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José Alexander Nogueira

Az utolsó segítség

(HÜGYISZ)

_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–
Tárgy: Kérelem            2009. október 15.

Én, Hexaó Fizer újbóli kérelemmel folyamodom Önökhöz, a 2009. október 8-án előjegy-
zett ügyemmel kapcsolatban.

Röviden: 2009. október 13-án sajnálattal közölték velem, hogy a tárgyév október 8-án
beadott kérelmemben szereplő adatokat összeegyeztették a Belügyi Törzslapban (BET) talál-
ható adataimmal. Ennek alapján kérelmem jogosságát elismerték, azonban semmilyen intézke-
dést nem foganatosítottak.

Az Állampolgári Jogi Törvénykönyvben (ÁJTK) leírt jogok alapján a BET-ben szereplő
adatok felülvizsgálatát kérem és ügyem mielőbbi elintézését.

     Köszönettel:
Hexaó Fizer

_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–
SÜRGÖNY             Határozat            2009. október 17.

2009. október 15-én kelt levelét megkaptuk. A BET-ben szereplő adatok felülvizsgálatát vég-
rehajtottuk. Kérelmét másodfokon elfogadtuk, és a felsőbb szervekhez továbbítottuk. Az eset-
leges kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük. További türelmét és megértését kérjük in-
tézkedésünkig.

HÜGYISZ
_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–
SÜRGÖNY             Határozat            2009. október 18.

Kérelmét a feltüntetett adatok figyelembevételével jóváhagytuk. Ügyének elintézésére 2009.
október 20-án kerül sor.

HÜGYISZ Felsőbb Szerve
_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

Lövés dörrent, majd egy férfi összeesett az áruházban.
Egy pillanatnyi csend következett, aztán mindenki rohant tovább az ügyeit intézni.

_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–
SÜRGÖNY             Behajtás            2009. október 21.

Mrs. Fizer, elhunyt férje ügyének végrehajtásáért kérjük, hogy a felmerült költségeket, azaz
25.000 seckó összeget mielőbb szíveskedjen számlánkra átutalni.
(Számlaszám: H. Ü. SZ. 45634/pukk.)

HÜGYISZ
_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–
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_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–
Tárgy: Kérelem         2009. december 10.

Én, Miranda Ungarn, néhai férjem, Hexaó Fizer ügyének gyors és szakszerű végrehajtását
tapasztalva kérelemmel fordulok Önökhöz. Ügyem mielőbbi rendezéséhez átutalok az Önök
számlaszámára további 25.000 seckó összeget.

Indoklás: 38 éves elmúltam;
Két 16 éven felüli fiam van;
A férjem elhunyt;
Anyagi hátterem hosszabb távon továbbra sem biztosított;
A fiaim diplomások, de munkanélküliek;
Munkanélküli vagyok én is;
Hármunk megélhetése bizonytalan.

Indokaimat figyelembe véve a BET lapomban lévőkkel egyeztetve kérem ügyem mielőbbi
jóváhagyását és rendezését.

     Köszönettel:
Özv. Msr. Fizer

_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–
SÜRGÖNY             Határozat         2009. december 12.

2009. december 10-én kelt levelét megkaptuk. A BET-ben szereplő adatok egyeztetését végre-
hajtottuk. Kérelmét – indokai figyelembevételével – elfogadtuk és a felsőbb szervekhez továb-
bítottuk.

HÜGYISZ
_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–
SÜRGÖNY             Határozat         2009. december 13.

Kérelmét a feltüntetett adatok figyelembevételével jóváhagytuk. Ügyének elintézésére 2009.
december 20-án kerül sor.

HÜGYISZ Felsőbb Szerve
_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

Az utcán lövés dörrent.
A nő azonnal meghalt.

A postás a pénzesutalványt odaadta a fiatalembernek. Majd hozzátette:
– Bizony, az ember ritkán jut hozzá ekkora életbiztosításhoz.
– Igen – válaszolta a kamasz, majd megköszönve a postás munkáját, odapöckölt

a tenyerébe 15 seckót, és becsukta az ajtót.
Bement a szobába s a nagy köteg pénzt kezében lobogtatva a testvéréhez fordult.
– Na, öcsi, mit szólsz hozzá? 500 ezret mindjárt félreteszünk, s a többiből majd

csak eléldegélünk valahogy.
– És mi lesz, ha elfogy ez is? – kérdezett vissza a másik kamasz. – Akkor újra

sorsot húzunk?
A fivére bólintott:
– Ha nincs más segítség?!... A Halálügyi Szervekre mindig lehet számítani.


