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Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A hÁzzahály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr . Draskovics Tibor igazságügyi é s

rendészeti miniszterhez „Huhogni, gágogni tilos- „sz .rmagyarozni” szabad?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyar labdarúgó csapat 22 esztendő után játszott újra nemzetközi kupamérkőzést román

ellenfél ellen, 2009 . július 16-án az FC Steaua vendége az Újpest FC volt Bukarestben.

A mérkőzés második félidejének elején hosszú percekig látható volt egy kb. 30-40 méter

hosszú felirat, amit a román szurkolók feszítettek ki . Ez a televíziós közvetítésben i s

felfedezhető volt, de a különböző internetes portálokon jelenleg látható az a fotó, amelyen

olvasható a hibátlan magyarsággal írt szöveg.

Ennél undorítóbb, ocsmányabb, aljasabb, provokatívabb szöveg nem jelent még meg magya r

sporteseményen .

Ennek már semmi köze a szokásos szurkolói zrikáláshoz, lelátói hangulat-fokozáshoz, az

ellenfél bosszantásához. Ez a sokkolóan gyalázatos szöveg nyílt provokáció és sértés volt ,

nemcsak a 30 órás utat vállaló mintegy félezer Újpest szurkoló és a hozzájuk csatlakozó sok

száz erdélyi szimpatizáns számára, hanem minden olyan embernek, akit magyar anya szült .

Erre a rendkívül súlyos provokációra nem elegend ő reakció, hogy az Újpest FC hivatalosan

tiltakozik az LJEFÁ-nál . Annál a szervezetnél, amelynek a lózungjai ott virítottak a lelátón :

„NEM a rasszizmusra, NEM az idegengyűlöletre” .



Egy halk huhogás máris stadion bezárást meg sok százezer eurós büntetést eredményez

nálunk. Vonatkoznak-e ugyanezek a szabályok másokra is ?

A mérkőzésnek július 23-án Budapesten a Szusza Ferenc stadionban lesz a visszavágója, a

román csapatot minden bizonnyal jelentős számú szurkolósereg kíséri majd el.
Felkészült-e a magyar rendőrség a román ultrák fogadására?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2009. július 19 .
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