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Bojujeme za lepšie Slovensko, proti skorumpovaným politikom a asociálom! 

                         November 1989 bol podvod, voľte skutočnú zmenu!           August  2014 
 

Cigánsky problém sa týka nás všetkých 
Cigáni z osady v obci Rozložná (okres Rožňava) dobili dvoch policajtov. 
Jedného škrtili, keď sa pokúšali odzbrojiť druhému rozbili mu nos. 

Cigánsky teror sa 

stupňuje! 
Len za minulý mesiac (júl) zabili 

Cigáni na východnom Slovensku 

troch ľudí – v Oboríne, Nálepkove 
a Medzeve.  

 

1. Zabíjali kvôli cigaretám 
 NÁLEPKOVO. Sedem cigánskych 
mladíkov dobilo kvôli cigaretám Jozefa 
(†56) na smrť. Podľa informácií 
krajského policajného hovorcu 
Alexandra Szabóa skupinka cigánov 
fyzicky napadla Jozefa, pričom mu 
spôsobila mnohé vážne zranenia, 
ktorým neskôr podľahol. Nejednalo sa 
o prvý prípad násilného napadnutia 
bezbranných starších ľudí osadníkmi . 

2. Zomrel  pretože chránil rodinu 
OBORÍN.  Vo dvore rodinného domu 
najskôr Cigáni napadli ženu, ktorej keď 
prišieľ na pomoc brat Pavol († 31) 
začali ho biť.   Neskôr, keď všetci vyšli 
z dvora na ulicu, jeden z cigánov udrel 
Pavla drevenou palicou po hlave. 
Následkom úderu spadol na zem, kde 
ho ešte mladistvý Cigán viackrát udrel 
drevenou palicou. Spôsobili mu veľmi 
ťažké zranenia mozgu, viacnásobné 
zlomeniny lebky a krvácanie. Pavol 
ťažkým zraneniam podľahol.  

3. Búchali mu hlavou o kamene, už 
sa neprebudil! 

MEDZEV. Trojicu cigánských mladíkov 
obvinila polícia zo zabitia. Sú podozriví 
z brutálneho útoku na 25 ročného 
Rada, ktorý oslavoval narodeniny 
svojho dvojročného synčeka. V 
cigánskej osade ho dobili tak surovo, že 
na následky poranení zomrel.  

 

 
Slovensko každoročne neefektívne 
vynakladá na podporu cigánskych 
asociálov milióny eur!  

      O cigánskom probléme, ktorý 
dnes popri korupcii politikov, možno 
právom považovať za blížiacu sa 
sociálnu katastrofu, vie naďalej 
väčšina z nás len veľmi málo. Keďže 
výskyt cigánskych asociálov je 
najrozšírenejší práve na východnom 
Slovensku, mnohí zo Slovákov si 
naivne myslia, že sa ich cigánsky 
problém vôbec netýka. Niektorí z 
nich majú o Cigánoch skreslené, ba 
až romantické predstavy. 
        Neuvedomujú si reálne 
hroziace nebezpečenstvo pre náš 
národ. Cigánov zväčša nesprávne 
považujú, najmä za skvelých 
muzikantov, tanečníkov, alebo 
dokonca civilizáciou nedotknutých 
a rodinne založených domorodcov. 
          Mnohí Slováci tak vo svojej 
naivite a dobrote zabúdajú na 
históriou potvrdenú realitu, že pre 
správne fungujúcu ľudskú spo-
ločnosť sú najdôležitejší zdraví 
jedinci  tvoriaci reálne hodnoty- 
schopní a ochotní pracovať. Práve 
preto nesmieme dopustiť, aby zem 
našich predkov hromadne zaplavili 
pochybní muzikanti, tanečníci, 
zlodeji zemiakov, požierači psov 
a podobní asociáli u ktorých je 
najmä psychické zdravie poškodené 
v dôsledku užívania drog, alkoholu, 
fetovania, incestu, alebo iného 
nezodpovedného správania.  
      Pokiaľ prestaneme kryť vytvo-
rené hodnoty užitočnou a poctivou 
ľudskou prácou, reálne hrozí, že z 
celého Slovenska v budúcnosti 
vznikne jeden veľký Luník IX plný 
invalidov, dôchodcov a nepro-
duktívnych cigánskych asociálov.  
Generácie budované národné 
bohatstvo Slovákov, vrátane 
našetrených peňazí a nehnuteľností 
budú bezcennými, pretože 
v dôsledku cigánskeho teroru 
a korupcie politikov slušní ľudia 
radšej zo Slovenska zutekajú.    

 
 

Marián Mišún: autor knihy NÁŠ BOJ 
PROTI KLAMSTVU, HLÚPOSTI A 
ZBABELOSTI, národný aktivista,   
v minulosti tiež pôsobil ako mestský 
policajt v Trnave 

Rozmnožovanie Cigánov 

a Slovensko 
V roku 1980 tvorili Cigáni nad-
polovičnú väčšinu obyvateľstva 

iba v 15 dedinách. Dnes sú 
väčšinou už v 60-tich.       
        Obrovské ťažkosti spôsobené 
cigánskymi asociálmi a znehodno-
covaním majetku v súčasnosti 
poznajú mnohí Slováci žijúci v 
blízkosti cigánskych asociálov (napr. 
poľnohospodári a majitelia nehnu-
teľností) najmä na východnom 
Slovensku. Brutálne prepady, 
krádeže dreva, sliepok, zemiakov 
ale aj strážnych psov sú tam na 
dennom poriadku.  

Naposledy sa o tom presvedčila 

starenka z obce Štós (okr. 
Košice), ktorá po brutálnom 

útoku skončila v nemocnici. 
Cigánsky násilník ju takmer 

zadusil, pretože chcel peniaze 

na víno a kúsok chleba.  
        Zároveň ale treba pripomenúť, 
že aj medzi Cigánmi sa občas nájdu 
slušní a pracujúci ľudia, ktorí si 
zaslúžia úctu a uznanie. Preto ich nie 
je určite správne hádzať všetkých do 
jedného vreca s asociálmi. 

Ako národne zmýšľajúci Slováci sme pripravení svojimi aktivitami pomáhať nášmu národu. Zároveň 

chceme upozorniť slovenskú verejnosť na existujúce riziká postupného demografického obsadzovania 

slovenských dedín a miest neprispôsobivými Cigánmi, čo sa pred nedávnom udialo v Žehre a Jarovniciach. 
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Odborníci Slovákov varujú! 
Aktuálny demografický vývoj spoločne s prehnanou toleranciou 

cigánskej  kriminality sa nám môžu v budúcnosti ešte vypomstiť.   

  

Zaujímavé poznatky o Cigánoch tiež 
uverejnil PhDr. Anton Heretik, PhD. v knihe 
FOREZNÁ PSYCHOLÓGIA  pre 
psychológov, právnikov, lekárov a iné 
pomáhajúce profesie (2010, s. 370-374) , 
ktorú vydala Bratislavská vysoká  škola 
práva.  V knihe sa  máme možnosť dočítať, 
že z hľadiska populačného trendu ktorý je u 
Cigánov až 3,5- krát rýchlejší a značne 
odlišného cigánskeho morálneho kódexu od 
majority, je veľkým problémom práve 
kriminalita mladistvých Cigánov. Podľa 
najnovších „porevolučných“ údajov z 
východného Slovenska (Turok, 1991) bol 
celkový podiel Cigánov na všeobecnej 
kriminalite 45,5 %, na násilnej trestnej 
činnosti 37,6 %, na lúpežiach 79,5 %, 
znásilnení 44,4 %, ublížení na zdraví 33,3 % 
a na vraždách 50 %. V rámci celého 
Slovenska predstavoval podiel Cigánov na 
kriminalite mladistvých až približne 40 %. Z 
toho na vlámaniach sa podieľali 62,2 %, 
lúpežiach 55 %, krádežiach 52,8 % a 
pohlavnom zneužití 40 %.  
         Osobnosť mladého cigánskeho 
delikventa je podľa Štěchovej a Večerku 
(1991) charakterizovaná týmito črtami: 
nedostatočnou hygienou, podprie-mernou 
úrovňou psychomotoriky, znížením 
pracovnej spôsobilosti, vysokým výskytom 
organickej či získanej telesnej chyby. 
Omnoho závažnejšie sú však nálezy v 
intelektovej sfére mladistvých   cigánskych 
kriminálnikov, pokiaľ ich porovnáme s 
delikventmi z pomedzi majority. 
          Z celkového počtu cigánskych krimi-
nálnikov bolo pravdepodobne v dôsledku 
rozšíreného incestného pomeru v 84 % 
postihnutých rôznym stupňom mentálnej 
retardácie -16 % k ťažkým debilom či 
imbecílom, 24 % do pásma strednej debility 
a 44 % medzi podpriemerne inteligentných 
až ľahkých debilov.  

Varovaním pre Slovákov je dnes najmä 
situácia na východe krajiny, kde sa 
nekontrolovateľne rozmnožujú práve 
mentálne postihnutí a zaostalí asociáli 
terorizujúci zrejme dočasne  väčšinových 
Slovákov. Možno práve preto incest, 
lúpeže a znásilnenia tam   nie sú ničím 
výnimočným.   
        V nedávno uverejnenej správe 
splnomocnenca vlády SR pre národnostné 
menšiny o postavení a právach 
príslušníkov národnostných menšín za rok 
2012 sa napríklad uvádza, že prudký 
nárast rómskeho etnika zásadne mení 
charakter národnostnej štruktúry 
niektorých slovenských okresov. Nárast 
rómskeho etnika sa v období medzi dvomi 
poslednými sčítaniami obyvateľov najviac 
prejavil v okrese Medzilaborce kde stúpol 
počet Rómov takmer štvornásobne, v 
okrese Stará Ľubovňa viac ako 
dvojnásobne a takmer dvojnásobný nárast 
obyvateľov rómskej národnosti 
zaznamenali aj v okrese Sabinov. 

      Je však veľmi otázne, či tieto 
populačné prírastky v budúcnosti 
ekonomicky pozdvihnú SR,  prispejú k 
stabilizácii 1. dôchodkového piliera, 
alebo či dokážu zabezpečiť sociálne 
istoty policajtov a ďalších štátnych 
zamestnancov. 
Vplyv Cigánov na výraznú pôrodnosť na 
východnom Slovensku, priznáva tiež 
známy demograf Boris Vaňo, ktorý pre 
denník SME (4. 3. 2012) uviedol: 
„Pôrodnosť v týchto krajoch stále 
ovplyvňujú najmä vysoká 
religiozita(náboženské založenie), väčší 
podiel rómskeho obyvateľstva a nižší 
stupeň urbanizácie a životnej úrovne,“  

V súvislosti s opisovaným cigánskym 
nebezpečenstvom je vhodné pripomenúť 
si nasledujúce útoky uverejnené v tlači: 

 „Sedemdesiatdvaročná starenka z Lipian 
(okres Sabinov) zažila včera napoludnie 
obrovský šok. Keď kráčala po chodníku, 
prepadol ju miestny osadník. Vtiahol ju 
do kríkov a pokúsil sa ju znásilniť!“ 
(korzar.sme.sk – 16. 7. 2011) 
 „V sobotu sa mladý Július (18) vplížil do 
spálne rodinného domu v Kameňanoch. 
Napadol tu ženu (67), začal ju škrtiť a 
pýtal si sex. Ani po niekoľkých pokusoch 
sa mu to však nepodarilo. Dôchodkyňu 
preto prinútil uspokojiť ho orálne. To 
všetko pred očami jej matky (90)! „Po 
dvoch hodinách sexuálneho násilia si 
vypýtal všetky peniaze, čo majú doma,”... 
Ženám mladý zvrhlík ukradol 50 eur.“ 
 (topky.sk – 15.11.2010)  

 
Bojujeme za lepšie Slovensko: 

sebestačné, národne a sociálne spravodlivé!   

Pridajte sa k nám a buďte aktívni. Len jednotný postup nás pravých nacionalistov dokáže zachrániť Slovensko! 
        


