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Starosta mesta Rož ava
Mestsky úrad
048 01 Rož ava
Slovak Republic
9.XI.1994.
Vážený pán starosta!
Zo slovenskej tla e sme sa dozvedeli, že ur itá radikálne
protislovensky a protidemokraticky orientovaná skupina ob anov Rož avy
chystá sa postavi pomník jednému z najvä ších nepriate ov udských práv
na svete ma arskému ultrašovinistovi Ludvíkovi Košútovi.
Ako viete, pán starosta, Ludvík Košút nielenže popieral základne udské a
národne pravá slovenskému národu, ale tyransky vyhlásil, že slovenského
národa niet. Podobnú genocidálnu politiku prevádzal vo i iným národom
Uhorska. Nielenže jeho politika bola proti udská a protidemokratická, ale
bola tiež proti odkazu a múdrosti krá a Štefana, ku ktorému sa košútovci
pokrytecky hlásia. Košúta, za jeho genocidálne zlo iny, malo by udstvo
posmrtne postavi pred súd národov, ako to udstvo urobilo s hitlerovcami
po druhej svetovej vojne.
ítali sme tiež, že Váš Mestský úrad Rož avy košútovcom odhlasoval 150
tisíc Slovenských korún na šírenie ich košútovskej genocidálnej,
nacistickej propagandy. Nemôžeme pochopi ako sa slovenské, demokratické
mesto Rož ava môže spája a podporova zlo ineckú, antislovenskú,
antieurópsku ideológiu košútovcov.
Pán starosta, za toto šírenie genocidálnej ideológie budete pred
Slovenskom, Európou a celým svetom zodpovedný v prvom rade Vy osobne a
Váš celý Mestský úrad.
Ste si iste vedomý, pán starosta, že všetky rezolúcie OSN, ktoré hovoria
o zodpovednosti udí, ktorí šíria ideológie nenávisti ako je genocidálny
ve kohungarizmus, komunizmus, fašizmus a nacizmus sú Vám k dispozícii k
preštudovaniu na slovenských, alebo OSN úradoch. Vyhovára sa teda nikto
nemôže.
Pre Vašu informáciu pán starosta: koncom minulého storo ia stúpenci
genocidálnej ideológie Košúta chceli postavi pomník tomuto tyranovi na
hlavnom námestí mesta Cleveland, USA. Ich prípravy boli už v kone nom
štádiu, ke sa Mestský výbor Clevelandu dozvedel o Košútovej ideológii
pravdu. Dokonca aj to, že v New Yorku v jednom hoteli býval a jedol ale
nezaplatil. Mestská rada Clevelandu rozhodla, že jeho socha na námestí v
Clevelande stá nebude! A nestojí doteraz. Považovali by taký nehorázny
akt za prznenie amerických demokratických ideálov. Taký istý postoj by
mal zauja aj Váš Mestský úrad, ak by na om sedeli skuto ne demokratickí
poslanci. Z ich rozhodnutia udia musia súdi , že Vy a poslanci Vášho
úradu boli alebo podplatení, alebo nevedia o inia!

Pán starosta, proti zamýš anému úmyslu skupiny protidemokratických
radikálov mesta Rož avy postavi pomník nepriate ovi udskosti L.
Košútovi a proti rozhodnutiu Mestského úradu podporova a šíri
košútovskú genocidálnu ideológiu na Slovensku o najrozhodnejšie
protestujeme!
Žiadame Vás, pán starosta, aby ste tento protestný list zaregistrovali v
kronike mesta Rož ava, aby budúce demokratické slovenské generácie mali
možnos sa dozvedie , akí udia dnes vedu slávne mesto Rož ava!
Pán starosta, kópie tohto listu posielame na vyššie úrady a do tla e
v USA, v Kanade a na Slovensku.
Zostávame s nádejou, že v Rož ave, a ani nikde inde na Slovensku, pomníky
Košútovi, Stalinovi a Hitlerovi nikto a nikdy stava nebude.
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