21. prosinca 2018.

Téma: Hála a horvát kormánynak a karácsonyi ajándékért

A horvát kormánynak és az INA Igazgatótanácsának köszönhetően ez valószínűleg a Horvát
Munkáspárt végső sajtóközleménye a Sisak Finomítói Termelés leállításáról. Bár e horvát stratégiai
vállalat szisztematikus megsemmisítése évtizedek óta folyik, nyilvánvaló, hogy ez a kormány utolsó
szöget az e finomító koporsójában helyez el.
Mivel közzétettünk egy sor értesítést ebben a témában, elküldjük ezt magyar nyelven, mert
nyilvánvaló, hogy a horvát nyelveken nem jöttek termékeny földre. Uraim, mindannyian, akik részt
vesznek a nemzeti kincsek értékesítésében és tudatosan becsapják Sisakot és más horvát
állampolgárokat, ha az emberek nem ítélik meg, a történelem meg fogja ítélni. A horvát nép árulóiról
emlékeznek rá, mert tudatosan találta az INA-t a termelés és a munkahelyek megmentésében, és
ezek a manipulációk és csalások csak időbe teltek, és a Sisak Finomító befejezte a kipusztulást. Az
ágazatokban lévő varjak már tudják, hogy az ipari központ bejelentése csupán egy újabb csalás,
ezúttal elkerülve a finomító helyének felújításának hatalmas díjazását.
Ez a fajta hozzáállás a város számára mindig emlékezni fog Antun Gustav Matoš szobrászára a Sisakfolyóparti sétányon és a szavaival kapcsolatban: "Horvátország számos különböző csodát látott, de
nem talált elég kötelet Júdásnak!" A termelés leállítása a Sisak-finomítóban továbbra is állandó
emlék marad a hitelességére és hazafiságára, és hagyja az örökkévaló kérdést, hogy mi az otthona, és
amelyre az emberek dolgoznak.
Ezt a lehetőséget arra használjuk, hogy tudassa velünk, hogy nem volt jelentős beruházás, amelyet
2017 elején bejelentettek városunk meglátogatásával (az Odra folyó hídja és a híres, befejezetlen
Sisak-Zágráb autópálya összekötő útja az állami és megyei utak, a sziszeki szakiskola befejezése, stb.),
azzal a kivétellel, hogy a "Most Gromova" keleti járda 150 méteres felújításra került, a második őrség
brigádjának nevezett híd, amely során a háború alatt várost és Horvátországot megvédték a rafinált
dolgozók.
Állampolgáraink nevében mi, a sziszeki munkáspárt, köszönjük a karácsonyi ajándékot a következő
ünnepekre. Boldog ünnepeket kívánunk!
Elnök Városi szervezet Sisak
Ivan Mlinarić
098/1945137
sisak@laburisti.com
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Predmet: Zahvala Vladi RH na božićnom poklonu

Zahvaljujući hrvatskoj vladi i članovima uprave INA-e, ovo je, nažalost, vjerojatno posljednje
priopćenje koje Hrvatski laburisti šalju na temu gašenja proizvodnje u Rafineriji nafte Sisak. Iako
sustavno uništavanje ove hrvatske strateške kompanije traje već desetljećima, očito je kako ova
Vlada zabija posljednji čavao u lijes sisačke rafinerije.
Kako smo mi Laburisti već objavili niz priopćenja o ovoj temi, ovo posljednje šaljemo na mađarskom
jeziku jer očito ona na hrvatskom jeziku nisu naišla na plodno tlo. Gospodo, svi vi koji ste ili još uvijek
sudjelujete u rasprodaji nacionalnog blaga i svjesno obmanjujete kako Siščane, tako i ostale hrvatske
građane, ako vam već narod ne sudi, sudit će vam povijest. Ostat ćete zapamćeni kao izdajnici
hrvatskog naroda jer ste svjesno iznosili neistine o kupnji INA-e, o spašavanju proizvodnje i radnih
mjesta te tim manipulacijama i obmanama samo kupovali vrijeme, a Rafineriju nafte Sisak doveli
pred svršen čin, odnosno gašenje. Već i sisačke vrane na granama znaju kako su najave industrijskog
centra samo još jedna u nizu obmana, ovaj put kako bi se izbjegla ogromna davanja za sanaciju
terena na kojem se nalazi Rafinerija.
Na ovakav odnos prema jednom gradu Siščane će na sisačkoj Šetnici uvijek podsjećati skulptura
Antuna Gustava Matoša i njegove riječi: "Hrvatska već vidje dosta raznih čuda, ali ne nađe štrika za
toliko Juda!" Gašenje proizvodnje u sisačkoj rafineriji ostat će trajni spomenik vašoj vjerodostojnosti I
domoljublju, ostavljajući vječno pitanje koja je to vaša domovina i za koji vi to narod radite.
Iskoristit ćemo ovu priliku kako bismo vas obavijestili da se ipak nije ostvarilo ništa od silnih ulaganja
u infrastrukturu u Sisku koja ste najavili tijekom posjeta našem gradu početkom 2017. godine
(izgradnja mosta preko rijeke Odre i kružnog toka na trasi spojne ceste prema famoznoj nedovršenoj
auto-cesti Sisak-Zagreb, obnova važnijih državnih i županijskih cesta, dovršetak Strukovne škole u
Sisku, itd.). Obnovljeno je samo oko 150 metara istočnog kolnika "Mosta Gromova", mosta nazvanog
po 2. gardijskoj brigadi u kojoj su tijekom Domovinskog rata ovaj grad i Hrvatsku branili i radnici
Rafinerije Sisak.
U ime naših sugrađana, mi sisački Laburisti zahvaljujemo se na ovom Božićnom daru. Želimo vam
ugodne blagdane!
Predsjednik Gradske organizacije Sisak
Ivan Mlinarić
098/1945137
sisak@laburisti.com

