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Cigánysuhancok fegyveres kiképzése - Cigányoknak küzdQsportra 96 millió - képriport

Sindzse, csütörtök 03 július 2014 - 19:08:39

Nagy lehetQséget kínál a hátrányos helyzetq farkaslyuki diákoknak az a projekt, amelyet az elQttünk álló szqk
két esztendQben valósíthatnak meg az Ózd melletti településen. A Klebersberg Intézményfenntartó
Központhoz csatlakozott általános iskolában 96 millió forintot fordíthatnak különféle mozgásfajták
bevezetésére, valamint a pedagógusok szakmai fejlesztésére.

- A köznevelési intézményünkben a nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatására, a hátrányos helyzetq
diákok környezettudatosságának nevelésére és egészségtudatos, mozgás gazdag életmódra nevelQ iskolai
tevékenységére fókuszál a projekt vetítette elQre Gábor DezsQ projektmenedzser. Az iskola valamennyi
tanulójának elQnye származhat ebbQl az idQszakból, hiszen a mélyszegénységben, illetve szegénységben élQ
gyerekek számára csak ezek a programok nyújthatnak kitörési lehetQséget. Más városokba, az ország távolabbi pontjaira
juthatnak el, hiszen ötvenfQs turnusokban, kétszer négynapos sporttábort és nyelvi tábort is szervezünk. Emellett új
típusú mozgásformákat sajátíthatnak el a gyerekek, amivel bQvíthetik a saját érdeklQdési körüket is.

Ezek a foglakozások már el is kezdQdtek Farkaslyukon, hetente két alkalommal, délutáni foglalkozás keretében. EsQs
idQjárás idején az iskola tornatermében, késQbb azonban a szabadban szeretnék az órákat megtartani.

- Azt tapasztaltuk, hogy a roma gyerekek esetében kimondottan fontosak a küzdQsportok folytatta Gábor DezsQ.
Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy néhány eszköz beszerzésére is lehetQségünk nyílik. Olyan
sportszereket vásárolhatunk, amelyeket a hozzánk járó fiatalok családjai önerQbQl szintén nem tudnák megtenni. Lesz
kerékpárunk, ugrálóboxunk, bokszkesztyqnk és zsákunk, de a téli hónapokban a szánkózást és a síelést is
kipróbálhatják majd néhányan.

Emellett a projekt lehetQséget kínál a gyerekeknek idegen nyelvi témahéten való részvételre, a tantestület tagjai pedig
valamennyien részt vehetnek majd különféle továbbképzésen. Gábor DezsQ hozzátette: a két tanév között,
tehát a nyári szünetben is zajlanak majd a programok, amiket igyekeznek arányosan beosztani. Fontos szempont az is, hogy az
iskolába járó gyerekek mindegyike részesüljön az elQnyökbQl, ki ilyen, ki olyan formában.

[boon.hu portál és Észak-Magyarország megyei napilap]

Cigányoknak küzdQsportra 96 millió

Azon filóztunk, hogy hiányzik-e nekünk a cigánysuttyók verekedni tanítása.

Tehát vagy a boon.hu és az Észak-Magyarország hazudik, vagy mi.
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Nos, megérkeztek a fotók. Igaz, nem a hivatalosak, hanem a valósak:

A tomfa nevq eszköz a rohamrendQrök ütQfegyvere. Tanítsuk meg a kezelésére a purgyékat!

A nuncsaku gyakorlását nem említette a projektmenedzser.

BizalomgerjesztQ pofa.

Pisztolyt a kilencéves purgyéknak - az EU támogatásával.

Az elQtérben álló csávó kezében vipera. Kell az integrációhoz.

Csoportos támadás ököllel. Sport lenne?

KiképzQ géppisztoly a purdénál. Tud errQl az EU? Erre adták a 96 milliót?

- Féljetek tQlem!

Kulturális képzés.

Extrém sport vagy harcászat? Ilyet csináltunk a seregben annak idején.

Ilyen volt a hadseregben a rohampályán.

Sorakozó!!

A felvételek még edzett borsodi szemmel is elképesztQek.

Itt tartunk, kérem alázattal.
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Erre kell a 96 millió. Igaz, a felét lenyúlják a mindenféle bennfentesek és a tányérnyalóik. A többit pedig
lepapírozzák, odahazudnak a jelentéseikbe, amit csak nem szégyellnek, idegen nyelvi oktatást, kultúrprogramokat,
személyiségfejlesztQ tréningeket, anyám tyúkját. Sok évtizedes rutinjuk van benne. EllenQrizni a kutya sem fogja. Ha
valaki nyikkanni merne, az nyilván rasszistafasiszta.

Pedig jó lenne, ha az állami felsQbb szervek odanéznének a körmükre. És persze az Európai Unió, aki a pénzt adta.
(Persze nem a sajátjából, hanem a tagországok által befizetett pénzekbQl, vastagon a mi magyar pénzeinkbQl is.)

Van fogalmuk róla, hogy milyen militáris dolgok folynak kultúrprogramok és integrálás gyanánt? Van
sejtelmük róla, hogy itt pulyák és purgyék kifejezett katonai képzése és ölni tanítása kezdQdött meg?
Fegyverekkel?! Kultúra gyanánt?!

Hol vannak ilyenkor az oktatási szervek? A rendvédelmi szervek? Az ifjúságvédelmi szervek? A közigazgatást nem
kérdezem, mert Gábor DezsQ, az elégedett projektmenedzser egyben a polgármester is, az iskola látszólag
nyugdíjba ment igazgatója is, tQle nem várhatunk semmit. De hol van a Fidesz? Hol van a szomszédos Ózd közigazgatása?
Hol van Riz Gábor fideszes parlamenti képviselQ, aki közremqködött ennek az agyrémnek a nyakunkra
szabadításában? És hol van az Európai Unió? Vagy nekik nem gond, ha fegyverre fordítják a kulturálisnak hazudott
célokra adott pénzeket?

Ugyanez a Riz Gábor és köre most éppen a kétes hírnévre vergQdött Cigánysátor kulturális projekt Ózdra
hozását erQlteti a lakosság heves ellenállása ellenére. [

ITT és

ITT olvashat errQl] Folyamatosan azt prédikálják, hogy ez

nem Ózd végsQ elcigányosítását, a régió cigányrezervátummá alakítását és Ózd cigányfQvárossá tételét
jelenti, hanem kulturális projekt a szegínromákoknak. Kulturális projekt... Ugyanúgy, mint a képeken látott farkaslyuki
fegyveres és harcászati agyrém, ami szintén kulturális maszlag alatt fut. Farkaslyukban már leleplezQdött, hogy mit
jelentenek náluk a kulturális projektek. Egyre nagyobb méretekben, egyre brutálisabban és pofátlanabbul. KövetkezQ
stáció a Cigánysátor.

Úgy tqnik, már nagyon közel van az X nap Y óra.

