Un tanar sighetean a fost agresat fizic pe strada.....masurile luate impotriva agresorului au cam lipsit
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Un adolescent din Sighetu Marmatiei a postat pe pagina sa de socializare un mesaj in care
atragea atentia ca aseara a fost agresat de un alt cetatean din Sighet, de etnie roma, si desi a
sunat la 112 si politia a ajuns la fata locului, nu s-a prea facut nimic impotriva agresorului.
Mesajul lui este unul plin de reprosuri la adresa Primariei, Politiei si a tuturor celor care ar trebui
sa ne apere de asemenea fapte, desi asemenea agresiuni nici macar nu ar trebui sa se
intample.

Redam mai jos mesajul postat de tanarul agresat:

,,În jegul ăsta de oraş ,nu ai siguranță pe străzi , nu poti circula mai ales in zona Avram Iancu
-Profi pentru .ca vin țiganii , şi te agresează! Asa cum am pățit şi eu în această seară, cand am
trecut pe acolo şi a venit unul si mi-a tras un picior din toate puterile în partea de sus a piciorului
, Aproape de zona genitală. Am sunat la 112 , ii s-au luat datele lui , si mie şi cam atât...Am
piciorul amortit , si nu il simt , si a trecut aproape o oră deja. Adresez o întrebar e public
domnului Primar Horia Scubli, deoarece Este totusi un lucru ceea ce face din orăşelul nostru cat
de cat frumos , un jaf , si pentru .ca este un raspuns la o.întrebare care pe toata lumea ar
interesa raspunsul. Acei țigani ce caută încă pe străzile oraşului? Parcă lângă Vad sunt
destinate două blocuri pentru ei , cu geamuri de termopan , apartamente noi frumoase, au si
gazul tras în apartamente... Intrebarea: Când o să îi mutați de aici ?! S-a construit foarte frumos
pentru ei , iar acolo stau goale , şi țiganii tot pe străzi, creează Multe probleme! Şi încă pe multi
din cetățeni vă deranjează un caine in fața blocului... Dar haitele de țigani nu vă deranjează ?,,
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