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Hivatalos adatok szerint a sidi község három befogadóközpontjában
jelenleg kétezer illegális bevándorló tartózkodik.
Az ottani normális lakosság nagy megkönnyebbüléssel fogadta a hírt, miszerint a községi
biztonsági tanács a migránsok jelent?s részének a kihelyezésér?l (kirugásáról) hozott döntést,
amelyet a szerb kormány úgynevezett koordinációs testülete is elfogadta. Ennek értelmében
el?ször a család nélküli "magányos farkasokat" (vagyis a leginkább terroristagyanús egyéneket)
helyezik át az ország más befogadóközpontjaiba. (No, ugyan hova?).
A sidiek petíciójuknak köszönhet?en szabadulnak meg az agresszív, életveszélyes
"vendégekt?l".
A sidi anyák nemrég úgy döntöttek, kezükbe veszik a sorsukat. Számukra az utolsó csepp a
pohárban az volt, amikor egy migráns baltával a kezében bevágodott egy házba, ahol két 11
éves kislány tartózkodott. Szerencsére nem került sor tragédiára. Ez volt a sokadik súlyos
incidens, amelyet a bevándorlók idéztek el?. A sidi n?k összeállították a migránsok kihelyezését
követel? petíciójukat, amelyet több mint 2 500 helyi polgár írt alá. Ezt a tényt még Szerbia
legnagyobb migránsimádói: Aleksandar Vulin munkaügyi miniszter és csicskája, Nenad
Ivaniševi? államtitkár sem tudták figyelmen kívül hagyni. (Jó lenne tudni, mennyi pénzt kapnak
azért, hogy ennyire rajongjanak a kedves jövevényekért.).
Akárhogyis, megkezd?dött a bevándorlók áthelyezése. Egy részüket a preševói
befogadóközpontba szállítják, a többiek pedig nyilván Szabadkán kötnek ki, ahol - mint tudjuk az állami szervek házakat építenek számukra.
A szabadkai anyáknak és általában az itteni polgároknak is b?ven akad okuk arra, hogy a
migránsok betelepítése ellen nyújtsanak be petíciót. Emlékezzünk csak: pár hónapja egy
migráns késsel támadt egy szabadkai diákra, aki súlyos fejsérülést szenvedett. Nem sokkal
utána egy kiskorú szabadkai magyar lány kis híján tömeges nemi er?szak áldozatává vált,
amikor több illegális bevándorló vetette rá magát. Egy járókel? mentette meg. A peremvárosi
településeken több házba hatoltak be és okoztak károkat a migránsok. Egyikük sem felelt a
tetteiért.
K. P.
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