenlegi kormánykoalíció nyakába varrnák. Világos a cél: az
anarchia, a káosz megteremtése. A rendszerváltás húsz évében eddig egyetlen volt miniszterelnök sem vette
magának a bátorságot, hogy nyíltan a törvényes rend ellen szervezkedjen, lázítson. Gyurcsány Ferenc igen.
Gyöngyöspatán a tudatosan létrehozott etnikai balhé megszervezése, a cigány családok úgynevezett evakuálása –
egy bizonytalan hátter? amerikai üzletember támogatásával, kiegészülve egy elempés–jobbikos politikai
egyetértéssel és vöröskeresztes pénzügyi szervezéssel – majdnem világbotrányt robbantott ki. Hogy ez nem
történhetett meg, annak oka a rend?rség gyors közbeavatkozása és a térfigyel? kamera leleplez? felvételei. Szóval
kiderült az igazság.

Gyurcsány azonban nem nyugodott bele a békés megoldásba, a közvetve állami pénzb?l üdültetett, Csillebércr?l
hazatér? cigányok megnyugvásába, ? rátett egy lapáttal. Rögtön egymillió forintot ajánlott fel azoknak a romáknak,
akik el akarják hagyni otthonaikat. Tehát a volt miniszterelnök szabályosan felszólította a cigányokat, hogy
meneküljenek. Hogy ki el?l és miért, az rejtély. A volt miniszterelnök forgatókönyve szerint a meglopott, kifosztott,
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megfélemlített falusi gazdák, id?sek persze nem számítanak, mert ?k a magyarok, a többség.
Gyurcsány Ferenc bomlasztó étvágya nem állt meg a jelképnek számító Gyöngyöspatánál. Miután az
Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy alkotmányellenes a végkielégítésekre kirótt 98 százalékos különadó, újra
hallatta szavát, túllicitálva a bíróság döntését. Nem tör?dve az MSZMP–MSZP–SZDSZ örökségével, a
húszezermilliárdos adósságállománnyal, nyilatkozatában az állampolgári adózási fegyelem megtagadására hívta
fel a hatalmas végkielégítések haszonélvez?it. Mi ez, ha nem Magyarország rendje, biztonsága elleni lázítás?!
Mennyiben van mindennek köze a fegyveres és rendvédelmi dolgozók indulatos, er?szakos tüntetéseihez?
Annyiban, hogy az el?z? években elmaradt túlórapénzeket és a különböz? juttatásokat is a jelenlegi kormánnyal
akarják megfizettetni. A kialakult helyzet elfajulásáért, és hogy ennyi félrevezetett tüntet?t az utcára tudtak
vezényelni, abban a kormányzati párbeszéd elmaradása és a kommunikáció gyengesége is benne van. Ne
feledjük: az úgynevezett kommunistáknál, a Rákosi- és Kádár-rendszerben a belügyi dolgozók különleges anyagi
és szociális kedvezményeket kaptak azért, hogy hatalmukat ez a fegyveres er? megvédje. Ezt tették a jogutód
MSZP-s kormányok is. Nem véletlenül hagyták, hogy életer?s fiatalemberek nyugdíjba mehessenek negyvenéves
korukban, aztán húsz évig jól fizet? állasokban helyezkedhessenek el. Miért ne védték volna meg az akár
törvénytelen eszközökhöz is nyúló balliberális hatalmakat? Most ezt akarja elvenni ez a „csúnya” jobboldali
kormány.

De azt sem szabad elfelejteni, hogy az elégedetlenséget szító, hangadó belügyi dolgozók egy része a Kádárrendszerben szocializálódott, és meggy?z?déses baloldali. Miért nem lázongtak Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai
miniszterelnöksége alatt? Talán ismerték a módszereiket? A hatalom ellentmondást nem t?r? ellencsapását, mint
2006. október 23-án? Mindenesetre a Kossuth térre, a tüntet?k közé kimen? Pintér Sándor belügyminiszter
határozottságával, bátorságával most még megmentette a helyzetet. De mi lesz kés?bb? Gyurcsány ámokfutása
nem fog véget érni: éppen saját pártját, az MSZP-t akarja szétverni, és önnön képére formálni, ami nyilván csak
egy laza kitér? lesz. Hiszen a végs? cél a hatalom újbóli megszerzése és sok-sok el?nytelen sukorói üzlet
megkötése, ami végül Magyarország felszámolásához vezet. Ezt kell megakadályoznia minden józanul gondolkodó
magyarnak. S ebbe pártállás nélkül mindenki beletartozik. A szocialista pártban is mintha egyre több felel?sen,
józanul gondolkodó ember lenne. Az MSZP egyik vezet? politikusa így fogalmazott: „Úgy t?nik, Gyurcsány
Ferencet hatalmi és nem erkölcsi célok vezetik.”
Stefka István, magyarhirlap.hu
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