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A Magyarok Vildgszovets6ge m6lys6ges erytitt6rzdssel osztozik a Veszpr6mben minden
jel szerint cigdny brinoz6k 6ltal meggyilkolt romfut v6Llogatott k1ztlabddz6, Marian Cozma
hozzirtartoz6inLak, bar6tainak 6s a sportszeretd emberek frljdalmdban.
Egyben elit6li azt az embertelen er6szakot, amelynek sor6n m6sik k6t krifoldi - ery szerb 6s
egy horv6t - 6lsportol6 is dletvesz6iyesen megs6nilt.

Ami i6rt6nt, az megengedhetetlen 6s megbocs6thatatlan!
A Maryarok Vildgszovets6ge megdllapitja, hory a magyarorsz6gi korm6nyz6 korok,
mondhatni az eg6sz politikai osztdJy 6s az 6ket vazallusi hris6ggel kiszolgdJ6 sajt6 brinoz6ketleplez6, brinp6rtol6 magatart6st tanisit. Ennek legkiriv6bb p6ld6j6t a kOzelmultban
azigazsttgigyt 6s rend6szeti miniszter, Draskovics Tibor szolg6ltatta, aki megfenltette a
Borsod-Abarij-Zemp16n meryei rend6r-f6kapitinyt az&t, mert tdnyszenien nyilv6noss6gra
hozta a cig6nybrinoz6s adatait. Ezzel az alapvet6 magyar 6rt6kekt6l - igazsdrg, tisztess6g,
m6ltdnyossdg - idegen magatartdsdval Draskovies Tibor szabad utat nyitott az egyre f6kezhetetlenebbd v6l6 brindz6snek. A maryarorszil$biinoz1s atakul6s66rt Draskovics Tibort
nem esak politikai, hanem jogi felel6ss6g is terheli. Neki 6s a hozz6 hasonl6knak t6vozniuk
kell a maryar koz6letb6i - 6rdkre!
A Maryarok Vildgszovets6ge felhivja a kulhonban 616 magyarok 6s a nemzetkdzi kirztiss6g figyelrn6t az 6Jdatlan magyarorsz6gi 6llapotokra, ahol a jog6llam gyakorlatilag meg-

saint.
Budapest, 2009. febru6r 8.
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HELYETT MANIPUT,ACI6
Kompolton sqit6trid6koztat6val egybek0t0tt lakoss6gi f6rumot tartottak a janudr 25-re kitfzdtt helyi, iigydiint6 n6pszavaz6s kezdem6nyez6i. Tovdbbra is k6rd6s, hogy a rend6rs6g
mi6rt avatkozott be a ndpszavazis folyamat6ba. A f6rumra meghivott polgdrmester, aki
meg szeretn6 6pittetni a vitatott szem6tfeldolgoz6t, idt6 el6tt tdvozott.
Kov6cs Jiinos, az MVSZ Tarnamenti Szervezet6nek tigyviv6je 6s kezdem6nyez6 t6tsai
nary 6rdekl6d6ssel tivezett, k6t 6s f6I 6r6s f6rumot tartottak an6l, hogy mi6rt ellenzik a
BalilzsZoltilnpolg6rmester 6ltal - mondhatni titokban - tervezett, huszonn6gy kdzs6g szemet6t feldolgoz6 I6tesitm6nynek k6t lak66vezet koz6tti fel6pit6s6t.
A ked6lyeket felborzolta a Heaes Megyei Hirlap cimoldal6n ery h6ttel kor6bban megjelent tud6sit6s, amelyben a megyei rend6rs6g sz6viv6je tudatta, hory a kompolti ahiresgyrijt6 iveket lefoglalt6k, 6s brincselekm6ny megalapozott ryanfja miatt nyomoznak.
A n6pszavaz6s kezdem6nyez6i nehezm6nyezik a manipul6Ll6 bejelent6st, 6s j6 hirnevtik
megs6rt6s6t.
Az MVSZ Sajt6szolgrilatanak 6rdekl6d6s6re a kezdem6nyz6k elmondtdk:
Az alar6seyujt6s 2008. szeptember 8-an kezd6ddtt. Az akffi iveket okt6ber 6-6n leadt6k az dnkorm6nyzatnak, amelynek k6pvisel6testulete az ivek megvizsg6l6sa ut6n okt6ber
16-6n kitrizte an|pszavazint. A hat6lyos t0rv6ny 6rtelm6ben az al{trt iveket a leaddsukat krivet6 30. napon meg keil semmisiteni. Ha a rend6rs6g m6g megsemmisit6srik el6tt
lefoglalhatta az ah6ir6iveket, az november 6-a el6i! kellett, megtort6niek. lill6spontjuk
szerint a rend6rs6g azonnal nyilv6nossdgra keilett volna hozza az aldir6ivek lefoglal6s6t,
a bfncseiemdny elkovet6s6nek gyanij6t, hiszen a n6pszavaz6s a legkiemelked6bb koztiry.
K6t h6nappal k6s6bb, a n6pszavaz6s el6tt par nappal megsz6lalva, a rend6rs6g durvdn
beavatkozott a n6pszavaz6s menet6be.
A kezdem6nyez6k tovdbbra is vdrjdk arra a k6rd6sre a vdlaszt, hogy mi6rt foglaikozrk az
rigryel a rend6rs6g gazdasdgv6delmi oszt6Llya.
A kompolti n6pszavaz6s kapcs6n tort6ntek ugy6ben Patrubdng Mikl6s, a Magyarok
Vil6gszovets6gdnek elrdke lev6lben fordult Bencze J6zsef orszdgos rend6r-f6kapit6nyhoz,
vizsgdlatot 6s an1pszavazds tov6bbi befoly6sol6s6nak megakad6lyoz6s6t k6rve.
Budapest, 2009. januar 21.
MVSZ Sajt1seolgalat

