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Metamorfozele... (2) 
 

 

Să ne cunoaștem (IN)AMICII! Metamorfozele… (2)         
Balázs F. Attila, poetul păpușar din Dunaszerdahely 
(Slovacia), un Amerigo Vespucci al timpurilor noastre a 
descoperit și “explorat“ Noua Danemarcă (R. Moldova)! 
 
26 decembrie 2014 | Publicat de Sorin Diaconescu 

 

 

În continuarea articolului  Să ne cunoaștem (IN)AMICII! Metamorfozele lui 

„Casanova‖: (1) Balázs F. Attila, parașutat în „Noua Danemarcă‖ sau o nouă 

diversiune (culturală) a revizionismului maghiar…  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-2-balazs-f-attila-poetul-papusar-din-dunaszerdahely-slovacia-un-amerigo-vespucci-al-timpurilor-noastre-a-descoperit-si-explorat-no/
http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-2-balazs-f-attila-poetul-papusar-din-dunaszerdahely-slovacia-un-amerigo-vespucci-al-timpurilor-noastre-a-descoperit-si-explorat-no/
http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-2-balazs-f-attila-poetul-papusar-din-dunaszerdahely-slovacia-un-amerigo-vespucci-al-timpurilor-noastre-a-descoperit-si-explorat-no/
http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-2-balazs-f-attila-poetul-papusar-din-dunaszerdahely-slovacia-un-amerigo-vespucci-al-timpurilor-noastre-a-descoperit-si-explorat-no/
http://www.rbnpress.info/wp/author/sorin-diaconescu/
http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-lui-casanova-1-balazs-f-attila-parasutat-in-noua-danemarca-sau-o-noua-diversiune-culturala-a-revizionismului-maghi/
http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-lui-casanova-1-balazs-f-attila-parasutat-in-noua-danemarca-sau-o-noua-diversiune-culturala-a-revizionismului-maghi/
http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-lui-casanova-1-balazs-f-attila-parasutat-in-noua-danemarca-sau-o-noua-diversiune-culturala-a-revizionismului-maghi/
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După jumătate de mileniu de când Amerigo Vespucci a 

redescoperit Lumea Nouă, iată că în era ―Universităţilor 

Libere de vară‖ un alt „explorator‖ – Balázs F. Attila din 

―Insula de secară‖, originar din Târgu Mureş şi stabilit din 

1990 în Dunajská Streda/Dunaszerdahely (Trnava-

Slovacia), aflat în angrenajul revizionismului maghiar, vine să 

descopere şi el un teritoriu pe care îl botează... Noua 

Danemarcă. Este vorba de fapt de Basarabia românească şi 

vom vedea în cele ce urmează că mobilul acestei mistificări 

este foarte transparent!  
http://www.youtube.com/watch?v=a7ow9qa8whU 

http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2013/05/201351674859600711.html 

http://youtu.be/SmTBeCLM2bE 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a7ow9qa8whU
http://youtu.be/SmTBeCLM2bE
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Priviţi cu atenţie această fotografie! 

14 iulie 2014...  A doua ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad... Balázs 

F.Attila, poetul păpuşar, omul din umbră (în negru, plan îndepărtat) împreună cu Gubik László (în verde) preşedinte al Via 

Nova, organizaţia de tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik!) şi Vésey Kovács 

László ofițerul de presă Via Nova ICS., din Dunaszerdahely (în alb) port drapel secuiesc nelipsit la agitaţii, ca cea de la 

Ambasada Română de la Bratislava… În stânga şezând, cu mustaţă este Berényi József, alt prieten bun, preşedintele de 

la seniori al partidului sus menţionat! Probabil Balázs discută cu băieţii cum să mai facă un miting de protest cu drapele 

secuieşti în faţa reprezentanţei Uniunii Europene şi Ambasadei Române de la Bratislava, sau să mai pună drapelul 

secuiesc pe primărie după ce şi-au însuşit directivele lui László Kövér  președintele al Parlamentului Ungarei, participant 

ca întotdeauna la astfel de conferinţe...   

 

Orăşelul Dunajská Streda (Dunaszerdahely) este situat în 

(Žitný ostrov/Csallóközi), în româneşte ―Insula de secară‖, 

între Dunărea propriu zisă şi un braţ secundar al ei. Localitatea  a devenit binecunoscută fiind considerată fieful 

separatiştilor unguri din sudul Slovaciei, pentru conflicte provocate de naţionaliştii unguri, de referinţă fiind meciul de fotbal 

din 2008 dintre Slovan Bratislava şi echipa locală  FC Dunajska Streda când au avut loc incidente grave cu intervenţia 

poliţiei... De atunci s-a dat o nouă lege a Slovaciei ce prevede o interdicţie de 5 ani pe stadioane pentru huligani şi o 

accentuare a gradului de intervenţie pentru forţele de ordine. Suporterii vor trebui să se înregistreze şi să îşi cumpere bilet 

cu datele personale inscripţionate pe el. Nu în ultimul rând, legea interzice accesul pe stadion cu un steag al unui alt 

stat. Acțiunea aceasta vizează limitarea drepturilor maghiarilor din Ungaria, mai ales după ce în meciul de fotbal amintit, 

fanii maghiari au arborat steagul Ungariei și steme ale Ungariei mari pe gardurile stadionului, ceea ce a provocat 

intervenția violentă a forțelor de ordine. Dunajská Streda a aparținut Ungariei înainte de Tratatul de la Trianon. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Sk-Dunajskastreda.ogg
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0K_Slovan_Bratislava
http://en.wikipedia.org/wiki/FC_Dunajska_Streda
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Sk-Dunajskastreda.ogg
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1 noiembrie 2008, Dunajská Streda (Dunaszerdahely): Meciul de fotbal  dintre echipa locală FC Dunajska Streda şi 

Slovan Bratislava, la care fanii maghiari ai echipei din localitate, după cum se vede în imagine, au arborat steagul Ungariei 

și steme ale Ungariei mari pe gardurile stadionului...  

http://youtu.be/l0w3jS9fMUw 

 

Iată cam cum se prezintă galeria echipei de fotbal Dunaszerdahely din campionatul naţional al Slovaciei… cu bannere 

întinse pe care este scris ―Felvidek nem Slovakia‖ (―Felvidek nu este al Slovaciei‖) drapele cu harta Ungariei mari şi 

drapele ale Ungariei pe care este scris numele maghiar al acestei localităţi din Slovacia – Dunaszerdahely…    

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Sk-Dunajskastreda.ogg
http://en.wikipedia.org/wiki/FC_Dunajska_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0K_Slovan_Bratislava
http://youtu.be/l0w3jS9fMUw
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Harta administrativă a Slovaciei – partea de sud, denumită de unguri “Felvidék‖, care este de fapt un vechi nume 
unguresc pentru tot teritoriul Slovaciei actuale folosit des de naționaliștii maghiari și care este considerat în 
general insultător de către slovaci. (De reţinut că în partea de sud-vest frontiera naturală este fluviul Dunărea!) 

 

Jurnalistul Dan Tănasă, cunoscut pentru comentariile de pe blogul său (http://www.dantanasa.ro/) pe subiecte referitoare 
la excesele extremiștilor maghiari, spune că Slovacia nu tolerează abuzurile ce se răsfrâng asupra demnității naționale.  
‖România este un lider doar la capitolul privilegii acordate minorităților. La capitolul demnitate națională alte state asigură 
‗leadershipul‘. Un exemplu este Slovacia. Nu este prima dată când Slovacia dă semne clare că nu tolerează proliferarea 
extremismului și revizionismului maghiar (revizionismul e politică de stat în Ungaria). Este de admirat demnitatea 
Slovaciei, unde ungurii au 10% în totalul populației. Să ne amintim doar și de reacția acestei ţări în cazul duble cetățenii. 
Guvernul de la Bratislava a aprobat un proiect de lege prin care cetatenii slovaci care cer o altă cetăţenie să o piardă 
automat pe cea slovacă. Masura vine dupa ce la 26 mai 2010, Parlamentul ungar, dominat după alegerile din aprilie de 
partidul de centru-dreapta Fidesz şi din care formaţiunea de extremă-dreapta Jobbik face parte începând din aprilie, a 
adoptat o lege controversată, care oferă posibilitatea etnicilor maghiari din ţările vecine să obţină cetăţenia ungară. 

Atunci, adoptarea legii cetăţeniei a avut alte scopuri pentru politicienii de la Budapesta: întărirea poziţiei Partidului Coaliţiei 
Maghiare din Slovacia. Planul nu a funcţionat. Legea ungară "face parte din strategia oficială a Fidesz (conservatori, 
la putere), care vrea să revină la Ungaria Mare, de dinainte de (Tratatul de la) Trianon. Ea reprezintă un risc la 
adresa securităţii Slovaciei (...). Premierul Viktor Orban se comportă ca şi cum Slovacia nu ar exista", a denunţat 
primul ministru al Slovaciei, Robert Fico. El se întreba, totodată, dacă "Europa va tolera acest revizionism istoric". 
Partidul etniei maghiare (Coaliţia Maghiară, prescurtat SMK sau MKP) din Slovacia a salutat însă adoptarea Actului 
Cetăţeniei de către parlamentul maghiar. "SMK consideră că isteria provocată în cabinetul slovac de adoptarea 
actului este nepotrivită şi exagerată", arăta un comunicat al partidului. 

Parlamentul slovac a condamnat existenţa forumului parlamentarilor maghiari din Bazinul carpatic şi a apreciat că 
este inadmisibil ca parlamentarii din Partidul Coaliţiei Maghiare (formaţiunea politică a maghiarilor din Slovacia) să 
facă parte dintr-un alt parlament. La Budapesta, opoziţia de dreapta i-a cerut guvernului şi premierului să dea un răspuns 
ferm Slovaciei, iar într-o reuniune a reprezentanţilor celor cinci partide parlamentare s-a decis o acţiune comună. 

Cunoscutele organizaţii maghiare de extremă dreaptă Garda Ungară şi Jobbik au demonstrat zile întregi în faţa 
Ambasadei Slovaciei de la Budapesta, blocând chiar, la graniţa ungaro-slovacă, una din benzile şoselei naţionale 
Budapesta-Bratislava. Într-o primă etapă, autorităţile de stat din Slovacia nu au dorit să se implice în conflict, afirmând că 
nu este o problemă politică, ci una de ordine publică. În acelaşi timp, ele au cerut părţii ungare să-şi „potolească extremiştii‖, 
acuzând-o că nu este în stare să ia măsuri corespunzătoare împotriva lor. Ungaria, deţinătoarea, pentru o perioadă de 6 
luni, a preşedinţiei prin rotaţie a UE, a stârnit controverse în presa internaţională după ce a expus un covor de 200 de metri 
pătraţi, pe subiectul „istoriei culturale” europene, în care apare o hartă a Imperiului Habsurgic de la 1848, în care figurează 
şi fosta „Ungarie Mare”,pentru a împodobi parterul clădirii UE Justus Lipsius din Bruxelles. 

http://www.dantanasa.ro/
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În martie 2011, Preşedintele Partidului Naţional Slovac, Jan Slota a criticat şi a caracterizat drept fariseică campania 
partidelor maghiare din Slovacia, Partidul Coaliţiei Maghiare (PCM) şi partidul Hid – Most, care potrivit afirmaţiilor 
sale încearcă să îi convingă pe romi să se declare, într-un număr cât mai mare, de naţionalitate maghiară.  Jan Slota 
a precizat că partidul său nu vrea să convingă pe nimeni să se declare drept slovac.  
La o conferinţă de presă, preşedintele SNS a subliniat că cel mai bine ar fi, dacă ―toţi romii s-ar declara de 
naţionalitate maghiară, după care ar trece împreună pe celălalt mal al Dunării şi astfel s-ar rezolva simultan 
chestiunea maghiară şi romă din Slovacia‖.  

Răni istorice, care s-au dorit vindecate definitiv prin aderarea la UE, sunt aproape de a se redeschide între Slovacia şi 
Ungaria, odată cu câştigarea a trei mandate în PE de către „Mişcarea pentru o Ungarie mai bună‖ (Jobbik). Premierul 
Slovaciei, Robert Fico, declarase în iunie 2009 că „alegătorii maghiari şi-au exprimat voinţa (acordând 14,7% din voturi 
pentru Jobbik) şi nu ne putem amesteca în aceasta, datoria noastră este să ne pregătim de extreme şi să le 
răspundem adecvat‖. „Un partid care vorbeşte în mod deschis despre autonomie, un partid care susţine deschis 
cele mai extreme atitudini va cauza instabilitate serioasă în regiune‖, declara Fico, citat de agenţia slovacă TASR.  

Poziţia lui de neîncredere faţă de Jobbik vine după ce, de la înfiinţarea sa (2007), Jobbik a promis că va fi un 
„partener‖ în Legislativul UE pentru reprezentanţii minorităţii maghiare din ţările vecine şi că susţine aspiraţiile 
autonomiste ale acestor comunităţi. Doar 30.000 maghiari sunt în Austria, iar Serbia şi Ucraina nu fac parte din UE, astfel 
că ţările vizate de partidul naţionalist maghiar nu pot fi decât România (unde locuiesc 1,4 milioane maghiari) şi 
Slovacia (0,5 milioane). Dar nu numai Jobbik, ci şi FIDESZ (care a obţinut 56,37% din voturi la Euroalegeri) a reuşit să-l 
irite pe Fico. Premierul de la Bratislava l-a acuzat pe liderul FIDESZ, Viktor Orban, că pune la îndoială integritatea 
teritorială a Slovaciei. Orban declarase, la 23 mai 2009, că cei 22 de eurodeputaţi maghiari ce urmau să fie aleşi vor 
reprezenta interesele tuturor „maghiarilor din Bazinul carpatic”. 

Existența partidelor maghiare în Slovacia poate fi împărțită în trei perioade distincte. 
Prima este marcată de existența a trei partide separate, apărute în 1989 și 1990: Partidul Civic Maghiar în noiembrie 
1989, Mișcarea „Coexistența‖ în februarie 1990 și Mișcarea Creștin Democrată Maghiară o lună mai târziu. Începând cu 
primele alegeri de după independență, din 1994, cele trei partide au concurat într-o alianță – Coaliția Maghiară - și au 
obținut 10,2% din voturi. După ridicarea pragului electoral pentru alianțe și fără a avea certitudinea că vreunul dintre ele ar 
putea trece pe cont propriu pragul electoral de 5%, cele trei partide au decis să fuzioneze și au format Partidul Coaliției 
Maghiare (SMK), marcând intrarea în a doua fază a existenței partidelor etnice în Slovacia. A treia etapă a debutat în 
2009, după sciziunea din cadrul SMK. Fostul lider Bela Bugar și alți câțiva oameni importanți din partid au format 
„Most-Hid” („Podul” în limba slovacă și maghiară), afirmând că maghiarii reprezintă doar două treimi dintre membrii 
partidului, restul fiind slovaci. Putem observa că apariția competiției intra-etnice nu a dus la radicalizarea reprezentanților 
minorității (mai degrabă a dus la dominația moderaților) și, chiar mai important, a fost asociată cu atenuarea votului etnic 
strict care a existat până atunci în Slovacia.  
S-a remarcat însă o radicalizare în discursul SMK (Partidul Coaliţiei Maghiare) după sciziune, readucând în atenția 
problema autonomiei teritoriale, însă radicalizarea SMK nu a fost însoțită și de radicalizarea Most- Hid. 

 

Din episodul trecut: 

 
18 ianuarie 2014, Nagymegyer/Veľký Meder (20 km sud-est de Dunaszerdahely) în Csallóközi (―Insula de Secară‖)... 

La o masă tovărăşească oferită cu prilejul zilei de naştere a lui Balázs Ferenc Attila de mentorii săi Csáky Pál şi Berényi 

Józsi de la conducerea Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, pentru serviciile culturale deosebite... Când toată 

lumea se pregătea să plece, Balázs dănţuia de mama focului, de parcă mâna şareta... 
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18 ianuarie 2014, Nagymegyer/ Veľký Meder  în Csallóközi (―Insula de Secară‖)… Când toată lumea se pregătea să 

plece, Balázs F. Attila dănţuia de mama focului! Se vădea că pentru un “Vespucci‖ lesne era să descalece cu licenţă 

poetică şi pe la Cricova, în ‖Noua Danemarcă” (R.Moldova)... Acolo în luna mai, doi şerpaşi ―culturali‖ –  Nicolae Spătaru 

şi Iulian Ciocan îl aşteptau înfriguraţi...  

 

 

Cei doi şerpaşi ―culturali‖ – Nicolae Spătaru ―însărcinat‖ cu proiectele Uniunii Scriitorilor din Moldova şi Iulian Ciocan, 

care-l felicitau la orice oră din zi şi din noapte pe poetul păpuşar Balázs F. Attila din ―Insula de secară‖, şi-l aşteptau cu 

inima la gură să-l conducă... pe mai mult de şapte cărări întortocheate ale ―culturii‖ locale… 



 

8 
 

 

5 mai 2014... Poetul păpuşar Balázs F. Attila făcea ―confesiuni literare‖ şefului său Csáky Pál la sediul central al 

Partidului (Comunităţii Maghiare din Slovacia)... Mai erau doar zece zile pân‘ la epocala lui descoperire – ”Noua 

Danemarcă‖ (R.Moldova)... inima îi zburda la fiestele nordice ale localnicilor pe care doar şi le imagina... Vreo doi băştinaşi 

(ce se ocupă şi ei cu scrisu‘…) îi vor îndeplini însă toate dorinţele de ―explorator‖! Ca unui adevărat Amerigo Vespucci al 

timpurilor noastre!  

 

5 mai 2014... “Conceptul de Noua Danemarcă trebuie pus în practică” vrea parcă să spună Csáky Pál... “să rămână pentru 

totdeauna în Anale!”...  “Pe orice cale şefu’ – şi orală şi scrisă…” îl asigură “poetul” Balazs F.Attila din Dunaszerdahely, 

fieful separatiştilor maghiari din Slovacia  
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23 mai 2013...Seratele literare la sediul central al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia au ceva tradiţie … în 

imagine, poetul Balazs F.Attila şi ―scriitorul‖ Pál Csáky (demisionat din funcţia de preşedinte în anul 2010 dar foarte activ 

politic şi cultural…) 

 
23 mai 2013… Serată literară la sediul central al partidului… Toată lumea, atentă la Csáky Pál: în prim plan cu ochelari de 

soare este Duray Miklós, vicepreşedintele şi strategul Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, cunoscut pentru 

opiniile sale extreme în ceea ce priveşte autonomia maghiarilor... Tocmai de aceea, preşedintele Csáky Pál l-a trimis ca 

observator la reuniunea din martie 2008 de la Budapesta a Consiliului Bazinului Carpatic care susține autonomia 

radicală, drepturile colective ale maghiarilor și auto-determinarea... A fost un preambul la propria sa întâlnire chiar în 

Dunaszerdahely cu László Tőkés... în spatele uşilor închise din toamna aceluiaşi an!  

La vreo două scaune mai încolo îl vedeţi şi pe Balazs F.Attila din  Dunaszerdahely, iar în faţa lui pe doamna directoare 

Magdaléna Hrbácsek-Noszek de la Universitatea din Nitra... ştia oare dânsa ce explorator misionar, ce Vespucci le va 

trimite Partidu amicilor însetaţi de cultură din ―Noua Danemarcă‖ (R.Moldova)?...  

https://www.facebook.com/magdalena.hrbacseknoszek?fref=nf
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23 mai 2013, Serată literară la sediul central al partidului: Pál Csáky îi oferă o carte cu autograf... lui Miklós Duray, celui cu 

ajutorul căruia îşi câştigase mandatul de preşedinte al partidului în martie 2007.  

 

 

17 septembrie 2013, Győr (Ungaria)... „Conferinţă profesională‖ convocată de 

către prietenii  portalului de știri Felvidék.ma  

Întâlnirea profesională a avut loc în prezența a câtorva zeci de invitați, care au povestit experiențele și sugestiile lor cu 

privire la portalul de ştiri maghiar de opoziţie din Slovacia Felvidék.ma. Printre invitați au fost Partidul Comunităţii 

Maghiare (SMK) din Slovacia, MTVA din Budapesta (Media Services and Support Trust Fund) ce cuprinde: Magyar 

Rádió, Magyar Televízió, Duna Televízió, şi Magyar Távirati Iroda, colegi, prieteni, susținători și colaboratori din 

Ungaria... Pentru edificare reţinem câteva ―imperative‖ aduse in discuţie.   

Miklós Duray, vicepreşedintele şi ‖strategul‖ Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia a cerut evident dezvoltarea 

unei... ‖strategii‖  maghiare în Bazinul Carpatic. ”Internetul traversează graniţele şi simplifică legăturile între oameni. Putem 

dezvolta un site de știri în Bazinul Carpatic, care să contribuie la imaginea de ansamblu a Ungariei, a maghiarimii”, a 

explicat el. În același timp, și-a exprimat speranța că viitorul Expatriate Press Service al maghiarilor “va rezona în sufletul 

unguresc” şi va aduna în mănunchi mai multe situri de ştiri la o singură locaţie. 

Pal Csaky politician, ―scriitor‖ la situl de știri de opoziție Felvidék.ma a subliniat că deosebirile de mentalitate în societate 

predomină. “Sufletele merg la lupta, iar tensiunea poate fi fatală, pentru că dacă vom pierde lupta, pierde comunitatea.” El a 

caracterizat întreaga activitate site-ului  Felvidék.ma cu misiunea de ”a menţine coloana vertebrală naţională”, a dat sfaturi 

utile  şi a mulţumit editorilor aceastei pagini din Felvidek. 

Balazs F. Attila, încă înainte de epocala sa descoperire – ‖Noua Danemarcă‖ (de fapt Basarabia Românească), a atras 

atenţia asupra importanței materialelor culturale în Felvidek (sudul Slovaciei) răspândite prin site-urile de știri. El a subliniat: 

“În cultură stă forţa şi ungurii trebuie susţinuţi în cultura lor!” 

Din partea Partidului Comunităţii Maghiare (SMK) din Slovacia au participat Pal Csaky, Miklós Duray (vicepreşedinte), 

Ivan Farkas (vicepreşedinte), Vésey Kovács László din Dunaszerdahely (ofiţerul de presă al Via Nova ICS – aripa tânără 

a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, afiliată acum la Jobbik!) bun prieten al lui Balazs F.Attila...  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magyar_R%C3%A1di%C3%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Magyar_R%C3%A1di%C3%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Magyar_R%C3%A1di%C3%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Magyar_Telev%C3%ADzi%C3%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Duna_Telev%C3%ADzi%C3%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Magyar_T%C3%A1virati_Iroda
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Győr (Ungaria), 17 septembrie 2013... „Conferinţă profesională‖ convocată de către prietenii sitului de ştiri maghiar de 

opoziţie din Slovacia Felvidék.ma, cu scopul de a consolida reciproc și a împărtăși experiențele și sugestiile lor... În prim 

plan este Duray Miklós, vicepreşedintele şi strategul Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, prietenul din tinereţe 

al lui László Tőkés, cunoscut şi el pentru opiniile sale extreme în ceea ce priveşte autonomia maghiarilor din Bazinul 

Carpatic... Duray este şi preşedinte al organizaţiei Szövetség a Közös Célokért/SZAKC (Alianța Pentru Scopuri 

Comune)... În spatele lui este nimeni altul decât descoperitorul ‖Noii Danemarce‖ (R.Moldova) – poetul păpuşar  Balazs 

F. Attila care a subliniat cu această ocazie că “în cultură stă forţa şi ungurii trebuie susţinuţi în cultura lor!” 

 

Győr (Ungaria), 17 septembrie 2013... „Conferinţă profesională‖ convocată de către prietenii sitului de ştiri maghiar de 

opoziţie din Slovacia Felvidék.ma... În imagine Pal Csaky, fostul preşedinte al  Partidului Comunităţii Maghiare din 

Slovacia şi Vésey Kovács László (în dreapta, planul îndepărtat), prietenul lui Balazs F. Attila din acelaşi orăşel slovac 

Dunaszerdahely, ofiţerul de presă al Via Nova ICS – aripa tânără a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, afiliată 

acum la Jobbik! Kovács László este port drapel secuiesc nelipsit la agitaţii, ca cea de la Ambasada Română de la 

Bratislava de pe 27 octombrie 2013 unde l-a însoţit pe Gubik László... 
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Csáky Pál, patronul spiritual şi confesorul poetului păpuşar Balazs F.Attila: ‖VREAU AUTONOMIA MEA !‖ (Coperta) 

 

 «Pál Csáky scrie o carte!? Ce-o mai fi şi asta? Poate că-i 

visul său neîmplinit. Despre Autonomie!  

După alegerile parlamentare din vara lui 2010, Partidului Comunităţii Maghiare (SMK) din Slovacia, în cele din urmă, 

după o lungă perioadă de timp a ieșit din Parlament, pentru că era deja timpul! Președintele SMK, Csáky și mâna lui 

dreaptă, Duray au fost atât de distruşi – se risipea visul lor comun și dorința de a gestiona autonomia în sudul Slovaciei. 

SMK a trebuit să tragă consecințele acestui fiasco absolut, și așa președintele Csaky vrând-nevrând a trebuit să 

demisioneze. Dar cu siguranță nu fără folos, căci cu câteva zile în urmă a ieşit la lumină informația că scrie o carte. Probabil 

l-o fi atins muza, numai dacă la locul potrivit... La urma urmei, ce fel de carte poate să scrie Pál Csáky? Fără doar şi poate 

despre autonomie, căci era singura lui prioritate, singura sa misiune în politica slovacă, pe care din fericire nu a dus-o la 

capăt cu succes! Nu vă lăsaţi surprinşi de ce "bestseller" va urma! Domnul Csáky vă recomandă cel puțin această copertă 

pentru cartea sa!»  

http://obcanvolic.blog.pravda.sk/2010/08/30/pal-csaky-pise-knihu-o-com-asi-bude-mozno-o-jeho-nesplnenom-sne-o-autonomii/ 

 

http://obcanvolic.blog.pravda.sk/2010/08/30/pal-csaky-pise-knihu-o-com-asi-bude-mozno-o-jeho-nesplnenom-sne-o-autonomii/?print
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4 iunie 2013... Komárom (regiunea Nitra, Slovacia)... István Pista Fehér (dreapta, lângă panoul Partidului!) convocat şi el 

de şefu‘ Csáky Pál (stânga), cu ―sarcini culturale‖ ca şi Balazs F. Attila, la Partidul Comunităţii Maghiare (MKP) din 

Slovacia... Vom vedea mai departe că Pista mai are de dărâmat nişte indicatoare în limba română prin munţii noştri, de 

lăsat inscripţii... El se plânge peste tot că a fost ―despuiat‖ de cetăţenia slovacă (pentru că şi-a luat-o pe cea ungară!) dar de 

fapt acţionează la lumina zilei ca vector al revizionismului ungar contra Slovaciei şi României… Ca ―profesor de gimaziu‖ în 

Komárom (Slovacia), vă închipuiţi ce poate el să-i înveţe pe tineri!.În martie 2012, amicul şi colaboratorul lui Csaky Pal - 

Tőkés László l-a răsplătit pe Pista cu titlul de ―cetăţean de onoare al Ţării Transilvaniei‖... Desigur, dacă îi va ieşi 

socoteala va fi el şi cetăţean de onoare al ‖Noii Danemarce‖... 

 

4 iunie 2013... Komárom (regiunea Nitra, Slovacia)... De ziua comemorării Trianonului,  „profesoru‖ István Pista Fehér 

pune ţara la cale cu Csáky Pál, fostul preşedinte al Partidului Comunităţii Maghiare (MKP) din Slovacia... Ca şi poetul 

păpuşar  Balazs F. Attila s-a achitat şi el de anumite ―sarcini culturale‖… După cum se vede, Pista le explică probabil 

şefului Csáky şi preşedintelui de raion, cum a dărâmat indicatoarele în limba română de prin munţii României... 
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Decembrie 2011... ”Partidul e-n toate, e-n cele ce sunt/Şi-n cele ce mâine vor râde la soare…” Prietenii şi mentorii lui 

Balasz F.Attila – Berényi Józsi, preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, Csáky Pál (şi el... ―scriitor‖, 

fost preşedinte al Partidului Comunităţii Maghiare şi strategul partidului Duray Miklós, în pauza dezbaterilor...  

 

27 iunie 2012... Limbaj comun în problema autonomiilor maghiare între extremistul Csáky Pál (şi el... scriitor, fost 

preşedinte al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia) care afirma recent că ―Tratatul de Pace de la Trianon a fost 

unul tâlhăresc‖... şi Szávay István preşedinte al Cabinetului Național Politic al Jobbik, membru al Parlamentului 

Ungariei, interzis pentru un an în România din luna martie anul acesta. ―Pentru el şi încă trei cetăţeni unguri există 

indicii temeinice că fac parte din structuri implicate în activităţi de natură naţionalist-extremistă, ce constituie 

riscuri la adresa ordinii publice şi a securităţii naţionale a României. De asemenea, instituțiile abilitate au în atenție 

și alte persoane care desfășoară în mod sistematic, pe teritoriul României, astfel de acțiuni care contravin normelor 

comunitare și legislației naționale în materie‖. 

http://www.dantanasa.ro/un-deputat-jobbik-si-alti-trei-cetateni-unguri-au-primit-interdictie-de-a-intra-in-romania/ 
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Szávay István preşedinte al Cabinetului Național Politic al Jobbik, membru al Parlamentului Ungariei. „Ceea ce nu știe 

publicul din România despre acest parlamentar este ca îi place să se îmbete criță, să se facă de râs la evenimentele politice 

ale partidului extremist pe care îl reprezintă, că rețelele sociale sunt pline de poze jenante cu acest, un fel de mascărici de 

serviciu al extremei drepte și șovine din Ungaria”  

http://www.napocanews.ro/2014/03/mandria-ungariei-szavai-istvan-cel-mai-jenant-parlamentar-jobbik.html 

http://kepviselofunky.blog.hu/2010/03/25/jobbikos_nemzetpolitikus_penisznagyobbitoval 

http://dotoho.blog.hu/2013/03/12/hello_szlovmagyar_jobbik 

http://activenews.ro/patru-cetateni-maghiari-din-care-doi-membri-jobbik-interdictie-un-romania_1826355.html 

http://www.frontpress.ro/2014/03/extremisti-unguri-inclusiv-un-parlamentar-interzisi-in-romania.html 

http://kepviselofunky.blog.hu/2010/03/25/jobbikos_nemzetpolitikus_penisznagyobbitoval
http://activenews.ro/patru-cetateni-maghiari-din-care-doi-membri-jobbik-interdictie-un-romania_1826355.html
http://www.frontpress.ro/2014/03/extremisti-unguri-inclusiv-un-parlamentar-interzisi-in-romania.html
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28. 01.2011... Alt prieten bun al poetului păpuşar Balazs F.Attila – radicalul extremist Berényi József preşedintele 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, la sfat cu Szávay István preşedinte al Cabinetului Național Politic al 

Jobbik, membru al Parlamentului Ungariei.  Se spune că după această întâlnire, ―președintele a tras în toaletă pentru 

prima dată partidul‖...  

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2013/04/17/ti-beszeltek-autonomiarol 

Cetăţeanul ungur Szávay István din martie 2014 a fost interzis pentru un an de autorităţile române pe teritoriul României  

 

28. 01.2011... Discuţii amicale între doi extremişti, Szávay István şi Berényi József , ce au ca scop unic autonomiile 

ungurilor din Bazinul Carpatic şi chiar mai mult... Szávay Istvan, deputat Jobbik în Parlamentul Ungariei avea să declare 

în 2012 la Tabăra EMI de la Borzont, Harghita că maghiarii nu au prieteni în România şi că politicienii UDMR sunt laşi. 

Deputatul Szávay s-a arătat supărat că premierul Viktor Orban vorbește despre români ca despre „prietenii― maghiarilor. 

„Românii nu sunt prietenii noștri, ei sunt adversarii noștri pe planul politicii naționale şi pe planul strategiei 

naţionale―, a declarat Szávay, citat de publicaţia maghiară „Barikad―. Acelaşi Szávay s-a arătat a fi foarte supărat pe 

politicienii maghiari din UDMR pe care i-a catalogat drept „ignoranţi sau laşi‖, deoarece au refuzat să participe la tabăra EMI 

din acel an. http://www.puterea.ro/politica/budapesta_autonomia_secuilor_in_4_ani-51374.html 
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29 mai 2012… La Şumuleu Ciuc (Harghita). Este etalat drapelul iredentiştilor unguri din oraşul lui Balazs F.Attila – 

Dunaszerdahely, cu Ungaria mare pe el şi în mijloc emblema organizaţiei de extremă dreaptă A Magyar Megmaradásért 

(Permanenţa Ungară). În stânga este Bábel Péter, un lider al organizaţiei din acest mic oraş din sudul Slovaciei care a şi 

mers cu această ocazie la locul de veci al ‖poetului‖ József Nyirő de la Odorheiul Secuiesc... În mijloc este Daniel 

Kocsis, şef la ―Grupul de lucru Politici Naționale” de la Asociaţia Creştină de Tineret (IKSZ) din Ungaria, alături de alt 

prieten, Erdélyi-Sándor Áron… (fotografia de sus) 
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Organizaţia de extremă dreapta ―A Magyar Megmaradásért‖ (Permanenţa Ungară) din Dunaszerdahely, 

de fapt liderul acesteia Szabolcs Aranyossy l-a felicitat pe ―poetul‖ Balazs F.Attila din aceeaşi localitate la 

aniversarea a 60 de ani, pe 15 ianuarie 2014… Acesta a fost desigur încântat după cum se vede, mai ales 

pentru că a fost felicitat de un prieten... comun cu Csáky Pál şi Berényi József – fostul şi actualul lider al 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia!  

Din îndepărtata sa “Noua Danemarcă‖ au venit felicitări spre ”Insula de Secară‖ doar de la cei 

doi şerpaşi „culturali‖ ai exploratorului – Ciocan Iulian şi Spătaru Nicolae...      

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
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Pe data de 12 mai 2012, prin contribuţia ‖Jobbik Monorierdő 

Fonds Organisation‖ şi fonduri locale s-a instalat un panou 

indicator în scriere runică în sudul Slovaciei...  

   

Mica localitate Dunajský Klátov/Dunatőkés căci despre ea este vorba, se află doar la câţiva kilometri nord de Dunajská 

Streda/Dunaszerdahely, într-o zonă expusă revărsării unui braţ secundar al Dunării, ce formează cu Dunărea propriu zisă 

―Insula de secară‖ (Žitný ostrov/Csallóközi)...  

La ceremonia de instalare a panoului indicator  a participat Szente Béla (Jobbik), primar al satului Monorierdő din districtul 

Monor, județul Pesta ( Ungaria), Aranyossy Szabolcs liderul organizaţiei de extremă dreapta A Magyar  Megmaradásért 

(Permaneţa Maghiară) din Dunaszerdahely, alţi membri ai organizaţiei, Baranta Egyesület (asociaţie), un reprezentant 

din partea aşa zisei Fundaţii Runice (Rovásalapítvány), localnici. În scopul ―consolidării unităţii în Bazinul Carpatic‖ s-a 

afirmat că Fundaţia Runică (Rovásalapítvány) din Ungaria şi-a început activitatea în toamna lui 2010 şi a schimbat tăbliţe 

indicatoare în Transcarpatia, Slovacia şi România... Anume toate părţile integrante ale culturii maghiare sunt 

complementare şi se susţin reciproc iar scrisul runic ar fi contribuit la întărirea unităţii lor naţionale,  patrimoniul cultural și 

istoric se bazează în orice moment de resursele intelectuale maghiare. S-a exprimat speranţa că în cel mai scurt timp 

posibil acest „eveniment‖ va fi un bun exemplu şi va câştiga adepți în Felvidek (sudul Slovaciei) și în întreagul Bazin 

Carpatic.‖  

http://rovas.info/index.php/hu/rovastabla-allitas/1185-felvidek-visszatert 

 

 
Dunajský Klátov/Dunatőkés, satul din ―Insula de Secară‖ (Csallóközi) situat la câţiva kilometri nord-est de 

Dunaszerdahely (oraşul-lumină al lui Balasz F.Attila)... în care indicatoarele normale de localitate au fost peste noapte 

schimbate cu altele runice  

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Districtul_Monor,_Pesta&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Districtul_Monor,_Pesta&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Districtul_Monor,_Pesta&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Pesta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
http://rovas.info/index.php/hu/rovastabla-allitas/1185-felvidek-visszatert
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12 mai 2012, Dunajský Klátov/Dunatőkés (Slovacia)... 

Aranyossy Szabolcs, liderul organizaţiei de extremă 

dreapta A Magyar  Megmaradásért (Permaneţa 

Maghiară) din Dunaszerdahely la inaugurarea noului 

panou indicator în scriere runică, la intrarea în satul din 

Insula de Secară... (imaginea din stânga) 

 

12 mai 2012, Dunajský Klátov/Dunatőkés (Slovacia)... 

Membri ai organizaţiei de extremă dreapta A Magyar  

Megmaradásért din Dunaszerdahely cu liderul lor 

Aranyossy Szabolcs la inaugurarea noului panou 

indicator în scriere runică, la intrarea în satul din Insula 

de Secară... Vedeţi în imagine drapelul arpadian, 

considerat fascist în Ungaria după ce acesta a fost 

utilizat de către Partidul Crucilor cu Săgeți din 

Ungaria... În dreapta este Hodossy Péter din 

Dunaszerdahely, prietenul lui Csaky Pal şi tovarăşul lui 

de ―pelerinaj‖ la  Șumuleu Ciuc (Harghita) care la 27 

noiembrie 2010 s-a imortalizat în faţa unui indicator din 

apropierea graniţei cu România care îl reprezintă pe 

Miklos Horthy... În costum negru şi poziţie marţială este 

Szente Béla (Jobbik), primar al satului 

Monorierdő din districtul Monor, județul Pesta 

(Ungaria)...  http://www.dantanasa.ro/tag/drapelul-arpadian/ 

http://roncea.ro/2012/06/07/steagul-fascistilor-unguri-arborat-

pe-sediul-pcm-partidul-onorat-de-presedintele-parlamentului-

de-la-budapesta-laszlo-kover-fotoinfo/ 

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Districtul_Monor,_Pesta&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Pesta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
http://roncea.ro/2012/06/07/steagul-fascistilor-unguri-arborat-pe-sediul-pcm-partidul-onorat-de-presedintele-parlamentului-de-la-budapesta-laszlo-kover-fotoinfo/
http://roncea.ro/2012/06/07/steagul-fascistilor-unguri-arborat-pe-sediul-pcm-partidul-onorat-de-presedintele-parlamentului-de-la-budapesta-laszlo-kover-fotoinfo/
http://roncea.ro/2012/06/07/steagul-fascistilor-unguri-arborat-pe-sediul-pcm-partidul-onorat-de-presedintele-parlamentului-de-la-budapesta-laszlo-kover-fotoinfo/
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12 mai 2012, Dunajský Klátov/Dunatőkés (Slovacia)... Imagini de la ceremonia de instalare a noului panou indicator în 

scriere runică, la intrarea în satul din Insula de Secară... 

 

12 mai 2012, Dunajský Klátov/Dunatőkés (Slovacia)... Intrarea în satul din Insula de Secară... cu noul panou indicator în 

scriere runică...  
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Alte mostre elocvente de ‖cultură runică‖, cu obsesia Trianonului...În imaginea propagandistică de jos a unei ‖fundaţii‖ 

runice reprezentând harta Ungariei mari, citim: ―Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! (Dă-mi înapoi munții mei!)‖ 
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În Miercurea Ciuc (imaginea alăturată), peste noapte a fost 

schimbat textul in limba română de pe indicatoarele la intrarea și 

ieșirea din oraș, cu o  scriere runică.    

Partea bună este aceea ca extremistii maghiari, care strigă pe toate 

vocile că românii îi discrimineaza pe secui, demonstrează acum 

exact contrariul ,arătând întregii lumi că ei sunt aceia care încearcă 

să le interzică românilor dreptul  de a avea  inscripţii în limba lor, 

care este şi limba oficială a ţării noastre. 

Cu o rapiditate suspectă, blogul propagandistic antiromânesc 

transnistrean, care îşi spune plin de tupeu ‖patriotism md‖, a 

publicat triumfător ca pe o mare  ştire, informaţia despre  vagabonzii 

separatişti care au înlocuit denumirile româneşti  de pe 

indicatoarele amplasate la intrarea in Miercurea Ciuc, 

inscripţionandu-le cu semne runice, care probabil vor să semene a 

alfabet secuiesc. 

Iar pentru că cine se aseamană se adună, derbedeii care încearcă 

să se prezinte drept ‖patrioţi moldovani‖ şi se declară fățis 

duşmani ai ‖rominilor‖ şi ‖fraţi‖ cu acesti neispraviţi, nu au uitat sa 

adauge şi un comentariu plin de venin cum ca: 

”Este de menționat, că așa arată mult mai bine.”  

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/placute-bilingve/ 

 

Dar ce le întrece pe toate este următorul articol obraznic de la ”patriotism.moldova”:  

http://www.patriotism.md/?p=8860 

”Actiunile îndreptate contra statalităţii Moldovei sînt combătute în Erdely”. FOTO: 

Iată ce scrie în continuare “patriotism.moldova”:  

”Inscripţiile îndreptate contra statalităţii Republicii 

Moldova au fost înlocuite de patrioţii secui cu 

inscripţii ce susţin independenţa Ţării Secuieşti. 

Reamintim că în Republica Moldova ideia 

independenţei Ţării Secuieştui se bucură de o mare 

popularitate. Despre acţiunile de susţinere a 

independenţei Ţării Secuieşti din partea cetăţenilor 

Republicii Moldova, patriotism.md a relatat într-un 

articol anterior.” 

!!! Obrăznicia fără margini a acestor indivizi 

duce până acolo că denumirea ce apare automat 

la salvarea acestor imagini ale lor este: 

―rominia-must-die‖… 

 

 

Pentru edificare vă mai recomandăm următoarele linkuri:  

http://maghiaromania.wordpress.com/2010/10/01/continua-jocul-tampit-cu-panourile-din-secuime/ 

http://www.george-damian.ro/cine-sunt-cu-adevarat-moldovenii-md-2130.html 

http://condeiulardelean.ro/articol/limba-romana-limba-nationala-singura-limba-oficiala-romania 

http://www.condeiulardelean.ro/articol/secuii-nu-sunt-maghiari-ei-trebuie-sa-se-declare-secui-la-recensamant-nu-unguri 

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/placute-bilingve/
http://www.patriotism.md/?p=8860
http://maghiaromania.wordpress.com/2010/10/01/continua-jocul-tampit-cu-panourile-din-secuime/
http://condeiulardelean.ro/articol/limba-romana-limba-nationala-singura-limba-oficiala-romania
http://www.condeiulardelean.ro/articol/secuii-nu-sunt-maghiari-ei-trebuie-sa-se-declare-secui-la-recensamant-nu-unguri
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Dunaszerdahely,12 iunie 2012... Comemorarea Trianonului. Vorbeşte Szabolcs Aranyossy, liderul organizaţiei de 

extremă drapta  ―A Magyar Megmaradásért‖… În spate îl vedem pe Karaffa Attila (alt prieten al lui Balazs F.Attila) 

preşedinte executiv al Asociației Civice Pázmáneum/Pázmaneum polgári társulás şi membru al Consiliului Local 

Dunaszerdahely al Partidului Comunităţii Maghiare (MKP) 

 

Materiale de propagandă iredentistă şi revizionistă purtând silga, ―A Magyar Megmaradásért‖ (Permanenţa Ungară), 

organizaţie de extremă dreapta foarte activă în localitatea Dunaszerdahely din Slovacia! – în imagine harta şi drapelul aşa 

numitului ―Ţinut Secuiesc‖ căruia i se revendică insistent autonomia teritorială...   
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Materiale de propagandă iredentistă purtând silga, ―A Magyar Megmaradásért‖ (Permanenţa Ungară), organizaţie de 

extremă dreapta foarte activă în localitatea Dunaszerdahely din Slovacia! - În imagine „poetul‖ József Nyirő...  

 http://roncea.ro/2012/05/25/documente-nu-ceausescu-si-securitatea-l-au-urmarit-pe-nyiro-jozsef-ci-regele-si-siguranta-statului-

extremistul-antiroman-si-antisemit-in-dosarele-cnsas-cel-mai-infocat-iredentist-maghiar-de-la-n/ 

 

 

Materiale de propagandă iredentistă purtând silga, ―A Magyar Megmaradásért (Permanenţa Ungară), organizaţie de 

extremă dreapta foarte activă în localitatea Dunaszerdahely din Slovacia! ” - În imagine, harta cu planurile iredentiste 

evocând cele două dictate de la Viena…   

http://roncea.ro/2012/05/25/documente-nu-ceausescu-si-securitatea-l-au-urmarit-pe-nyiro-jozsef-ci-regele-si-siguranta-statului-extremistul-antiroman-si-antisemit-in-dosarele-cnsas-cel-mai-infocat-iredentist-maghiar-de-la-n/
http://roncea.ro/2012/05/25/documente-nu-ceausescu-si-securitatea-l-au-urmarit-pe-nyiro-jozsef-ci-regele-si-siguranta-statului-extremistul-antiroman-si-antisemit-in-dosarele-cnsas-cel-mai-infocat-iredentist-maghiar-de-la-n/


 

26 
 

 

5 septembrie 2012, În ―Insula de Secară‖, la Šamorín/Somorja regiunea Trnava, districtul Dunajská Streda (25 kilometri 
vest de Dunajská Streda/Dunaszerdahely, Slovacia…  La Centrul Cultural Municipal din localitate a avut loc o întâlnire a 
extremei drepte maghiare. De la stânga la dreapta: Gaudi-Nagy Tamás parlamentar maghiar şi membru Jobbik venit din 
Ungaria, Dobay Gergely, liderul HVIM pentru Felvidek (sudul Slovaciei) şi Aranyossy Szabolcs, preşedintele de onoare 
al organizaţiei ―civice‖ de extremă dreaptă A Magyar Megmaradásért (Permanenţa Maghiară) din Dunaszerdahely...  

După o scurtă introducere în care Dobay Gergely a subliniat perspectivele de acţiune şi ideile celor două formaţiuni,  iar 
Aranyossy Szabolcs a vorbit despre importanţa autodeterminării pentru ungurii din Felvidek (sudul Slovaciei), deputatul 
Jobbik din Ungaria Gaudi-Nagy Tamás a elogiat HVIM-ul şi ―A Magyar Megmaradásért‖  ca fiind “două organizaţii lipsite 
de compromis, purtătoare de drapel în lupta de nezdruncinat umăr la umăr pentru cauza maghiară”. Apoi a ţinut o lungă 
prelegere în care explicat importanţa autodeterminării şi autonomiei teritoriale, şi modul de a realiza regiuni autonome. El a 
explicat în detaliu “aspiraţiile de autonomie ale Ţinutului Secuiesc”... “după modele de autonomie absolută...”  Gaudi-Nagy 
Tamás a adus din nou în discuţie cazul meciului de fotbal de la noiembrie 2008 de la Dunajská Streda/Dunaszerdahely şi 
a cerut despăgubiri pentru fanii maghiari răniţi de poliţia slovacă...  În încheiere au fost intonate imnul Ungariei şi cel al 
―Ţinutului Secuiesc‖...  

Iată în continuare o probă de comunicat postat pe site-ul partidului Jobbik, în care parlamentarul Gaudi-Nagy Tamas 
reiterează poziţia partidului său faţă de relaţia cu România şi cu minoritatea maghiară de pe teritoriul ei. 

―Mă aflam la Târgu-Mureş (primul oraş al lui Balázs Ferenc Attila), unde mă interesam de la liderii Mişcării Tinerilor din 
cele 64 de Comitate (HVIM) despre situaţia eforturilor pentru autoderminarea secuilor, când am primit vestea ca Primăria 
din Târgu-Mureş nu permite comunităţii maghiare să serbeze ziua de 20 august, data naşterii regelui intemeietor de stat, 
Szent Istvan. Autorităţile locale au invocat că se tem ca maghiarii vor vandaliza piaţa, confiscată de statul român de la 
franciscani şi neretrocedată încă.‖ - noteaza parlamentarul ungar. (17 August 2013, Ziare.com) 

http://m.ziare.com/politica/jobbik-ungaria-sa-asigure-autonomia-secuilor-chiar-cu-riscul-unui-conflict-1251988 

VIDEO: Ascensiunea extremei drepte în Ungaria: 

http://www.youtube.com/watch?v=zxOKZ5sYW18&feature=player_embedded 

http://www.antena3.ro/externe/jobbik-gata-sa-si-asume-un-conflict-cu-romania-secuii-nu-pot-trai-liber-in-propria-lor-tara-singura-

224971.html 

http://stareanatiunii.com/declaratie-soc-ungaria-trebuie-sa-intervina-pe-teritoriul-romaniei-si-sa-asigure-protectorat-tinutului-

secuiesc.html 

http://ioncoja.ro/transilvania/consiliul-europei-isi-insuseste-programul-udmr/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Sk-Dunajskastreda.ogg
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24 iunie 2013... ―Masă rotundă‖ la Dunamocsi Csárda, la est de  Komárom, cu prilejul festivalului naţionalist ”Felvidéki 

Magyar Sziget‖. În imagine sunt de la stânga la dreapta: Pallér Péter, Zagyva György Gyula, Aranyossy Szabolcs, şi 

moderatorul  Dobay Gergely, liderul HVIM pentru Felvidek (sudul Slovaciei)    

 

24 iunie 2013...  ―Masă rotundă‖ la Dunamocsi Csárda, la est de  Komárom, cu prilejul festivalului naţionalist ”Felvidéki 

Magyar Sziget‖. Se discută probleme importante, viitorul maghiarilor în Bazinul Carpatic.   

https://www.facebook.com/efemesz?fref=photo
https://www.facebook.com/efemesz?fref=photo
https://www.facebook.com/efemesz?fref=photo
https://www.facebook.com/efemesz?fref=photo
https://www.facebook.com/efemesz?fref=photo
https://www.facebook.com/efemesz?fref=photo
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Zagyva Gyorgy Gyula (din Eger, Ungaria), membru al Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom/Mişcarea de Tineret 

din cele 64 de Comitate (HVIM), fost lider al acestei mişcări din 2006,  succedându-i lui László Toroczkai  până în 2010 

când i-a redat acestuia conducerea, Zagyva  devenind deputat în Parlamentul Ungariei pe lista partidului naţionalist 

Jobbik.  A făcut cunoştinţă cu HVIM în anul 2002 cu ocazia festivalului naţionalist Magyar Sziget, al cărui organizator a 

rămas de atunci. Amintim că au loc şi în România aşa zise ―Székely Sziget - Nemzeti tábor‖ (―Insula Secuiască - Tabără 

Naţională‖ ) şi ―Székely Sziget fesztivál‖... la care nu a lipsit trupa de rock Kárpátia.  

http://jurnalul.ro/stiri/observator/grupul-muzical-iredentist-karpatia-cap-de-afis-al-festivalului-insula-secuiasca-organizat-de-primaria-

din-targu-secuiesc-video-616719.html 

În anul 2009 lui Zagyva Gyorgy Gyula i-a fost interzis timp de doi ani accesul pe teritoriul Serbiei pentru incitare la 

rezistenţă a minorităţii maghiare, iar anul acesta i s-a interzis pentru un an intrarea în România. Pallér Péter este un nativ 

din sud-estul Slovaciei.  A fost angajat politic încă din zilele studenției sale la Universitatea din Komarno/Komárom 

(Slovacia), înfiinţată în anul 2003... Acolo a lucrat într-o organizație de tineret Via Nova, aripa tânără a Partidului  

Comunității Maghiare (SMK), care acum este afiliată la Jobbik. În alegerile din 2014 pentru parlamentul Ungariei, Pallér 

Péter a fost pe lista de candidați Jobbik în circumscripția Felvidék (sudul Slovaciei) unde este şi responsabil cu proiectele 

acestui partid de extremă dreapta din Ungaria.  

Aranyossy Szabolcs este preşedintele de onoare al organizaţiei ―civice‖ de extremă dreaptă A Magyar Megmaradásért 

(Permanenţa Maghiară)... Aceasta a promis evenimente culturale şi sociale pentru oraşul Dunaszerdahely şi întreaga 

zonă. În realitate a organizat concerte ale trupei de rock Kárpátia, interzisă nu numai în Slovacia... comemorări despre 

Trianon şi prelegeri-lamentări ale profesorului anti-semit şi revizionist Popély Gyula de la universitatea maghiară János-

Selye din Komárno (Slovacia), prezentate de Szaniszló Ferenc de la  Echo TV 1 din Ungaria – un show psihopatic de 

teoria conspiraţiei pentru privilegiaţi! (după cum relarează ―Parameter.sk”)  

 

 

 

Acesta este profesoru‘ de istorie Popély Gyula 

de la universitatea maghiară János-Selye din 

Komárno (Slovacia), înfiinţată în anul 2003...  

http://youtu.be/TVaIOd2d30o 

http://www.somorja.hu/2014/09/a-felvideki-

magyarsag-elso-evtizede.html 

În filmul ce urmează, realizat la Crama Club din 

Komáromban/Komárno şi difuzat chiar pe 4 

iunie 2014, la ―comemorarea‖ Trianonului, 

profesoru‘ revizionist Popély de la universitatea 

maghiară János-Selye din Komárno (Slovacia) 

înfiinţată în anul 2003, oferă încă un amplu 

―expozeu‖ despre acest subiect unui auditoriu pe 

măsură! Moderatoarea a fost foarte cunoscuta 

activistă, foarte apropiată de Jobbik şi HVIM, 

Polgár Hajnalka, prietena şi colega lui Balázs F. 

Attila de la Magyar Interaktív Televízió din 

Slovacia... iar dintre participanţi se remarcă 

Pallér Péter, candidatul Jobbik al Felvidekului 

pentru Parlamentul Ungariei. Polgár Hajnalka a 

fost şi organizatoare în Dunaszerdahely de 

serate literare evocatoare ale ―poetului‖ de tristă 

amintire, criminalul de război Albert Vass... 

 http://youtu.be/iTIUuEwDZxA 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Toroczkai
http://de.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno
http://de.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno
http://www.somorja.hu/2014/09/a-felvideki-magyarsag-elso-evtizede.html
http://www.somorja.hu/2014/09/a-felvideki-magyarsag-elso-evtizede.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno
http://de.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno
https://www.facebook.com/Magyar.Interaktiv.Televizio
http://youtu.be/iTIUuEwDZxA
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Dar cine e oare Szaniszló Ferenc care la 27 aprilie 2012 a apărut ca invitat de vază al lui Aranyossy Szabolcs în Muzeul 

―Insulei de Secară‖ din Dunaszerdahely?  

Ferenc Szaniszló este o figură de dreapta din mass-media maghiară și prezentator pentru Echo TV, un mic post de 

televiziune conservator din Ungaria.  

Szaniszló s-a născut la Csenger în Ungaria în anul 1960. A urmat cursurile Universității din Moscova, iar ulterior a fost 

staționat acolo ca angajat al cotidianului ungar “Magyar Hírlap”. 

Lucrând pentru televiziunea din Budapesta, Szaniszló a raportat despre prăbușirea Uniunii Sovietice, despre conflictul 

dintre sârbi și minoritatea maghiară din fosta Iugoslavie. Mai târziu, el s-a ocupat de războiul din Kosovo în Serbia, 

intervievând săteni albanezi și lideri politici.   

În Ungaria, Szaniszló a lucrat ca redactor de știri la televiziunea maghiarilor de peste graniţă, Duna TV în perioada 2005-

2007.  Începând din anul 2008, el este responsabil și prezentator al programului de politică externă Világ-Panoráma 

("viziune asupra lumii") a canalului de știri privat TV1 Echo din Ungaria – "un forum favorit al neofasciştilor maghiari", 

conform ―Le Monde‖. Iată o mostră de ‖viziune asupra lumii‖ a lui Szaniszló, puteţi înţelege uşor despre ce este vorba din 

filmul de mai jos: http://youtu.be/ODoGWICJCjw  

De ziua naţională 15 martie, Guvernul de dreapta din Ungaria a acordat distincții de stat unor persoane care sunt cunoscute 

pentru declarațiile lor extremiste. Cea mai mare onoare de stat pentru jurnaliști, premiul ―Táncsics” a fost decernat lui 

Szaniszló Ferenc de la postul de televiziune Echo TV afiliat partidului de guvernamânt Fidesz. Laureatul a fost nevoit să 

înapoieze premiul în urma criticilor venite din toată lumea pentru remarcile sale antisemite și împotriva ţiganilor pe care îi 

califică drept ―maimuţe umane‖, difuzate la nivel naţional pe Echo TV. Ministrul pentru Resurse Umane Zoltan Balog, 

răspunzător cu decernarea premiilor a calificat acordarea distincţiei lui Szaniszló drept ―regretabilă‖ şi în necunoştinţă de 

cauză... Dar oricine stăpâneşte limba maghiară poate oricând să se convingă pe Youtube de “tezele‖ dezgustătoare ale 

acestuia.   

Dealtfel, Szaniszló a şocat nu o singură dată prin afirmaţii absurde pe postul său. Lumea ştie că e nebun. În septembrie 

2012, el a făcut afirmaţia demenţială că “dezastrul nămolului roșu din Ungaria a fost cauzat de FMI și de bombardarea 

rezervorului de avioane NATO‖. De fapt după cum bine se ştie, la data de 4 octombrie 2010 a avut loc la  Ajka  (vestul  

Ungariei) un accident industrial ce a produs vărsarea a aproximativ 1.000.000 de metri cubi de deșeuri lichide toxice 

depozitate. Peretele (digul) unui bazin în aer liber de deșeuri chimice rezultate din procesul de purificare 

a bauxitei în alumină s-a rupt și un val de noroi roșu a inundat un sat şi a afectat direct altele.  

Afacerea Szaniszló a atras atenţia massmediei şi asupra altor doi laureaţi. Unul dintre ei este ‖lead vocalistul” János 

Petrás căruia i se reproşează că în textele Kárpátiei se face apel la recucerirea teritoriilor cu minoritari maghiari din 

Slovacia, România şi Serbia. Reamintim că pe 15 martie 2013, de ziua naţională a Ungariei, guvernul acestei ţări i-a 

decernat lui János Petrás solistul vocal al trupei rock ‖Kárpátia‖ Ordinul ‖Crucea de Aur de Merit‖. Formaţia este 

cunoscută sub numele de ”banda de casa” a partidului parlamentar de extremă dreapta Jobbik. De asemenea, ea a creat 

marșul pentru organizaţia paramilitară Garda maghiară înfiinţată de Jobbik. Trupa preamăreşte în textele sale ―naţiunea 

imaculată‖ şi cheamă la schimbarea prin forţă a graniţelor Ungariei… În Dunajská Streda/Dunaszerdahely (Slovacia) 

trupa ‖Kárpátia‖ a concertat de mai multe ori şi chiar a intonat în spectacole imnul Ungariei şi cel secuiesc...  

Al treilea şi nu în ultimul rând laureat al premiilor guvernului ungar ce a stârnit revoltă şi stupoare, este arheologul 

septuagenar Kornél Bakay, după teoria căruia Isus Hristos a fost ungur (!?) iar evreii comercianţi de sclavi în evul mediu… 

Sunt relevante mai multe acţiuni din ultimii ani ale FIDESZ, partidul premierului Viktor Orban, precum reabilitarea unor 

criminali de război sau susţinători nazişti, inclusiv a lui Miklos Horthy, care a trimis la camerele de gazare de la Auschwitz 

peste 437.000 de evrei unguri. ‖Dreapta lui Viktor Orban reînvie cultul fostului regent Miklos Horthy, considerat 

întotdeauna de extrema dreapta drept un erou‖ - avertiza ”L'Express”. 

În aceste măsuri politice de reabilitare a lui Horthy, au fost implicaţi mai mulţi primari şi deputati unguri, care au organizat 

diverse ceremonii de celebrare, iar replica seacă data de Viktor Orban în presa austriacă celor care se arătau ingrijoraţi a 

fost aceasta: “Deciziile aparţin exclusiv colectivităţilor locale”. 

România a fost antrenată atunci, în scandalul reînhumării la Odorheiu Secuiesc a rămaşiţelor pământeşti ale nazistului 

Nyiro Jozsef, acţiune coordonată direct de preşedintele parlamentului ungar László Kövér. În plus, decizia de includere în 

programa şcolară a operelor unor scriitori dovediţi a fi comis diverse acte grave de antisemitism, printre care şi Albert Wass 

(considerat criminal de război în România), a provocat proteste la Budapesta. Este clar pentru toată lumea că avem  de a 

face cu acţiuni concertate, şi nu cu incidente izolate, şi că în ele sunt implicate instituţiile statului vecin.  

Din păcate, efectele acestui comportament politic au şi apărut. Să menţionăm doar încă un scandal ce a a izbucnit în 

Ungaria după ce un fondator al FIDESZ, jurnalistul Zsolt Bayer, a îndemnat la “eliminarea animalelor ţigani”. Bayer, un 

http://youtu.be/ODoGWICJCjw
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ajka
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bauxitei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alumin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Noroi_ro%C8%99u&action=edit&redlink=1
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apropiat al premierului Viktor Orban, a scris că ţiganii nu sunt demni să trăiască precum fiinţele umane, deoarece şi-ar 

“face nevoile acolo unde vor”, iar mulţi dintre ei ar fi nişte “asasini” care este necesar “să fie eliminaţi”. Nu a fost însă pentru 

prima dată când Bayer incită la ură. 

http://www.welt.de/politik/ausland/article114517583/Ungarn-vergibt-Orden-an-Rechtsextreme.html (Die Welt)  

http://www.heise.de/tp/artikel/38/38776/1.html 

 

Dunajská Streda (Dunaszerdahely), János Petrás solistul vocal al trupei rock ‖Kárpátia‖ intonează imnul şi agită aşa 

zisul drapel secuiesc în faţa mulţimii adunată la un concert susţinut în acest oraş din Slovacia... Iată şi nişte imagini de la 

concertul trupei ‖Kárpátia‖ susţinut la 6 mai 2012 în Dunaszerdahely...  http://youtu.be/r9zXAdk39f4   

 

27 aprilie 2012, Dunaszerdahely... Aranyossy Szabolcs preşedintele de onoare al organizaţiei ―civice‖ de extremă dreaptă 

A Magyar Megmaradásért/Permanenţa Maghiară (în dreapta imaginii) şi invitatul său de seamă Ferenc Szaniszló, primit 

cu pâine şi sare, prezentator pentru Echo TV din Ungaria (cu cravată, la masa acoperită cu drapelul Ungariei mari). În 

stânga imaginii este Bábel Péter din conducerea organizaţiei… 

http://www.welt.de/politik/ausland/article114517583/Ungarn-vergibt-Orden-an-Rechtsextreme.html
http://youtu.be/r9zXAdk39f4
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6 mai 2012, Dunajská Streda (Dunaszerdahely)... Aranyossy Szabolcs este preşedintele de onoare al organizaţiei 

―civice‖ de extremă dreaptă A Magyar Megmaradásért (Permanenţa Maghiară) împreună invitatul de vază de Ferenc 

Szaniszló, o figură de dreapta din mass-media maghiară și prezentator pentru Echo TV din Budapesta, un mic post de 

televiziune conservator din Ungaria, "un forum favorit al neofasciştilor maghiari" (Le Monde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 februarie 2014… Şedinţă foto cu profesoru‘ István Pista Fehér din Komárom (Slovacia) care dărâmă indicatoarele in 

limba română de prin munţii noştri şi Szaniszló Ferenc de la micul post de televiziune Echo TV, în studioul acestuia de la 

Budapesta, după înregistrări… (imaginea din stânga) 

Profesoru‘ István Pista Fehér din Komárom (Slovacia), cel care dărâmă indicatoarele in limba română de prin munţii noştri 

şi Szaniszló Ferenc de la Echo TV din Budapesta… De fapt ei se cunosc bine şi de la Komárom unde după cum vedeţi, 

prezentatoru‘ Szaniszló a fost primit tot cu pâine şi sare în noiembrie 2011 chiar de Pista... şi de o altă „asociaţie civică‖ 

locală pe măsură – ―Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezé‖...(imaginea din dreapta) 

https://www.facebook.com/EJKPT?fref=photo
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20 aprilie 2013, Dunajská Streda (Dunaszerdahely), Slovacia... Inaugurarea plăcii memoriale ridicate de organizaţia       

―A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás‖… “în amintirea maghiarilor strămutaţi după al doilea război mondial din 

Felvidek (sudul Slovaciei) de către Cehoslovacia‖... În imagine, Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia 

 

20 aprilie 2013 Dunajská Streda (Dunaszerdahely)... Inaugurarea plăcii memoriale ridicate de organizaţia ―A Magyar 

Megmaradásért Polgári Társulás‖  în amintirea maghiarilor strămutaţi după al doilea război mondial din Felvidek... În 

imagine este „profesoru‖ István Pista Fehér din Révkomárom (îl vom numi de aici înainte ―Komárom‖, oraş în regiunea 

Nitra, Slovacia) şi Szabolcs Aranyossy liderul organizaţiei de extremă dreapta Magyar Megmaradásért din 

Dunaszerdahely, cel care a pus drapelul secuiesc pe primăria oraşului la 1 martie 2013 în prezenţa lui Berényi József şi a 

primarului localităţii, Hájos Zoltán... 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2FAMagyarMegmaradasertPolgariTarsulas&ei=t7cRVJLNOsPlavz6gYAP&usg=AFQjCNHkpQyEBLqiQ93d761YyslInquKnA&sig2=VFEzavzYX0A7jZCMq6e5fg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2FAMagyarMegmaradasertPolgariTarsulas&ei=t7cRVJLNOsPlavz6gYAP&usg=AFQjCNHkpQyEBLqiQ93d761YyslInquKnA&sig2=VFEzavzYX0A7jZCMq6e5fg
https://www.facebook.com/pages/Magyar-Gimn%C3%A1zium-R%C3%A9vkom%C3%A1rom/1420172781532558
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20 aprilie 2013 Dunajská Streda (Dunaszerdahely)... Inaugurarea plăcii memoriale ridicate de organizaţia ―A Magyar 

Megmaradásért Polgári Társulás‖ în amintirea maghiarilor strămutaţi după al doilea război mondial din Felvidek... În 

imagine Ernö Ollé din Okoč/Ekecs, districtul Dunaszerdahely (în stânga) de la Jobbik, Pallér Péter (în mijloc) din 

Komarno (Komárom) de la Via Nova, responsabil cu proiectele Jobbik pentru Felvidek (sudul Slovaciei), Gyurcsó Zoltán 

şi Polgár Hajnalka (în dreapta, sub flamura HVIM), prietenă şi colegă cu Balazs F.Attila la Magyar Interaktív Televízió, 

ziaristă şi colaboratoare Jobbik, organizatoare în Dunaszerdahely de serate literare ale ―poetului‖ de tristă amintire Albert 

Vass... prezentă 27 octombrie 2013 la mitingul protestatarilor unguri din Slovacia ce revendicau autonomia teritorială a 

secuilor în faţa reprezentanţei Uniunii Europene şi Ambasadei României din Bratislava...  

 

20 aprilie 2013, Dunajská Streda (Dunaszerdahely)...  Inaugurarea plăcii memoriale ridicate de organizaţia ―A Magyar 

Megmaradásért Polgári Társulás‖… în amintirea maghiarilor strămutaţi după al doilea război mondial din Felvidek... În 

prim plan este „profesoru‖ István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia), cel care dărâmă indicatoarele în limba 

română pe munţii României... şi oftează: ―Transivania… leagănul, de recucerit!‖. Pista a condamnat „Dictatul infam de 

la Trianon‖ şi cu prilejul aceastei ceremonii solemne din Dunaszerdahely, la sfârşitul căreia a fost intonat imnul secuiesc...  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2FAMagyarMegmaradasertPolgariTarsulas&ei=t7cRVJLNOsPlavz6gYAP&usg=AFQjCNHkpQyEBLqiQ93d761YyslInquKnA&sig2=VFEzavzYX0A7jZCMq6e5fg
https://www.facebook.com/pages/Kom%C3%A1rom/112445665433327
https://www.facebook.com/Magyar.Interaktiv.Televizio
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2FAMagyarMegmaradasertPolgariTarsulas&ei=t7cRVJLNOsPlavz6gYAP&usg=AFQjCNHkpQyEBLqiQ93d761YyslInquKnA&sig2=VFEzavzYX0A7jZCMq6e5fg
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20 aprilie 2013, Dunajská Streda (Dunaszerdahely)... Inaugurarea plăcii memoriale ridicate de organizaţia ―A Magyar 

Megmaradásért Polgári Társulás‖ în amintirea maghiarilor strămutaţi după al doilea război mondial din Felvidek... În 

imagine Karaffa Attila preşedinte executiv al “Asociației Civice Pázmáneum/Pázmaneum polgári társulás‖ şi membru 

al Consiliului Local Dunaszerdahely al Partidului Comunităţii Maghiare (MKP). De data aceasta, subalternul direct al lui 

Berenyi Jozsef şi Csaky Pal nu a îmbrăcat tricoul de mai jos cu numele oraşului – Dunaszerdahely şi harta Ungariei mari, 

pe  care îl poartă la ―Universităţi Libere‖ şi ―profesoru‖ István Pista…  

 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2FAMagyarMegmaradasertPolgariTarsulas&ei=t7cRVJLNOsPlavz6gYAP&usg=AFQjCNHkpQyEBLqiQ93d761YyslInquKnA&sig2=VFEzavzYX0A7jZCMq6e5fg
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20 aprilie 2013 Dunajská Streda (Dunaszerdahely)... Inaugurarea plăcii memoriale ridicate de organizaţia ―A Magyar 

Megmaradásért Polgári Társulás‖ în amintirea maghiarilor strămutaţi după al doilea război mondial din Felvidek... În 

imagine Dobay Gergely Komárom, Nitriansky (Slovacia) de la Organizaţia ungară de extremă dreapta HVIM 

 

Urmările Primului Dictat de la Viena (2 noiembrie 1938) şi 
despre alte strămutări!  
 

La scurt timp după anunțarea actului, János Eszterházy, un lider maghiar din Slovacia, a propus ca Ungaria să returneze 
Slovaciei 1000 km² din teritoriul primit, mai exact, regiunile predominant slovace din 
districtele Šurany (în maghiară Nagysurány) și  Palárikovo  (în maghiară Tótmegyer) pentru a asigura coexistența 
pașnică pe termen lung între cele două națiuni. Propunerea sa a fost ignorată la Budapesta. 

Teritoriile cedate au fost ocupate de honvezii maghiari (Magyar Királyi Honvédség) între 5 și 10 noiembrie 1938. La 11 
noiembrie, regentul Ungariei Miklós Horthy a intrat oficial în principalul oraș,  Kosice  (în  maghiară Kassa). Până atunci, 
15.000 de cehi și slovaci (cehii se stabiliseră aici după 1919) părăsiseră orașul; încă 15.000 aveau să o facă și ei 
până la sfârșitul lunii, lăsând în urmă aproximativ 12.000 de slovaci și aproape nici un ceh. 

"Teritoriile Felvidék" au fost încorporate Ungariei la 12 noiembrie 1938, printr-un act al parlamentului ungar. Teritoriul ocupat 
a fost împărțit în două județe cu reședințele la Nové Zámky și Levice, iar alte părți au fost date altor județe ungare. 

Deoarece frontiera stabilită de act fusese trasată pe o hartă cu scară mare, în timpul procesului de delimitare, Ungaria a 
putut deplasa frontiera efectivă și mai la nord, Cehoslovacia nu a mai vrut să protesteze, deoarece guvernul se temea 
de un nou arbitraj. 

Sub presiunea lui Hitler, la 14 martie 1939, Slovacia și-a declarat independența, Cehoslovacia încetându-și, astfel, după 
două decenii, existența. Două zile mai târziu, Hitler a informat Ungaria că i se permite să ocupe restul Ruteniei în 24 de ore, 
dar că nu avea voie să se atingă de restul Slovaciei, pe care Hitler voia să o transforme într-un aliat german cu poziție 
strategică, mai ales pentru planificata invazie a Poloniei. La 14–15 martie, ce a mai rămas din Rutenia și-a declarat 
independența. Între 15 și 18 martie, printr-o directă încălcare a Actului de la Viena, "Carpato-Ucraina" (cu o populație 
minoritar maghiară) a fost ocupată de Ungaria. Din Carpato-Ucraina, Ungaria a ocupat pe 15 martie și o mică parte 
din Slovacia. Nevăzând vreo reacție substanțială, la 23 martie, Ungaria a lansat un atac și mai puternic împotriva Slovaciei 
de est. Planul era de a "avansa cât de mult este posibil spre vest". După un scurt război ungaro-slovac (cu câteva raiduri 
aeriene ungare, ca cel din 24 martie asupra orașului Spišská Nová Ves), Ungaria a fost forțată de Germania să se oprească 
și să negocieze. Ca rezultat al negocierilor, din 27 martie–4 aprilie), Ungaria a mai primit teritorii în estul Slovaciei 
(1.897 km²) cu 69.630 de locuitori, aproape exclusiv  slovaci sau ruteni. Aceasta a fost o nouă violare a Actului de la 
Viena. 

Viața în teritoriile anexate 

Deși, inițial, honvezii au fost primiți cu brațele deschise de majoritatea maghiarilor în teritoriile anexate, în curând inscripțiile 
de pe ziduri s-au transformat din Mindent vissza! („Totul înapoi!‖ — adică, toată Slovacia) în Minden drága, vissza 
Prága! („Totul e scump — înapoi la Praga!‖) iar oamenii spuneau, Nem ezeket a magyarokat vártuk  ("Nu ăștia sunt 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2FAMagyarMegmaradasertPolgariTarsulas&ei=t7cRVJLNOsPlavz6gYAP&usg=AFQjCNHkpQyEBLqiQ93d761YyslInquKnA&sig2=VFEzavzYX0A7jZCMq6e5fg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2Fpages%2FKom%25C3%25A1rom-Nitriansky-Slovakia%2F108805989142422&ei=XQISVNuBNszcasvqgsgO&usg=AFQjCNFouFFBh9eXxsOqC05uIDtxELTjDw&sig2=B1aKVkwlIqJj3Wn80PyqwA
http://ro.wikipedia.org/wiki/2_noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1938
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%A0urany
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pal%C3%A1rikovo&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Budapesta
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Honved&action=edit&redlink=1
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maghiarii pe care îi așteptam"). Autorul maghiar K. Janics a scris, în 1994, că 90% din maghiarii din teritoriile anexate au 
salutat anexarea, dar până în vara lui 1939 aceiași maghiari ar fi preferat să se separe de Ungaria. Obiecțiile lor nu 
erau împotriva Ungariei, cât împotriva regimului autoritar al lui Miklós Horthy, care guverna Ungaria din 1920 și 
care perpetuase înapoierea economică și politică în care țara rămăsese după Primul Război Mondial. A fost exact 
opusul a ceea ce s-a întâmplat în Cehoslovacia după același război: în Ungaria orele de lucru erau mai multe, prețurile mai 
mari, salariile mai mici, taxele mai mari, nu existau contracte colective de muncă, nu exista ajutor de șomaj, aproape nicio zi 
de concediu pe an. Populația locală a eșuat în toate încercările de a păstra avantajele sistemului cehoslovac, dar a reușit 
într-o singură măsură: atât în teritoriile anexate, cât și în restul Ungariei, nivelul de educație minimă obligatorie a fost crescut 
de la 6 ani (cât era standardul cehoslovac) la 8 ani. 

Încălcând prevederile actului, Ungaria a impus dictatura militară în teritoriile anexate (care erau administrate de armată) și 
nu a promovat minoritățile. Din contra, cetățenii slovaci, ruteni ("ucraineni"), evrei, și, întrucâtva, chiar și cei germani 
din teritoriile anexate au fost supuși la persecuții. 

În particular, jandarmii unguri comiteau frecvent acte de violență împotriva slovacilor și au ucis mii de oameni (cel 
mai bine cunoscut caz s-a petrecut în timpul Crăciunul anului 1938, când jandarmii au tras în slovacii care ieșeau 
dintr-o biserică, doar pentru că aceștia cântaseră în timpul liturghiei un cântec național slovac. Tribunalele militare 
speciale care condamnau membri ai rezistenței la moarte sau tortură nu erau ieșite din comun. Jefuirea 
magazinelor cehești și slovace, precum și a proprietăților din teritoriile anexate erau la ordinea zilei. Multe cărți și 
biblioteci slovace au fost arse; mii de angajați slovaci și cehi — mai ales din căile ferate sau din serviciile publice 
— au fost concediați; licențele de comerț pentru slovaci și evrei au fost revocate; preoții care refuzau să oficieze în 
maghiară erau torturați. Majoritatea școlilor slovace au fost închise (386 de școli primare, 28 licee și 10 gimnazii); 
protestatarii erau închiși și 862 din cei 1.119 profesori slovaci au fost concediați. Mulți din ei au fost, probabil, 
printre cei aproape 100.000 de cehi și slovaci care au plecat sau au fost alungați din teritoriile anexate. Deportările 
au început la 5 noiembrie 1938, în urma unui ordin de la șeful de cabinet al Ungariei, prin care se dispunea ca toți 
"coloniștii" cehi și slovaci să fie expulzați din teritoriile anexate. Doar când guvernul slovac a replicat cu măsuri 
împotriva maghiarilor din Slovacia, în noiembrie 1938, Ungaria a început să negocieze. Rezultatul a fost că — așa cum a 
spus ambasadorul Ungariei la Praga, în Februarie 1939 — "au apărut conflicte emoționale între slovaci și maghiari, conflicte 
care nu existaseră niciodată înainte." 

În plus, autoritățile ungare au recrutat mai ales slovaci, români și ucraineni în Armata a 2-a Ungară, care a fost 
trimisă în Uniunea Sovietică, în 1942. Această armată a fost înfrântă total la Bătălia de la cotul Donului, soldată cu 
mii de morți. În legătură cu aceasta, primul ministru ungar Miklós Kállay a spus, la 23 februarie 1943: "Slavă 
Domnului că pierderile Armatei Ungare nu au afectat prea mult substanța națiunii maghiare, pentru că 
naționalitățile nemaghiare au pierdut mai multe vieți." 

Evreii vorbitori de limba maghiară au fost deportați de un grup kommando condus de Adolf Eichmann după 
ocuparea Ungariei, la 19 martie 1944 de către Germania (vezi Istoria Ungariei). 

 

După Al Doilea Război Mondial 

După eliberarea de către Armata Roșie a teritoriilor anexate, acestea — ca și Republica Slovacă (stat cu o existență 
meteorică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) — au redevenit, imediat, parte din Cehoslovacia. După sfârșitul 
războiului și până în 1948, maghiarii au fost considerați criminali de război, cu exepția luptătorilor din 
rezistență care au luptat contra germanilor. Totuși, Aliații nu au permis o deportare a maghiarilor similară cu cea a 
germanilor din Cehia. Au permis doar un "schimb de populații", prin care 68.407 maghiari au fost mutați în Ungaria, 
în schimbul slovacilor mutați în Cehoslovacia. Încă 31.780 de maghiari au fost expulzați pentru că veniseră în 
aceste teritorii după Primul Arbitraj de la Viena. Mai devreme, aproximativ 44.000 de maghiari, precum și 100.000 de 
slovaci, au fost trimiși sau deportați în Regiunea Sudetă, care fusese depopulată, pentru muncă. După un an sau 
doi, maghiarilor li s-a permis să se întoarcă în Slovacia de sud, și aproape 24.000 dintre ei au profitat de această 
oportunitate. Această scurtă perioadă de anarhie s-a terminat cu lovitura de stat  comunistă  din  1948  (vezi  Istoria 
Cehoslovaciei), în urma căreia maghiarii și-au reprimit cetățenia cehoslovacă împreună cu toate drepturile. 

"După încheierea primului război mondial şi stabilirea, pe bază de acorduri şi tratate internaţionale, a noii arhitecturi 
a statelor din centrul şi sud-estul Europei, în Ungaria, stat ce îşi recâştiga pentru prima oară identitatea de stat 
naţional, independent şi nu provincie componentă şi supusă vreunui alt imperiu, au rămas, potrivit estimărilor 
specialiştilor români, în jur de 960.000 de persoane de etnie română. Ei ocupau oponderi variind între 30-40% până 
la 100% în unele judeţe din vecinătatea României.  În perioada horthystă, imediat după instalarea acestui odios 
regim, s-a trecut la acţiuni îndreptate împotriva cetăţenilor de etnie română, inclusiv forţarea acestora de a părăsi 
locurile lor de baştină, deţinute de strămoşii lor înainte de venirea ungurilor în Câmpia Panonică. Ţinte predilecte 
au fost dascălii, preoţii şi extrem de puţinii intelectuali de etnie română rămaşi după 1920 în Ungaria. Prin toate 
formele, inclusiv prin şcoli, de atunci şi până în prezent, autorităţile maghiare, indiferent de culoarea politică avută: 
extremişti horthyşti, comunişti sau aşa zişii democraţi aflaţi la putere după 1990, au dus o politică criminală de 
exterminare a minorităţii româneşti din Ungaria. Aşa se face că, potrivit datelor oficiale maghiare, la ultimele 
recensăminte şi-au declarat apartenenţa la etnia română mai puţin de 13.000 de persoane, faţă de circa 960.000 în 
anul 1920. Iar procesul de maghiarizare şi deznaţionalizare continuă cu aceeaşi violenţă şi în prezent." 

 

http://adevarul.ro/news/eveniment/1-decembrie-cea-mai-trista-zi-romanilor-ungaria-istoria-stramba-invata-tisa-
1_52a09aa1c7b855ff56798ce1/index.html 
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Polgár Hajnalka (Slovacia), prietenă şi colegă cu Balazs F.Attila la Magyar Interaktív Televízió, organizatoare în 
Dunaszerdahely de serate literare ale “poetului” de tristă amintire Albert Vass... prezentă la mitingul protestatarilor unguri 
din Slovacia ce revendicau autonomia teritorială a secuilor în faţa reprezentanţei Uniunii Europene şi a Ambasadei 
României din Bratislava... aici balături de Gábor Vona  liderul partidului de extremă dreapta Jobbik din Ungaria creatorul 
în anul 2007 a unei organizații paramilitare, care a primit denumirea de Garda Maghiară şi Ernö Ollé de la Jobbik, din 
Okoč/Ekecs, districtul Dunaszerdahely (Slovacia) 

 

10 iunie 2014, Făget Bacău... Ernö Ollé de la Jobbik, din Okoč/Ekecs, districtul Dunaszerdahely (Slovacia) şi prietenul 

său László Lajos din Dunaszerdahely desfăşoară cu emfază drapelul Jobbik, după cum spun ei  “la frontiera milenară” 

(?!...) Domnul cu pălărie poartă un tricou al organizaţiei iredentiste de extremă dreapta cunoscută în Dunaszerdahely, 

oraşul lui Balazs F.Attila, sub numele de ―A Magyar Megmaradásért‖… 

https://www.facebook.com/Magyar.Interaktiv.Televizio
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jobbik
http://ro.wikipedia.org/wiki/Garda_Maghiar%C4%83
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2Flaszlolajos.kletz&ei=vwoXVN2XCYvuaKKzgMgH&usg=AFQjCNEgbvggsx68sifOIjMGbLqaW6fKQw&sig2=d5s-cIEKqPVwpNpPhAaPgQ
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9 noiembrie 2013... Szávay István (dreapta imaginii) cu Ernö Ollé, de la Jobbik, din Okoč/Ekecs, districtul 

Dunaszerdahely (Slovacia) – prietenii lui Berényi József şi Pál Csáky liderii Partidul Comunităţii Maghiare din Slovacia  

 

 

16 iunie 2013... Miting Jobbik la Memorialul  Francisc Rákóczi al II-lea din Budapesta... , István Pista Fehér din 

Komárom, Nitriansky (Slovacia) şi Szávay István preşedinte al Cabinetului Național Politic al Jobbik, membru al 

Parlamentului Ungariei 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Francisc_R%C3%A1k%C3%B3czi_al_II-lea
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16 iunie 2013... Miting Jobbik la Memorialul  Francisc Rákóczi al II-lea din Budapesta... De la stânga la dreapta: 

Bagaméri László (Brumi), Horváth Tibor, István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia), Gaudi-Nagy 

Tamás, parlamentar maghiar şi membru Jobbik, István Mészáros... «Activiştii partidului extremist ungar Jobbik urmează 

exemplul liderului lor, Gabor Vona, care este gata să-şi asume un conflict cu România pentru apărarea drepturilor 

minorităţii maghiare. Deputatul Gaudi-Nagy Tamaş afirmă, pe situl partidului Jobbik, că secuii din Transilvania "trăiesc în 

frică şi sunt oprimaţi în patria lor". "Drepturile secuilor sunt îngrădite arbitrar, ei nu pot trăi liber în propria lor ţară", adaugă 

parlamentarul. El susţine că singura soluţie este "autodeterminarea până la autonomia  teritorială deplină" iar Ungaria 

trebuie să-şi asume reprezentarea secuilor în forurile internaţionale "chiar cu preţul unui conflict". În caz contrar, se poate 

ajunge la un conflict sângeros ca în Kosovo, avertizează Gaudi-Nagy.»  

http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Un+parlamentar+Jobbik+a+cerut+guvernului+maghiar+sa+sustina+auto 

http://adevarul.ro/international/europa/demonstratie-ambasadele-sarba-romana-slovaca-budapesta-tratatului-trianon-

1_51ac32efc7b855ff565054fd/index.html 

 

 

4 iunie 2014, Somorja, regiunea Trnava, 
districtul Dunajská Streda (25 kilometri vest 
de Dunajská Streda/Dunaszerdahely, 
Slovacia… Comemorarea Trianonului cu drapel 
secuiesc… István Pista Fehér, referindu-se la 
evenimentele de la Trianon a declarat încrezător 
că ‖nu se va mai ajunge la aniversarea 
centenarului acestei crime‖... şi că “inamicul 
Ungariei Mari este peste tot în Bazinul Carpatic” 
... Pista (care îl avea alături pe Gaudi-Nagy 
Tamás, parlamentar maghiar şi membru Jobbik 
venit din Ungaria) nu a scăpat ocazia să facă iar 
analogie cu Kosovo şi să afirme că ”România nu 
trebuia să fie primită în UE înainte de a da 
autonomie Ţinutului Secuiesc”... Mai era o lună 
până la ―Universitatea Liberă‖ de la Martos 
(Slovacia) la care „profesoru‖ a luat parte...  

 

 

http://www.parameter.sk/rovat/regio/2014/06/05/trianon-gaudi-nagy-hadvezer-nemzetgyulest-tartott-par-tucat-ember-elott 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Francisc_R%C3%A1k%C3%B3czi_al_II-lea
https://www.facebook.com/behate.tibor
https://www.facebook.com/gaudinagytamas
https://www.facebook.com/gaudinagytamas
https://www.facebook.com/istvan.meszaros.31
http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Un+parlamentar+Jobbik+a+cerut+guvernului+maghiar+sa+sustina+auto
http://adevarul.ro/international/europa/demonstratie-ambasadele-sarba-romana-slovaca-budapesta-tratatului-trianon-1_51ac32efc7b855ff565054fd/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/demonstratie-ambasadele-sarba-romana-slovaca-budapesta-tratatului-trianon-1_51ac32efc7b855ff565054fd/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
https://www.facebook.com/gaudinagytamas
https://www.facebook.com/gaudinagytamas
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2014/06/05/trianon-gaudi-nagy-hadvezer-nemzetgyulest-tartott-par-tucat-ember-elott
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4 iunie 2014, Somorja, regiunea Trnava, districtul Dunajská Streda (25 kilometri vest de Dunajská 

Streda/Dunaszerdahely, Slovacia… Comemorarea Trianonului cu drapele arpadiene, ungureşti şi secuieşti… În imagine 

Aranyossy Szabolcs, liderul organizaţiei de extremă dreapta A Magyar  Megmaradásért (Permaneţa Maghiară) din 

Dunaszerdahely (stânga) şi István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia) în tricoul său preferat, cu harta 

Ungariei mari...  

 

4 iunie 2014, Somorja, regiunea Trnava, districtul Dunajská Streda (25 kilometri vest de Dunajská 

Streda/Dunaszerdahely, Slovacia… Comemorarea Trianonului cu drapele arpadiene, ungureşti şi secuieşti… În imagine 

Gaudi-Nagy Tamás, parlamentar maghiar venit de la Budapesta şi membru Jobbik (stânga) şi Aranyossy Szabolcs, 

liderul organizaţiei de extremă dreapta A Magyar  Megmaradásért (Permaneţa Maghiară) din Dunaszerdahely cu 

membrii ai formaţiunii sale 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
https://www.facebook.com/gaudinagytamas
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4 iunie 2014, Somorja, regiunea Trnava, districtul Dunajská Streda (25 kilometri vest de Dunajská 

Streda/Dunaszerdahely, Slovacia… Comemorarea Trianonului cu drapele arpadiene, ungureşti şi secuieşti… István 

Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia) şi Gaudi-Nagy Tamás, parlamentar maghiar venit de la Budapesta şi 

membru Jobbik (cei cu drapelele ungureşti). Pe cel ţinut de Pista scrie Felvidek (sudul Slovaciei, dar în termenii 

iredentismului maghiar reprezintă întreaga Slovacie!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 iunie 2014, Somorja, regiunea Trnava, districtul 

Dunajská Streda (25 kilometri vest de Dunajská 

Streda/Dunaszerdahely, Slovacia…  

Comemorarea Trianonului cu drapele arpadiene, 

ungureşti şi secuieşti… István Pista Fehér din 

Komárom, Nitriansky (Slovacia), cu harta 

Ungariei mari pe tricou... Este tocmai profesoru‘ ce 

dărâmă indicatoarele în limba română de pe munţii 

noştri... Vă lăsăm pe dumneavoastră să daţi 

epitetele cuvenite pentru această faţă... a 

revizionismului maghiar!  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
https://www.facebook.com/gaudinagytamas
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
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4 iunie 2014, Somorja, regiunea Trnava, districtul Dunajská Streda (25 kilometri vest de Dunajská 

Streda/Dunaszerdahely, Slovacia… Comemorarea Trianonului cu drapele arpadiene, ungureşti şi secuieşti… István 

Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia) în mijlocul membrilor din Dunaszerdahely ai organizaţiei de extremă 

dreapta  A Magyar  Megmaradásért (Permaneţa Maghiară)…  

 

4 iunie 2014, Somorja, regiunea Trnava, districtul Dunajská Streda (25 kilometri vest de Dunajská 

Streda/Dunaszerdahely, Slovacia… Comemorarea Trianonului cu drapele arpadiene, ungureşti şi secuieşti…Vorbeşte 

Gaudi-Nagy Tamás, parlamentar maghiar venit de la Budapesta şi membru Jobbik. Se poate vedea în dreapta bannerul  

organizaţiei de extremă dreapta A Magyar  Megmaradásért (Permaneţa Maghiară)…  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
https://www.facebook.com/gaudinagytamas


 

43 
 

 

27 septembrie 2014... Číčov/Csicsó, comună în districtul Komárno/Komárom, regiunea Nitra (Slovacia). Expoziţie de 

sculptură ce propagă printre exponate ―arta‖ şi harta  iredentismului – Ungaria mare. S-au întâlnit aici doi ―iubitori de artă‖, 

ce potriveală!  Miklos Duray şi  István Pista Fehér... 

 

27 septembrie 2014... Expoziţie de sculptură la Číčov/Csicsó, comună în districtul Komárno/Komárom, regiunea Nitra 

(Slovacia)... Aceeaşi obsesie bolnăviciosă – Trianonul! Ştim că nu autonomia îl frământă de fapt pe strategul Partidului 

Comunităţii Maghiare, Duray Miklós (în stânga imaginii)! El are aceleaşi viziuni revizioniste ca prietenii László Tőkés, Pál 

Csáky, „profesoru‖ István Pista Fehér (aici în dreapta) şi ca alţi ‖artişti‖, extremişti ... – Ungaria mare 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno_District
http://en.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno_District
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Sub titlul ―Duray negocia autonomia 

maghiarilor‖, portalul de ştiri din Slovacia, 

Sme.sk|News relata în ediţia sa din 22 martie 

2008 următoarele: 

«După consultări cu Pál Csáky, vicepreşedintele Duray Miklós al 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (MKP/SMK), a fost prezent 

la Budapesta, miercuri 19 martie 2008, la o reuniune a Consiliului de 

autonomie maghiară din Bazinul Carpatic (KMAT), fondat în 2004 de un 

maghiar radical din Transilvania, europarlamentarul László Tőkés. »  

«Strategul Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, Duray a refuzat 

să comenteze sau să se distanțeze de ceea ce a fost declarat în cadrul 

ședinței. "Nimic de genul asta, de la ceea ce ar trebui să se distanțeze, nu a 

existat", a spus el. »  

Conform cunoscutului portal de ştiri din Slovacia, Sme.sk | News «Tőkés a 

anunțat, după ședința Consiliului că a stabilit un grup de lucru pentru 

coordonarea și reprezentarea internațională a diferitelor concepte de 

autonomie. Scopul este de a internaționaliza problema autonomiei. KMAT 

dorește, prin urmare, cu ocazia Summit-ului NATO de la București (2-4 

aprilie 2008) să facă lobby în rândul statelor membre ca, pentru motive de 

securitate acestea să sprijine aspirațiile pașnice și democratice pentru autonomie... » 

Într-un interviu publicat în Pravda.sk din 22 martie 2007 intitulat sugestiv ―Avem nevoie de un program de autonomie‖,  

Duray Miklós făcea chiar următoarea afirmaţie: “Este bine cunoscut faptul că sistemul de la Versailles, care include acordul 

de la Trianon a fost rău și nu a dus la pace, dar la un alt război, lagăre de concentrare. Aranjamentul Europei postbelice a 

fost nefericit.”  

Duray Miklós, strategul şi vicepreşedintele Partidului Comunităţii Maghiare (Coaliţa Maghiară/SMK) din Slovacia, care a 

imprimat linia radicală în acest partid, un partizan al autonomiei teritoriale, cu ajutorul căruia  Pál Csáky îşi câştigase 

mandatul de preşedinte al partidului în martie 2007.  

http://www.sme.sk/c/3789218/duray-bol-na-rokovani-o-autonomii-madarov.html 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153216-duray-potrebujeme-program-autonomie/ 

 

 

 

 

 

 

 

László Tőkés şi Duray Miklós 

sunt cunoştinţe mai vechi şi 

prieteni, după cum atestă 

această imagine... Pe 19 martie 

2008, la reuniunea Consiliului 

de autonomie maghiară din 

Bazinul Carpatic (KMAT),  Pál 

Csáky ştia că la Budapesta 

mergea omul potrivit...  

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
http://www.sme.sk/c/3789218/duray-bol-na-rokovani-o-autonomii-madarov.html
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153216-duray-potrebujeme-program-autonomie/
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
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Nu există dubii, László Tőkés 

şi Duray Miklós au multe 

concepţii şi planuri politice 

comune... 

 

 

 

Ziarele slovace şi ungureşti anunţaseră cu şase ani în urmă: ―Zarurile au fost 

aruncate!... Csáky a proclamat autonomia! Este necesar a fi anunțat 

parlamentul slovac‖... ‖Președintele SMK la o întâlnire în umbră cu 

radicalii maghiari din România, a deschis un subiect controversat.‖  

Dunaszerdahely, seara zilei de sâmbătă 27 septembrie 2008...  Pál Csáky (pe atunci preşedintele Partidului Coaliţiei 

Maghiare din Slovacia/SMK) tocmai avusese o întâlnire de două ore în spatele ușilor închise cu europarlamentarul László 

Tőkés, președintele Consiliului de autonomie a Bazinului Carpatic, pe care l-a fondat în 2004. Întâlnirea a avut ca temă 

principală problema autonomiei Bazinului Carpatic şi situaţia etnicilor maghiari, unitatea lor peste graniţele Ungariei şi 

crearea diferitelor autonomii în Slovacia şi România. În acest scop, un rol important având colaborarea mai strânsă a 

bisericii reformate din Felvidek (sudul Slovaciei) şi nord-vestul Transilvaniei (―Partium‖). Csáky a oferit lui Tőkés, liderul 

cunoscut al radicalilor maghiari din România, propriul plan de autonomie elaborat într-un moment când a fost prim-ministru 

adjunct al Slovaciei şi un proiect de lege pe care Csáky l-a dezvoltat încă în 2004, bazat pe autoguvernarea minorităţii 

maghiare, codificat în ―principiile autonomiei școlare și minoritățile culturale‖. El a spus că partidul său a evitat conceptul de 

―autonomie‖, deoarece slovacii sunt hipersensibili la acest cuvânt. Planul său prevedea chiar înfiinţarea unui miniparlament 

maghiar în Slovacia în sprijinul autoguvernării. Autonomia a fost întotdeauna un obiectiv declarat al partidului său chiar când 

a fost la guvernare.  

"Nu-mi pasă ce vor spune oamenii primitivi („Az, hogy primitív emberek mit fognak szólni az engem nem érdekel‖). 

Soluţia trebuie găsită de propriile noastre structuri şi compatrioţii noştri", a spus Csáky.  

Fostul președinte al partidului, Béla Bugár a avertizat însă că ideea de "mic parlament maghiar" a lui Csáky este foarte 

nocivă şi stupidă. 

Obiectivul de cooperare a bisericilor, în conformitate cu acordul semnat, este restaurarea unității originale a Bisericii 

Reformate din Ungaria. Ambele instituții, de asemenea, doresc să se opună în comun discriminării minorității maghiare și 

promovează auto-determinarea colectivă a minorităților. 

În încheierea zilei, Csáky Pál şi László Tőkés au participat la o serată politico-literară la Budapest Cafe, de pe strada 

principală din Dunaszerdahely, aceeaşi cafenea unde Balázs Ferenc Attila îşi face veacul în întâlnirile lui literare...  

Programul din acel an a fost parte dintr-un concert de trei zile şi expoziție de carte  religioasă, realizate cu contribuţia 

bisericii din Dunaszerdahely şi a persoanelor private. Duminică, 30 septembrie 2008 episcopul László Tőkés și episcopul 

Geza al Transilvaniei au slujit în piața principală şi au pus piatra de temelie a unei capele.  

 http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2008/09/27/csaky-meghirdette-az-autonomiat-bejelentette-szlovakiai-magyar-parlamentre 

http://www.sme.sk/c/4098065/csaky-narusil-tabu.html 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2008/09/27/csaky-meghirdette-az-autonomiat-bejelentette-szlovakiai-magyar-parlamentre
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Dunaszerdahely (Slovacia), 27 septembrie 2008... László Tőkés şi Csáky Pál după întâlnirea de două ore în spatele ușilor 

închise... ―Zarurile au fost aruncate!... Csáky a proclamat autonomia! Este necesar a fi anunțat parlamentul slovac.‖  
 

 

Dunaszerdahely (Slovacia), 27 septembrie 2008... László Tőkés şi Csáky Pál după întâlnirea de două ore în spatele ușilor 

închise... Csáky Pál: "Nu-mi pasă ce vor spune oamenii primitivi. Soluția trebuie găsită de propriile noastre structuri 

și compatrioții noştri" 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%25C3%25A1szl%25C3%25B3_T%25C5%2591k%25C3%25A9s&ei=Ul0HVLyWI8WcygSrkoLAAQ&usg=AFQjCNG_QyOpF_zNg5FMC9wk30MJnsGwqw&sig2=Mzcb0P4Pyr4eZe3aBJGBKg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%25C3%25A1szl%25C3%25B3_T%25C5%2591k%25C3%25A9s&ei=Ul0HVLyWI8WcygSrkoLAAQ&usg=AFQjCNG_QyOpF_zNg5FMC9wk30MJnsGwqw&sig2=Mzcb0P4Pyr4eZe3aBJGBKg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
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Dunaszerdahely (Slovacia), 27 septembrie 2008... László Tőkés şi Csáky Pál după întâlnirea de două ore în spatele ușilor 

închise... ―Zarurile au fost aruncate!... Csaky a proclamat autonomia! Este necesar a fi anunțat parlamentul slovac.‖  

 

 

Dunaszerdahely (Slovacia), 27 septembrie 2008... László Tőkés şi Csáky Pál... ‖Președintele SMK (Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia) la o întâlnire în umbră cu radicalii maghiari din România,                                                          

a deschis un subiect controversat.‖ 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%25C3%25A1szl%25C3%25B3_T%25C5%2591k%25C3%25A9s&ei=Ul0HVLyWI8WcygSrkoLAAQ&usg=AFQjCNG_QyOpF_zNg5FMC9wk30MJnsGwqw&sig2=Mzcb0P4Pyr4eZe3aBJGBKg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%25C3%25A1szl%25C3%25B3_T%25C5%2591k%25C3%25A9s&ei=Ul0HVLyWI8WcygSrkoLAAQ&usg=AFQjCNG_QyOpF_zNg5FMC9wk30MJnsGwqw&sig2=Mzcb0P4Pyr4eZe3aBJGBKg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
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Dunaszerdahely (Slovacia), 27 septembrie 2008...                                                                                                                                                     

Radicalii maghiari László Tőkés, fondatorul în anul 2004 al Consiliului de autonomie maghiară din Bazinul Carpatic şi 

Csáky Pál președinte pe atunci al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 

 

Dunaszerdahely (Slovacia), 27 septembrie 2008... László Tőkés şi Csáky Pál după întâlnirea de două ore în spatele ușilor 

închise... ―Zarurile au fost aruncate!... Csaky a proclamat autonomia! Este necesar a fi anunțat parlamentul slovac.‖  

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%25C3%25A1szl%25C3%25B3_T%25C5%2591k%25C3%25A9s&ei=Ul0HVLyWI8WcygSrkoLAAQ&usg=AFQjCNG_QyOpF_zNg5FMC9wk30MJnsGwqw&sig2=Mzcb0P4Pyr4eZe3aBJGBKg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FL%25C3%25A1szl%25C3%25B3_T%25C5%2591k%25C3%25A9s&ei=Ul0HVLyWI8WcygSrkoLAAQ&usg=AFQjCNG_QyOpF_zNg5FMC9wk30MJnsGwqw&sig2=Mzcb0P4Pyr4eZe3aBJGBKg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCs%25C3%25A1ky_P%25C3%25A1l&ei=tF0HVKTsFc-tyAS3_ICwBg&usg=AFQjCNExYWPGY768ShEV0fBJhwdrijHrbA&sig2=QvRJM-4H2bWwHtGmXuimVw
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Şi iată că pe 7 noiembrie 2013 la Veszprém în 

Ungaria, la deschiderea  conferinţei de două 

zile cu prilejul ‖aniversării‖ a 75 de ani de la 

Primul Dictat de la Viena, Pal Csaky, avea să 

declare ritos că ‖Tratatul de Pace de la 

Trianon a fost unul tâlhăresc, şi apariţia 

conflictelor arată că graniţele politice 

stabilite după Primul Război Mondial nu 

coincid cu granițele etnice‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 iunie 2014, Budapesta... decernarea premiului ‖Arpad‖ lui Csáky Pál fostul preşedinte al Partidului Comunităţii 

Maghiare (MKP) din Slovacia are deci semnificaţia cuvenită...  
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30 iunie 2014... Expoziţie-memorială „Trianon” organizată la Esztergom, oraş în nordul Ungariei, pe malul drept al Dunării 

care formează o parte din graniţa cu Slovacia. În imagine sunt  Zoltan Lomnici liderul organizației numite ‖Consiliul 

Demnității Umane‖ din Ungaria (stânga) şi Csaky Pal fostul lider al Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 

(dreapta)  

 

30 iunie 2014... Expoziţie-memorială „Trianon” cu hărţi evocatoare şi drapelul secuiesc... organizată la Esztergom oraş în 

nordul Ungariei, pe malul drept al Dunării care formează o parte din graniţa cu Slovacia  
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Daniel Kocsis, la cripta lui Horthy Miklos şi a 

familiei acestuia de la Kenderes, oraș 

în districtul Karcag, județul Jász-Nagykun-

Szolnok, Ungaria  (mai 2010)... Fotografia o 

însoţeşte de exclamaţia: ‖Éljen Horthy!!!‖ 

(Trăiască Horthy!)... Daniel Kocsis conduce 

―Grupul de lucru Politici Naționale” de la 

Asociaţia Creştină de Tineret (IKSZ) – aripa 

tânără a Partidului Popular Creştin Democrat 

(Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP) din 

Ungaria al vicepremierului Ungariei Zsolt 

Semjén, care este oficial un partener de coaliție 

de guvernământ cu Fidesz-ul lui Viktor Orban, 

dar în realitate este un partid satelit al Fidesz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Kocsis, şef la ―Grupul de lucru Politici Naționale” de la Asociaţia Creştină de Tineret (IKSZ) din Ungaria într-o 

plimbare în România pe 25 mai 2010… Pentru promovarea de mesaje iredentiste se foloseşte de un minor din zona 

Odorheiul Secuiesc cu care pozează alături de un graffiti: ‖Székelyföld nem Románia” (―Ţinutul Secuiesc nu e 

România‖)… și asta chiar în niște mâzgăleli ―runice‖… 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Districtul_Karcag,_J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2Fpages%2FSz%25C3%25A9kelyf%25C3%25B6ld-nem-Rom%25C3%25A1nia%2F208972079125938&ei=TO8LVOWwJ47dao28grAD&usg=AFQjCNFmZs6-uHGyYJcACLI_J9OJeLsfIA&sig2=y94K0HBmMFD48iElURUTgg
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26 iulie 2014... ―Universitatea Liberă‖ de la Tuşnad, România... Delegaţie comună – în stânga imaginii sunt Daniel 

Kocsis de la ―Grupul de lucru Politici Naționale” al Asociaţiei Creştine de Tineret (Ifjúsági Kereszténydemokrata 

Szövetség -IKSZ) din Ungaria şi Csonka Ákos șef al Cabinetului de Politică Națională la Via Nova ICS (aripa tânără a 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, acum afiliată la Jobbik)  

 

În centrul imaginii sunt Szávay István preşedinte al Cabinetului Național Politic al Jobbik, membru al Parlamentului 

Ungariei şi Cziprusz Zoltán de la departamentul aşa numit “Management Strategic” al Via Nova, aripa tânără a 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik) http://www.buzera.org/2013/11/mar-megint-jobbikkal-

haverkodik-via-nova.html 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
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15 noiembrie 2010... Szávay István preşedinte al Cabinetului Național Politic al Jobbik, membru al Parlamentului Ungariei, 

Gubík László Gubík László preşedintele organizaţiei de tineret Via Nova a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 

(acum afiliată la Jobbik), şi Daniel Kocsis de la ―Grupul de lucru Politici Naționale” al Asociaţiei Creştine de Tineret 

(IKSZ) din Ungaria... “Krisztinaváros” (Orașul Cristina) este un cartier din Budapesta care se întinde pe 

teritoriul sectoarelor XII și I 

http://www.antena3.ro/romania/mai-patru-cetateni-ungari-printre-care-seful-garzii-maghiare-au-interdictie-un-an-in-romania-247368.html 

http://www.frontpress.ro/2014/03/extremisti-unguri-inclusiv-un-parlamentar-interzisi-in-romania.html                   

http://www.gandul.info/stiri/patru-extremisti-maghiari-au-primit-interdictie-de-1-an-pe-teritoriul-romaniei-12281029 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Cine+sunt+cei+patru+extremisti+maghiari+nedoriti+in+Romania+UDMR 

 

15 noiembrie 2010... Bagócsi Zoltán, Gubík László preşedintele organizaţiei de tineret Via Nova a Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik), de gât cu Daniel Kocsis de la ―Grupul de lucru Politici Naționale” al 

Asociaţiei Creştine de Tineret (IKSZ) – aripa tânără a Partidului Popular Creştin Democrat (Kereszténydemokrata 

Néppárt, KDNP) din Ungaria al vicepremierului Ungariei Zsolt Semjén 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Budapesta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sectorul_al_XII-lea_din_Budapesta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sectorul_I_din_Budapesta
http://www.frontpress.ro/2014/03/extremisti-unguri-inclusiv-un-parlamentar-interzisi-in-romania.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
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23 noiembrie 2013... Împreună la minoritatea maghiară din mica localitate Vardarac, în Croaţia (nord-vest de Osijek, 

aproape de Vojvodina sârbească) –  Szávay István preşedinte al Cabinetului Național Politic al Jobbik, membru al 

Parlamentului Ungariei şi Daniel Kocsis de la ―Grupul de lucru Politici Naționale” al Asociaţiei Creştine de Tineret 

(IKSZ) – aripa tânără a Partidului Popular Creştin Democrat (Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP) din Ungaria al 

vicepremierului Ungariei Zsolt Semjén 

 

Szávay István şi Daniel Kocsis la minoritatea maghiară de la Vardar, în Croaţia (nord-vest de Osijek, aproape de 

Vojvodina sârbească)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
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11 februarie 2013, Baile Homorod – Harghita, ROMÂNIA… Csonka Ákos, șef de cabinet pe Politici Naționale la Via 

Nova ICS (Slovacia), acum afiliată la Jobbik – cel care la data de 27 octombrie 2013 avea să bage manifestul 

protestatarilor ce revendicau autonomia teritorială a secuilor, în cutia poştală a Ambasadei României din Bratislava... şi 

Daniel Kocsis şef la ―Grupul de lucru Politici Naționale” de la Asociaţia Creştină de Tineret (IKSZ) – aripa tânără a 

Partidului Popular Creştin Democrat (Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP) din Ungaria   
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Consiliul de Coordonare pentru Tineret din Odorheiul Secuiesc şi Daniel Kocsis din Ungaria (în dreapta imaginii) în 

schimb de experienţă la Via Nova (acum afiliată la Jobbik) şi Partidul Comunităţii Maghiare din Slovacia (6 martie 

2012…)    

 

La un meci de fotbal al echipei favorite din Dunaszerdahely cu Slovan Bratislava…  (22 martie 2014, Bratislava)… În 

imagine sunt Iván Péter de la Via Nova ICS, Daniel Kocsis şef la ―Grupul de lucru Politici Naționale” de la Asociaţia 

Creştină de Tineret (IKSZ) din Ungaria şi Vésey Kovács László din Dunaszerdahely (ofiţerul de presă al Via Nova ICS) 

bun prieten al lui Balazs F.Attila...  
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3 septembrie 2012, la o paranghelie cu Gubík László preşedintele organizaţiei de tineret Via Nova a Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia (stânga), alături de Daniel Kocsis şef la ―Grupul de lucru Politici Naționale” de la 

Asociaţia Creştină de Tineret (IKSZ) din Ungaria şi Csonka Ákos (dreapta) șef de cabinet pe Politici Naționale la Via 

Nova ICS (acum afiliată la Jobbik!), cel care peste un an, la data de 27 octombrie 2013 va băga în cutia poştală a 

Ambasadei României din Bratislava, manifestul protestatarilor unguri din Slovacia ce revendicau autonomia teritorială a 

secuilor...  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Party printre cărți… 

Gubík László preşedintele organizaţiei de tineret Via Nova, 

a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum 

afiliată la Jobbik) şi Daniel Kocsis, şef la ―Grupul de lucru 

Politici Naționale” de la Asociaţia Creştină de Tineret 

(IKSZ) din Ungaria (9 ianuarie 2011)…  
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24 august 2011... Daniel Kocsis (în mijloc) conduce 

―Grupul de lucru Politici Naționale” de la Asociaţia 

Creştină de Tineret (IKSZ) – aripa tânără a Partidului 

Popular Creştin Democrat (Kereszténydemokrata 

Néppárt, KDNP) din Ungaria al vicepremierului Ungariei 

Zsolt Semjén... Îl vedem aici la placa memorială a lui 

István Horthy, fiul cel mare al lui Miklós Horthy ce se 

înobilase cu titlul “Vitéz Nagybányai Horthy István‖ 

(…de Baia Mare) ca şi dictatorul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 februarie 2010... Daniel Kocsis a ajuns “bine mersi‖ cu drapelul unguresc prin România, şi la un tren de Buzău...  

http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Horthy
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15 Martie 2011, Cluj Napoca – Zsolt Semjén viceprim ministrul Ungariei, preşedintele  Partidului Popular Creştin 

Democrat din Ungaria (Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP) cu Daniel Kocsis de la Asociaţia Creştină de Tineret 

(Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség -IKSZ),”pepiniera‖ de tineret a acestui partid satelit al Fidesz  

 

 

Daniel Kocsis de la Asociaţia Creştină de Tineret (Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség -IKSZ) din Ungaria, la 

statuia din Odorheiul Secuiesc a criminalului de război, “poetul” Wass Albert ce are scris pe soclu „Secuiul Rătăcitor‖... 

http://www.ziaristionline.ro/2013/08/31/stat-fara-caini-de-cristian-negrea/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
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7 iunie 2010… Daniel Kocsis în Miskolc (Ungaria)! 

 

 

15 iunie 2014… Karaffa Attila în Győr (Ungaria)! 
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Daniel Kocsis şef la ―Grupul de lucru Politici Naționale” de la Asociaţia Creştină de Tineret (IKSZ) din Ungaria, în 

discuţie cu Karaffa Attila, preşedinte executiv al Asociației Civice Pázmáneum/Pázmaneum polgári társulás şi membru 

al Consiliului Local Dunaszerdahely al Partidului Comunităţii Maghiare (MKP), prieten bun cu Balazs F.Attila (27 mai 

2011)… Ca şi patronii lor, aceşti doi ―politicieni‖ au în comun revizionismul! 

 

Karaffa Attila preşedinte executiv al Asociației Civice Pázmáneum/Pázmaneum polgári társulás şi membru al 

Consiliului Local Dunaszerdahely al Partidului Comunităţii Maghiare (MKP), alături de Csáky Pál fostul preşedinte 

Partidului Coaliţiei Maghiare din Slovacia, ambii prieteni ai lui Balazs F.Attila la o reuniune culturală în Bratislava (15 

noiembrie 2012) 
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Steagul secuiesc a fost arborat pe primăria din Dunajská Streda 

(Dunaszerdahely), Slovacia (1 martie 2013)...  

 

Cu o zi înainte însă, pe 28 februarie 2013 un grup de agitatori condus de Vésey Kovács László ofițerul de presă Via Nova 
ICS., din Dunaszerdahely, Pallér Péter (în spate) din Komarno/Komárom de la Via Nova, responsabil cu proiectele 
Jobbik pentru Felvidek (sudul Slovaciei) şi Samu István președinte de politica națională şi vicepreşedinte al Via Nova, 
ambii din Komárno precum şi Ernö Ollé din Okoč/Ekecs, districtul Dunaszerdahely (în dreapta) de la Jobbik desfăşurând 
provocator drapelul secuiesc şi cel al Ungariei Mari solicitaseră să fie primiţi de primul ministru slovac Robert Fico, 
prezent de Ziua Femeii la Dunaszerdahely. Ca și Vésey Kovács László, Samu István este prieten bun cu Balazs F.Attila 

 

28 februarie 2013… Pentru încălcarea legii slovace au avut în schimb o scurtă întâlnire cu poliţia din Dunaszerdahely... 

Turbulenţii nu s-au liniştit şi a doua zi, de 1 martie au participat la arborarea drapelul secuiesc pe primăria din acest  

orăşel...(în prim plan, cu şapcă este Vésey Kovács László, ofițerul de presă Via Nova ICS. – acum afiliată la Jobbik, 

prietenul şi ―concitadinul‖ lui Balazs F.Attila) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Sk-Dunajskastreda.ogg
https://www.facebook.com/pages/Kom%C3%A1rom/112445665433327
https://www.facebook.com/istvan.samu1/photos_all
https://www.facebook.com/pages/Kom%C3%A1rno/108186949203071
https://www.facebook.com/istvan.samu1/photos_all
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Pe data de 1 martie 2013, primarul localităţii Dunajska Streda 

(Dunaszerdahely) din sudul Slovaciei, Hájos Zoltán, a permis să fie 

arborat steagul secuiesc pe faţada Primăriei. Evenimentul a avut loc în 

prezenţa preşedintelui Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, 

Berényi József... Hájos Zoltán a subliniat în cadrul evenimentul că a 

luat această decizie la solicitarea organizaţiilor „Permanenţa Ungară” 

(A Magyar Megmaradásért  Polgári  Társulás), Via Nova (organizaţia 

de tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, preşedinte 

Gubik László, simpatizant fervent al JOBBIK) şi Pazmaneum 

(Asociația Civică Pázmáneum/Pázmaneum polgári társulás – 

preşedinte executiv fiind Karaffa Attila care este şi membru al 

Consiliului Local Dunaszerdahely al Partidului Comunităţii 

Maghiare (MKP), prieten bun cu Balazs F.Attila, Berenyi Jozsef şi 

Csaky Pal). Toate aceste organizaţii au un caracter făţiş iredentist şi neorevizionist. 

După arborarea steagului, cei prezenţi au intonat imnul secuilor şi imnul maghiarilor de pretutindeni. „Prin intonarea 
imnurilor ne-am exprimat solidaritatea faţă de locuitorii Ţinutului Secuiesc. Odorheiu-Secuiesc este o localitate 
înfrăţită cu oraşul nostru. (adăugăm noi, oraşul de origine al ”poetului” hortist József Nyírő ce a studiat teologia 
catolică la Alba Iulia!) Prin arborarea steagului nu am soluţionat problema, însă am dovedit că există un interes 
comun de a ne ajuta reciproc şi de a acţiona în privinţa problemelor care îi privesc pe maghiarii de 
pretutindeni. Steagul secuiesc va avea un rol important în cadrul ceremoniilor dedicate zilei de 15 martie‖, a 
declarat Hájos Zoltán, citat de portalul de limbă maghiară din Slovacia, felvidek.ma. 
Acţiunea a avut loc doar cu acordul primarului, fără avizul Consiliului Local. „Ar fi fost benefică o decizie a autorităţilor 
locale în problema arborării steagului. Este important să ne asumăm solidaritatea faţă de comunităţile maghiare din 
afara graniţelor Ungariei. Ne-a picat bine când în problema legii utilizării limbii minorităţii, maghiarii din Ardeal au 
semnat petiţii în favoarea noastră, fără să le solicităm asta. Aceste gesturi simbolice nu pot fi delimitate de 
dezvoltarea economică din zonă. Ar fi o greşeală să credem că renunţarea la identitatea maghiară ne-ar aduce 
beneficii economice din partea Guvernului. În realitate este tocmai invers. Păstrarea respectului de sine are efect 
asupra dezvoltării regionale‖, a comentat Berenyi Jozsef. Reprezentanţii partidului de opoziţie Most-Hid au absentat de 
la eveniment, invocând „că au lucruri mai bune de făcut‖. Conform recensământului din 2011, în localitatea Dunajska 
Streda (Dunaszerdahely) trăiesc 22.477 de locuitori, dintre care 16.752 sunt de etnie maghiară. 
În contextul conflictului diplomatic dintre România şi Ungaria pe tema arborării steagului secuiesc, ministrul de Externe al 
Ungariei, Martonyi Janos, urma să sosească la Bucureşti pentru o întrevedere cu omologul său român, Titus Corlăţean... 
 

 
 
1 martie 2013 Dunaszerdahely... Se îndreaptă spre primăria oraşului lor Vésey Kovács László, ofițerul de presă Via Nova 
ICS (acum afiliată la Jobbik!) şi în dreapta imaginii, purtând steagul secuiesc – Aranyossy Szabolcs, preşedintele de 
onoare al organizaţiei ‖civice‖ iredentiste „Permanenţa Ungară” (A Magyar  Megmaradásért)  
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1 martie 2013 Dunaszerdahely... Autointitulatul ―A Magyar Megmaradásért‖ (Aranyossy Szabolcs), preşedintele de 

onoare al organizaţiei ‖civice‖ iredentiste „Permanenţa Ungară” (A Magyar  Megmaradásért Polgári  Társulás) membru 

al grupului Trianon şi prieten cu poetul păpuşar Balazs F.Attila) pune steagul secuiesc pe primăria oraşului lor 

Dunaszerdahely... în dreapta în admiraţie, sunt primarul  Hajos Zoltan şi Berényi József preşedintele Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia, în stânga cu ochelari este  Vésey Kovács László, ofițerul de presă Via Nova ICS., alt 

prieten al lui Balazs F.Attila... 

 
1 martie 2013 Dunaszerdahely... După arborarea steagului secuiesc... Aranyossy Szabolcs din localitate, preşedintele de 

onoare al organizaţiei ‖civice‖ iredentiste „Permanenţa Ungară” (A Magyar  Megmaradásért  Polgári  Társulás) membru 

al grupului Trianon... în spate îl vedem pe Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, 

parţial mascat de localnicul Vésey Kovács László ofițerul de presă Via Nova ICS. (acum afiliată la Jobbik!)... Toţi prieteni 

cu Balazs F.Attila. 
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1 martie 2013 Dunaszerdahely...  În balconul primăriei, după arborarea steagului secuiesc... În stânga imaginii este 

Aranyossy Szabolcs din localitate, preşedintele de onoare al organizaţiei ‖civice‖ iredentiste „Permanenţa Ungară” 

(A Magyar  Megmaradásért  Polgári  Társulás), Vésey Kovács László ofițerul de presă Via Nova ICS., din 

Dunaszerdahely (cu spatele), ambii din localitate... în discuţie cu  primarul oraşului, Hájos Zoltán şi cu Berényi József 

preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (dreapta)… Toţi prieteni cu Balazs F.Attila. 

 

1 martie 2013 Dunaszerdahely... Aranyossy Szabolcs (―A Magyar Megmaradásért‖) preşedintele de onoare al 

organizaţiei ‖civice‖ iredentiste „Permanenţa Ungară” (A Magyar  Megmaradásért  Polgári  Társulás) membru al 

grupului Trianon... prieten cu Balazs F.Attila, şi ceilalţi protestatari, după arborarea drapelului secuiesc pe primăria din 

micuţa lor localitate... 
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1 martie 2013 Dunaszerdahely... Primarul oraşului, Hájos Zoltán împreună cu Takács Kosár Tímea, nelipsită la astfel de 

ocazii, localnică şi prietenă cu poetul păpuşar Balazs F.Attila (este membră a grupului Horthy) 

 
1 martie 2013 Dunaszerdahely... Alături de primarul Hájos Zoltán au participat la adunare Iván Péter, Beke Tibor, Roli 

Domonkos, Pomichal Richárd, Vésey Kovács László, autointitulatul ―A Magyar Megmaradásért‖ (Aranyossy 

Szabolcs), şeful acestei organizaţii iredentiste şi membru al grupului Trianon (cu şapcă albă), Takács Kosár Tímea, 

prieteni cu poetul păpuşar Balazs F.Attila, toţi din aceeaşi localitate... 
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Universitatea Liberă de vară" 

de la Martos (Martovce) 

În fiecare an, Fidesz ține o "universitate liberă" la Tuşnad, în România. În mod normal, Viktor Orbán are o prezenţă 

regulată acolo și ceea ce are de spus este, de obicei semnificativ punct de vedere politic.  

Această tradiție Fidesz a fost acum extinsă. Între 18 și 21 iulie 2013, o similară "Universitate Liberă" a fost organizată 

pentru prima dată în Martos (Martovce), un sat cu aproximativ 700 de locuitori, la 17 km de Komárom/Komarno, Slovacia, 

foarte aproape de Dunaszerdahely (Dunajska Streda). Inițial, organizatorii sperau că Viktor Orbán va onora evenimentul 

cu prezența sa, dar în cele din urmă au trebuit să se mulțumească doar cu László Kövér ca keynote speaker.  

Organizatorii au primit ajutor financiar de la Fidesz și guvernul ungar, în afară de MOL (corporaţie est europeană de 

petrol şi gaze), care a fost descris ca "sponsorul șef." Printre organizațiile care au sprijinit efortul au fost mai multe fundații 

Fidesz, organizația de tineret Fidesz Fidelitas, Asociația Tinerilor Creștin Democrați, și Universitatea János Sellye din 

Komarno. Sponsorii trebuie să fi contribuit cu destui bani, deoarece evenimentul prelungit de week-end a inclus trupe de 

rock și interpreți, precum și vorbitori din Serbia și România.  

Gazda a fost Magyar Közösség Pártja (MKP)/Partidul Comunităţii Maghiare și Via Nova, organizaţia sa de tineret. 

MKP inițial a fost singurul partid politic maghiar din Slovacia, dar s-a împărțit cu un număr de ani în urmă. Béla Bugár, un 

moderat, a părăsit partidul, în timp ce acesta se mișca mai departe la dreapta și a fondat un partid slovaco-maghiar, numit 

Most-Híd, cuvintele maghiare şi slovace pentru "pod." Fidesz nu doresc să construiască poduri. Acesta nu este stilul lor, și 

în cel mai scurt timp, guvernul maghiar a anunțat că nu consideră Most-Híd un partid maghiar. În prezent, guvernul maghiar 

nu are nici o legătură cu partidul lui Bugár, chiar dacă la ultimele alegeri a reuşit să-și păstreze statutul de partid 

parlamentar, în timp ce MKP sprijinit de Fidesz nu a reuşit. Fidesz calculează de multe ori greşit atunci când vine vorba de 

politica minorităților maghiare din țările vecine.  

 
4 iulie 2013 Komárno/Komarom... Cu puţin înainte de „Universitatea Liberă‖ de la Martos, Gubik László preşedinte al 

Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik), a fost văzut 

în compania lui Aranyossy Szabolcs din Dunaszerdahely... unul dintre liderii Persistența maghiară 

(A Magyar Megmaradásért), organizaţie de extremă dreapta  

 http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2013/07/04/neonacik-felvideki-szigete  
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Via Nova are un nou președinte, László Gubík. A devenit cunoscut faptul că Jobbik l-a abordat pe Gubík și a cerut o 

cooperare mai strânsă între această organizaţie și Via Nova. Gubík a fost aparent impresionat de István Szavay, un 

membru Jobbik al parlamentului și fostul șef al organizației studenților de la Facultatea de Arte ELTE dominată de Jobbik. 

Gubík a fost fotografiat aici în picioare în fața unui steag Jobbik...  

 

László Gubík vorbeşte la o reuniune Jobbik în noiembrie 2012 la Budapesta... În sală îl asistau Szávay István preşedinte 

al Cabinetului Național Politic al Jobbik, membru al Parlamentului Ungariei şi Pallér Péter de la Via Nova, responsabil cu 

proiectele Jobbik pentru Felvidek şi viitorul candidat la alegerile pentru parlamentul Ungariei pe lista Jobbik pentru 

această circumscripţie din sudul Slovaciei...   

 http://dotoho.blog.hu/2013/03/20/bukta_van_szlovmagyar_neonacik 

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/04/15/ki-ez-gubik-jobbik-kikepezte-fidesz-hasznalja 

http://alfahir.hu/egy_eros_magyarorszag_mentheti_meg_a_felvideket-20121108 

http://dotoho.blog.hu/2013/03/20/bukta_van_szlovmagyar_neonacik
http://alfahir.hu/egy_eros_magyarorszag_mentheti_meg_a_felvideket-20121108
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În ciuda acestui scandal, Fidesz nu a ezitat să lucreze împreună cu Via Nova în organizarea primei "universităţi 

libere", în Slovacia. Pallér Péter din Komarno/Komárom de la Via Nova, responsabil cu proiectele Jobbik pentru 

Felvidek (sudul Slovaciei) a fost organizator direct al Universităţii Libere de Vară de la Martos unde au fost larg distribuite 

materiale de propagandă Jobbik şi a fost invitată trupa  Kárpátia, de fapt interzisă nu numai în Slovacia. Evenimentul a avut 

un buget de 150 de mii de euro. Aparent, adunarea nu a fost un mare succes, deși o mulțime de oameni ―importanți‖ au 

apărut în afară de Kövér. Dintre aceştia, András Schiffer (LMP), Katalin Szili, fostul deputat socialist acum independent, 

Hunor Kelemen președintele celui mai mare partid maghiar din România și Zsuzsanna Répássy secretar de stat adjunct 

responsabil cu politica națională și participare al Ungariei. 

 

Adevărata faţă a Universităţii Libere de Vară de la Martos (Slovacia)  

 

Toată lumea, inclusiv Fidesz trebuie să trăiască acum cu faptul că o multitudine de cărți rasiste, anti-semite, iredentiste, 

au fost expuse și vândute la festival. Aici este o imagine a colecţiei. Imaginea este autentică; ea poate, de asemenea, a 

fost văzută pe o pagină Facebook slovaco-ungară.  

Printre alte titluri ce ai putea cumpăra, Henry Ford Evreul International, Protocoalele Înțelepților Sionului, și cartea deschisă 

antisemită a lui Ernő Raffay, cartea anti-semită despre francmasoni (Politizáló szabadkőművesség). Alte titluri de alegere au 

fost Borbála Obrusánszky lui Szkíta-magyar múltunk ragyogása, o carte despre eroarea ce stă la baza teoriei originii fino-

ugrice a limbii maghiare, și Küzdelem László Gulyás, A Kárpát-medencéért (Lupta pentru Bazinul Carpatic) În plus, la o 

grămadă de cărți de Albert Wass și József Nyiro. Puteți vedea, de asemenea, discursuri selectate ale lui Viktor Orban. 

Se pot vedea şi câteva broşuri cu scriere runică pe care cei de la ―asociaţia civică‖ iredentistă A Magyar Megmaradásért şi 

de la HVIM o folosesc deja chiar la schimbarea indicatoarelor de localităţi din Slovacia!...   

Desigur, acest scandal scoate în evidență faptul că Fidesz este gata de a lucra cu grupuri care sunt strâns asociate cu 

Jobbik, în scopul de a câștiga adepți. S-ar putea argumenta că şefii de la Fidesz cu siguranță nu ar fi putut avea nici o 

cunoaștere a tipurilor de cărți care vor fi afișate în Martos, dar, din păcate, această argumentare este slabă din cauza că 

https://www.facebook.com/pages/Kom%C3%A1rom/112445665433327
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conexiunea Jobbik-Via Nova era deja bine cunoscută în luna martie a lui 2013. Mass-media din Ungaria a raportat în 

primul rând cu privire la pregătirile pentru festival pe 9 mai 2013. Până în acel moment, cel puțin Zsuzsanna Répássy, 

subsecretarul adjunct care se ocupă de problemele minorităților maghiare, trebuie să fi știut despre scandalul din Slovacia 

cu privire la Via Nova. Cu toate acestea, Fidesz a împins înainte cooperarea cu această organizație de tineret coruptă 

de Jobbik...  

La întâlnirea de la Tuşnad din România, care avea să urmeze la scurt timp, iniţial un moderat de centru-dreapta de la 

UDMR ar fi trebuit să ia cuvântul. Dar Partidul Popular Maghiar de dreapta din Transilvania, (o formaţiune politică din 

care face parte şi nepotul lui Laszlo Tokes, Gergely Balazs) s-a opus, ceea ce i-a făcut pe cei de la UDMR să anunţe că 

nu vor participa…  

Formațiunea îl are ca mentor pe europarlamentarul Laszlo Tokes și militează pentru autonomia maghiarilor. Preotul Tokes 

afirmă că ―UDMR nu reprezintă interesele maghiarilor din Transilvania, ci mai degrabă interesele Bucureștiului în 

fața maghiarilor‖.  

Se pare că este o tendinţă  Fidesz să cârmească tot mai mult spre dreapta în ţările vecine... O strategie de autodistrugere. 

În România şi în Slovacia conduceau în sondaje partidele moderate. Dar mai ales în România, Fidesz avea nevoie de 

aceste voturi în alegerile din aprilie 2014...    

 https://hungarianspectrum.wordpress.com/tag/martos-martovce/ 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2013/04/18/reteaua-tokes-popularii-maghiari-finantati-ungaria/ 

 

Armonia deplină la o tabără de vară Via Nova ICS, organizată în apropiere de Kosice, un "program anual al identităţii 

naţionale" (19-22 iulie 2012), promitea deschiderea în anul următor a primei ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în 

Slovacia... La aceste cursuri de ―perfecţionare‖ a participat şi Daniel Kocsis (în stânga imaginii), şef la ―Grupul de lucru 

Politici Naționale” de la Asociaţia Creştină de Tineret (IKSZ) din Ungaria – organizaţia de tineret a Partidului Popular 

Creştin Democrat a lui Zsolt Semjén viceprim ministrul Ungariei... Kocsis s-a folosit într-o plimbare prin România de un 

minor din zona Odorheiul Secuiesc cu care a pozat  alături de un graffiti: ‖Székelyföld nem Románia” (―Ţinutul 

Secuiesc nu e România‖)… Acest mesaj iredentist şi revisionist îl promovează cu emfază pe un sait de socializare! 

 

http://www.stiridecluj.ro/tag-gergely%20balazs
http://ro.wikipedia.org/wiki/Laszlo_Tokes
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2013/04/18/reteaua-tokes-popularii-maghiari-finantati-ungaria/
http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2Fpages%2FSz%25C3%25A9kelyf%25C3%25B6ld-nem-Rom%25C3%25A1nia%2F208972079125938&ei=TO8LVOWwJ47dao28grAD&usg=AFQjCNFmZs6-uHGyYJcACLI_J9OJeLsfIA&sig2=y94K0HBmMFD48iElURUTgg
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Armonia deplină la o tabără de vară Via Nova ICS, organizată în apropiere de Kosice, un "program anual al identităţii 

naţionale" (19-22 iulie 2012), promitea deschiderea în anul următor a primei ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în 

Slovacia... De la stânga la dreapta László Gubík președintele Via Nova din Slovacia (acum afiliată la Jobbik), Répás  

Zsuzsanna secretarul de stat adjunct responsabil cu politica națională și participare al Ungariei şi Szávay István preşedinte 

al Cabinetului Național Politic al Jobbik, membru al Parlamentului Ungariei... 
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Iulie 2014...  ”Universitatea liberă‖ de la Tuşnad din România a fost modelul pentru cea de la Martos (Slovacia)…În 

imagine doi buni prieteni şi colaboratori: Lazslo Tokes şi Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare 

din Slovacia 

 

 

Iulie 2013... Concordanţă deplină la prima ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia, după modelul celei de la 

Tuşnad din România... În imagine: Kelemen Hunor preşedintele UDMR, Répás  Zsuzsanna secretarul de stat adjunct 

responsabil cu politica națională și participare al Ungariei şi Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare 

din Slovacia 
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Iulie 2013.... Autonomia secuilor cu hărţi şi drapele a fost agitată la prima ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în 

Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad din România... în pantaloni scurţi este Vésey Kovács László ofițerul de presă 

Via Nova ICS., organizaţia de tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afilită la Jobbik!) Domnul din 

dreapta este Miklos Duray care a imprimat linia radicală în Coaliţa Maghiară, un partizan al autonomiei teritoriale, cu 

ajutorul căruia Csaky Pal îşi câştigase mandatul de preşedinte al partidului în martie 2007.  

 

Iulie 2013.... Autonomia secuilor cu hărţi şi drapele a fost agitată la prima ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în 

Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad din România... În imagine, al doilea din dreapta este acelaşi Vésey Kovács 

László ofițerul de presă Via Nova ICS., prietenul lui Balazs F.Attila din acelaşi orăşel slovac Dunaszerdahely, port drapel 

secuiesc nelipsit la agitaţii, ca cea de la Ambasada Română de la Bratislava de pe 27 octombrie 2013 unde a însoţit 

grupul condus de Gubik László şi de Ladó Balázs, reprezentant Fidesz Fidelitas de la Budapesta.... Domnul din dreapta 

este veteranul Miklos Duray, prieten vechi cu László Tőkés 

https://www.facebook.com/lado.balazs
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Iulie 2013.... Autonomia secuilor cu hărţi şi drapele a fost agitată la prima ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în 

Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad din România... În imagine este Miklos Duray, care a imprimat linia radicală în 

Coaliţia Maghiară din Slovacia. Este din 1999 vicepreşedinte al partidului, însărcinat cu probleme strategice... şi din 1991 

membru în conducerea Uniunii Mondiale a Ungurilor 

 

Iulie 2013.... La Universitatea Liberă de la Martos cu hărţi şi drapele secuieşti pe pereţi şi pe masă... Este urmărit cu 

atenţie Miklos Duray care vorbeşte despre Bazinul Carpatic, Ţinutul Secuiesc... Aici s-au întâlnit doi mari împătimiţi ai 

revizionismului – ―profesoru‖ István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia) purtând un tricou negru cu Ungaria 

Mare pe spate, cel care dărâmă indicatoarele în limba română prin munţii noştri, oftând: “Transilvania… leagănul, de 

recucerit!” şi Polgár Hajnalka, prietenă şi colegă cu Balazs F.Attila la Magyar Interaktív Televízió, organizatoare în 

Dunaszerdahely de serate literare ale ―poetului‖ de tristă amintire, cunoscutul criminal de război Albert Vass... În toamnă, 

pe 27 octombrie 2013 avea să participe în fața Ambasadei României de la Bratislava la mitingul grupului de protestatari 

unguri din sudul Slovaciei ce revendicau  autonomia teritorială a secuilor...Atât ―profesoru‖ Pista cât şi Polgár Hajnalka 

sunt foarte apropiaţi de Jobbik şi HVIM... 

https://www.facebook.com/Magyar.Interaktiv.Televizio
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Iulie 2013.... Autonomia secuilor cu hărţi şi drapele a fost agitată la prima ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în 

Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad... În imagine sunt de la stânga la dreapta: Samu István din Komárno, 

președinte de politica națională şi vicepreşedinte al Via Nova, Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia, Vésey Kovács László ofițerul de presă Via Nova ICS., din Dunaszerdahely, László Kövér  

președintele Parlamentului Ungarei, Gubik László preşedinte al Via Nova, organizaţia de tineret a Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik) şi Iván Péter 

 

Iulie 2013.... Autonomia secuilor cu hărţi şi drapele a fost agitată la prima ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în 

Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad... În imagine Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din 

Slovacia, Lomnici Zoltán din Ungaria - liderul organizației autointitulate ‖Consiliul Demnității Umane‖ şi Mészáros 

Alajos, reprezentantul lui Berenyi la PE  

https://www.facebook.com/istvan.samu1/photos_all
https://www.facebook.com/pages/Kom%C3%A1rno/108186949203071
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Miting de protest în sprijinul autonomiei secuieşti în faţa reprezentanţei 

Uniunii Europene şi a Ambasadei României de la Bratislava 

Duminică 27 octombrie 2013, ora 11... La Bratislava a început un miting de protest în sprijinul autonomiei secuieşti, 

organizat de Via Nova ICS, Fidezs Fidelitas din Ungaria, o organizaţie din Komárno (Komárom)/ Felvidek, persoane 

private... Au fost prezente circa cincizeci de persoane. Protestatarii s-au oprit în faţa reprezentanţei Uniunii Europene din 

Slovacia, au desfăşurat streaguri secuieşti şi Gubík László preşedintele organizaţiei de tineret Via Nova, a Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik) a citit un manifest. Apoi au mers în faţa Ambasadei 

României unde Vesey László Kovács din Dunaszerdahely (ofiţerul de presă al Via Nova ICS) concitadin şi prieten al lui 

Balazs F.Attila s-a adresat grupului de protestatari anunţând intonarea imnului secuiesc ―pentru a fi auzit de personalul 

ambasadei‖. Akos Csonka, șef de cabinet pe Politici Naționale de la  Via Nova ICS a introdus manifestul în cutia poştală a 

ambasadei.   

Pentru edificare redăm conţinutul discursului ţinut de Gubík László, simpatizant fervent al Jobbik, preşedintele organizaţiei 

de tineret Via Nova, a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik): 

―Dragi compatrioţi iubitori de libertate!  

Ne-am adunat astăzi aici pentru că luptele secuilor ne angajează la solidaritate. Un angajament de solidaritate este mult mai mult 

decât dragoste. Sentimentul îndârjit de dreptate, păstrarea forţei naţiunii poate fi un exemplu pentru noi toţi. Ei sunt acasă acolo de 

mii de ani pentru a proteja frontierele naturale ale Carpaţilor cu braţele, cu ingeniozitatea omului, cu forţa legii...    

Proximitatea Carpaţilor la granița atât de des amenințată și viaţa culturală bogată atât de ameninţată a determinat un mod unic de 

gândire şi cea mai dură credinţă din care ţara îşi trage forţa. Acest lucru s-a întâmplat în epoca lui Árpád în îndeplinirea protecției 

frontierelor și așa s-a întâmplat în timpul municipalității pentru a crea privilegii speciale pentru voluntariat. De îndată ce drepturile 

istorice erau ameninţate, un simţ al dreptăţii îi spunea secuiului să se opună nu numai dinastiilor străine în tronul ungar dar şi dacă 

era necesar şi nobilimii maghiare în Transilvania.  

Pentru naţiunea maghiară conducătoare şi solidari la semnalul de a sprijini revoluţia din 1848-1849 şi Unirea cu Transilvania, secuii 

au format o mare parte din armata generalului Iosif Bem, gata să apere cu arma în mână sângele unguresc. 

Un alt exemplu în istorie de auto-organizare a secuilor şi rezistenţă încăpăţânată a fost ―Divizia Iubitoare de Adevăr‖ de după 

Primul Război Mondial. Armata ungară după dezactivare a fost pusă apoi de preşedintele Michael Karolyi al Republicii Sovietice 

Ungare nou formate, să apere frontierele de dorinţele violente ale naţiunilor din jur. A fost zădărnicită iminenta ameninţare a secuimii, 

bine organizată de către Republica Populară şi Divizia Republicii Sovietice Secuieşti care a rezistat mai mult de patru luni după care a 

fost forţată să se predea. 

Doamnelor si domnilor!  

Evenimentele istorice ne stau în faţă. O frumoasă istorie de alese exemple care oferă probe de cunoscute trăsături de caracter. 

Aceşti oameni ar trebui să accepte comunitatea noastră de destin. Așa cum am spus, nu este doar un loc din Transilvania ci şi din 

naţiunea ungară.  Trebuie să ne asumăm că astăzi nu armele ci lumea legii răspunde sensului universal al justiţiei.  

Conceptul de adevăr universal nu știe nici limite geografice sau tentă națională. Cele mai bune zile ale istoriei noastre și 

momentele cele mai sublime ale simţului universal al dreptăţii şi dorinţei de libertate este Ungaria Mare concepută prin a ne 

regăsi unii pe alţii. Astfel, noi am fost capabili de a lupta pentru independența noastră națională și libertate câştigând admirația lumii. 

Adevărul universal ignoră pofta lacomă de putere și de triumfalism. Gândiți-vă pe de o parte la istoria noastră, strălucitoare puncte ca 

1848 sau 1956, în timp ce la cealaltă parte ca o stea căzătoare în adâncurile de independență și represalii de strivire sau de mutilare 

a țării noastre, doar o clipă.  

Lecțiile și calea de urmat astfel cum istoria în sine ne arată, dacă vrem să obţinem bune rezultate trebuie să ne apărăm interesele 

naţionale şi forţa noastră comună a adevărului universal. Numai o astfel de atitudine poate aduce succes comunităților din Bazinul 

Carpatic în aspiraţiile naţionale de autodeterminare.   

Şi în subsidiarul dreptăţii trebuie să grăbim revendicările regionalizării. Paşnic dar consistent, membrii comunităţii noastre trebuie 

să lupte pentru realizarea cât mai complectă a a drepturilor individuale şi colective acordate pentru comunitate în ansamblul său.  Prin 

egalitate în dreptul de autodeterminare. Astăzi, suntem încă în Bratislava pentru secui, mâine ei vor spune rugăciunile noastre în 

Bucureşti, drepturile noastre. Pentru că pot simpatiza, dezbate împreună și acționa împreună!  

Mărturisesc și declar că sunt adevăruri pe care trebuie să le îndeplinim cu toţii, bazându-ne pe oameni adevăraţi. În Transilvania unde 

sunt munți, văi, câmpuri, păduri, piscurile acoperite de zăpadă, depresiuni ce se succed, aşa sunt şi oamenii, se vorbesc trei limbi şi 

există şase sau şapte ritualuri de a se închina lui Dumnezeu, dar este puterea Evangheliei care ajută la aplanarea diferitelor conflicte 

și pentru a netezi calea de colaborare frățească. (1939th 12 februarie – citat din Aaron Martint, cu ocazia discursului de consacrarea 

ca episcop). ‖   

 http://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2013/11/02/bolcsom-kozonseges-deszkabol-volt-osszezarva-amilyen-lesz-a-koporsom-is 
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Bratislava, 27 octombrie 2013... După trei luni de la prima ―Universitate Liberă‖ de la Martos! Miting de protest în sprijinul 

autonomiei secuieşti în faţa reprezentanţei Uniunii Europene  

 

 Bratislava, 27 octombrie 2013... După trei luni de la prima ―Universitate Liberă‖ de la Martos! Miting de protest în 

sprijinul autonomiei secuieşti în faţa reprezentanţei Uniunii Europene: „Felvidekul este una cu Ţinutul Secuiesc! - să 

spuneți în toată Europa!‖ 
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Bratislava, 27 octombrie 2013... Miting de protest în sprijinul autonomiei secuieşti în faţa reprezentanţei Uniunii Europene. 

Vorbeşte Akos Csonka, șef de cabinet pe Politici Naționale la Via Nova ICS... 

 

Bratislava, 27 octombrie 2013... După trei luni de la prima ―Universitate Liberă‖ de la Martos! Miting de protest în sprijinul 

autonomiei secuieşti în faţa reprezentanţei Uniunii Europene... La microfon este Gubik Laszlo preşedinte al Via Nova, 

organizaţia de tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, simpatizant fervent al JOBBIK... Purtătorii de 

drapel sunt: cel din stânga, Vesey László Kovács din Dunaszerdahely (ofiţerul de presă al Via Nova ICS) şi cel din 

dreapta, Ladó Balázs, reprezentant Fidelitas de la Budapesta.  

https://www.facebook.com/lado.balazs
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Bratislava, 27 octombrie 2013... Miting de protest în sprijinul autonomiei secuieşti în faţa reprezentanţei Uniunii Europene... 

Şi generațiile mai în vârstă au fost reprezentate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 27 octombrie 2013... 

După trei luni de la prima 

―Universitate Liberă‖ de la 

Martos! În fruntea protestatarilor ce 

solicită autonomia teritorială a 

secuilor, în drum spre Ambasada 

României îi vedem purtători de 

drapel pe Akos Csonka, șef de 

cabinet pe Politici Naționale la Via 

Nova ICS şi pe Gubík László 

preşedintele organizaţiei de tineret 

Via Nova, a Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia (acum 

afiliată la Jobbik) 
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Bratislava, 27 octombrie 2013... Protestatarii ce revendică autonomia teritorială a secuilor ajung în fața Ambasadei 

României - purtând drapele secuieşti îi vedem pe Gubík László preşedintele organizaţiei de tineret Via Nova, a Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia şi Vesey László Kovács din Dunaszerdahely (ofiţerul de presă al Via Nova ICS) 

ambii buni prieteni ai lui Balazs F.Attila 

 

Bratislava, 27 octombrie 2013... În faţa Ambasdadei României, poliția slovacă îi ia la întrebări pe protestatarii unguri ce 

revendică autonomia teritorială a secuilor....  
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Bratislava, 27 octombrie 2013... După trei luni de la prima ―Universitate Liberă‖ de la Martos! Vesey László Kovács din 

Dunaszerdahely (ofiţerul de presă al Via Nova ICS) concetăţean şi prieten al lui Balazs F.Attila se adresează grupului de 

protestatari  ce revendică autonomia teritorială a secuilor, anunţând intonarea imnului secuiesc, ―pentru a fi auzit de 

personalul ambasadei‖. 

 

Bratislava, 27 octombrie 2013... Protestatarii ce revendică autonomia teritorială a secuilor grupați în faţa Ambasadei 

României Bratislava, 27 octombrie 2013... Au fost reprezentate la mitingul de protest localităţile Dunaszerdahely, Gúta, 

Léva, Zselíz (din Slovacia) şi... Budapesta   
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Bratislava, 27 octombrie 2013... Akos Csonka, șef de cabinet pe Politici Naționale la Via Nova ICS (acum afiliată la 

Jobbik!), introduce manifestul protestatarilor ce revendică autonomia teritorială a secuilor, în cutia poştală a Ambasadei 

României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 27 octombrie 2013... La trei luni de la 

prima ―Universitate Liberă‖ de la Martos din 

Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad, România! 

Un grup de protestatari unguri din Slovacia şi Ungaria 

revendicau autonomia teritorială a secuilor în fața 

Ambasadei României 
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Bratislava, 27 octombrie 2013... După trei luni de la prima ―Universitate Liberă‖ de la Martos! Printre protestatarii unguri 

ce revendicau autonomia teritorială a secuilor în fața Ambasadei României se afla şi Polgár Hajnalka (în dreapta imaginii), 

prietenă şi colegă cu Balazs F.Attila la Magyar Interaktív Televízió, organizatoare în Dunaszerdahely de serate literare 

ale “poetului” de tristă amintire Albert Vass... 

 
După trei luni de la prima ―Universitate Liberă‖ de la Martos, pe 27 octombrie 2013... Gubik László preşedinte al Via 

Nova, organizaţia de tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, simpatizant fervent al Jobbik, protestează în 

faţa Ambasadei Române de la Bratislava...  

https://www.facebook.com/Magyar.Interaktiv.Televizio
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Priviţi cu atenţie această fotografie!  

14 iulie 2014...  A doua ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad... Balazs 

F.Attila, poetul păpuşar, omul din umbră (în negru, plan îndepărtat) împreună cu Gubik László (în verde) preşedinte al Via 

Nova, organizaţia de tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik!) şi Vésey Kovács 

László ofițerul de presă Via Nova ICS., din Dunaszerdahely (în alb) port drapel secuiesc nelipsit la agitaţii, ca cea de la 

Ambasada Română de la Bratislava… În stânga şezând, cu mustaţă este Berényi József, alt prieten bun, preşedintele de 

la seniori al partidului sus menţionat! Probabil Balazs discută cu băieţii cum să mai facă un miting de protest cu drapele 

secuieşti în faţa reprezentanţei Uniunii Europene şi Ambasadei Române de la Bratislava, sau să mai pună drapelul 

secuiesc pe primărie după ce şi-au însuşit directivele lui László Kövér  președintele al Parlamentului Ungarei, participant 

ca întotdeauna la astfel de conferinţe...   

 

14 iulie 2014... Balázs F. Attila şi Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, la o şedinţă 

de instruire cu prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia, după modelul celei de la 

Tuşnad, România... Satisfăcut după misiunea ―culturală‖ îndeplinită cu două luni în urmă în „Noua Danemarcă‖ 

(R.Moldova)...  
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14 iulie 2014... Poetul-păpuşar Balázs F. Attila şi Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din 

Slovacia, la o şedinţă de instruire cu prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia, după 

modelul celei de la Tuşnad, România...  

 

14 iulie 2014... Balázs F. Attila absorbit de indicaţiile preţioase ale şefului său Berényi József preşedintele Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia, cu prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia, 

după modelul celei de la Tuşnad, România...  
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14 iulie 2014... Balázs F. Attila, un Amerigo Vespucci al timpurilor noastre, ―descoperitor‖ al Noii Danemarce 

(R.Moldova), şi Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, la o şedinţă de instruire cu 

prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia...  

 

14 iulie 2014... Balázs F. Attila... un Amerigo Vespucci al timpurilor noastre, ‖descoperitor‖ al Noii Danemarce 

(R.Moldova), la o şedinţă de instruire cu prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia...  
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14 iulie 2014... Balázs F. Attila... un Amerigo Vespucci al timpurilor noastre, ‖descoperitor‖ al Noii Danemarce 

(R.Moldova), la o şedinţă de instruire cu prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia... 

 

14 iulie 2014. Gubik László (stânga) preşedinte al Via Nova, organizaţia de tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din 

Slovacia (acum afiliată la Jobbik!), împreună cu Csáky Pál, fostul preşedinte al partidului (anterior lui Berenyi) cu prilejul 

celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad, România  
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14 iulie 2014. Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, László Kövér  președintele 

Parlamentului Ungarei (în mijloc) şi Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik), cu prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la 

Martos în Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad, România 

 

14 iulie 2014. Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, László Kövér  președintele 

Parlamentului Ungarei (în mijloc) şi Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik), cu prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la 

Martos în Slovacia, după modelul celei de la Tuşnad, România  

(http://www.ziaristionline.ro/2013/05/17/extremistul-laszlo-kover-isi-continua-operatiunea-de-reabilitare-a-criminalului-antiroman-si-

antisemit-jozsef-nyiro-statul-roman-se-uita-la-statuia-lui-de-la-odorheiu-secuiesc-ca-vitelul-la-poarta-no/) 
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Iulie 2014... ‖Universitatea Liberă‖ de la Martos după modelul celei de la Tuşnad ... La restaurant, înainte de masă 

László Kövér  le citeşte Constituţia Ungariei lui László Gubík, lui Berényi József şi lui Samu (din Slovacia) 

 

Iulie 2014... ‖Universitatea Liberă‖ de la Martos după modelul celei de la Tuşnad ... Csonka Ákos șef al Cabinetului de 

Politică Națională la Via Nova ICS (Slovacia) – acum afiliată la Jobbik, purtând tricoul lila al Asociaţiei Creştine de 

Tineret (IKSZ) a lui Daniel Kocsis de la ―Grupul de lucru Politici Naționale” al Asociaţiei Creştine de Tineret (Ifjúsági 

Kereszténydemokrata Szövetség -IKSZ) din Ungaria... în  mijloc este Miklos Duray care a imprimat linia radicală în 

Coaliţa Maghiară, un partizan al autonomiei teritoriale, cu ajutorul căruia Csaky Pal îşi câştigase mandatul de preşedinte al 

partidului în martie 2007... În dreapta sa este şeful ―aripii tinere‖ László Gubík președintele Via Nova (Slovacia)…   

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
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iulie 2014. Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia şi Kelemen Hunor președinte al 

UDMR cu prilejul celei de a doua ediţii a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia 

 

14 iulie 2014. Hartă a “Bazinului Carpatic” prezentată la ”Universitatea Liberă‖ de la Martos în Slovacia, după modelul 

celei de la Tuşnad, România... 
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iulie 2014. La cea de a doua ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos din Slovacia, membri ai organizaţiei revizioniste 

―A Magyar Megmaradásért‖ (Permanenţa Ungară) solicită lui László Kövér autonomia teritorială a Felvidekului (sudul 

Slovaciei)... 

 
iulie 2014. La cea de a doua ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos din Slovacia, membri ai organizaţiei revizioniste 

―A Magyar Megmaradásért‖ (Permanenţa Ungară) şi ai HVIM (Crucile cu Săgeţi) se află şi ei în auditoriu. Prin acest 

banner pe care este scris mesajul: ―Cât timp mai suntem în aşteptare‖, ce vor să-l întrebe oare pe László Kövér ? În 

spate este desfăşurat drapelul Ungariei cu harta Ungariei mari, având pe el emblema organizaţiei 

“A Magyar Megmaradásért‖  şi numele oraşului de care am mai vorbit: “Dunaszerdahely‖... Remarcaţi în faţa lor pe 

domnul în vârstă cu ochelari ce reflectează profund cu mâna la obraz. Este István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky 

(Slovacia).... La sfârşitul lunii  mai 2013 a plecat la Bruxelles cu Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia cu Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia şi cu Zoltán Lomnici liderul organizației numite ‖Consiliul Demnității Umane‖ din Ungaria... să 

susţină împreună cu Lazslo Tokes în sala de dezbateri a Parlamentului European, Comisia pentru petiții autonomia şi 

interesele ungurilor din Bazinul Carpatic...   
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iulie 2014, a doua ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos din Slovacia... Acelaşi domn István Pista Fehér din 

Komárom, Nitriansky (Slovacia) purtând un tricou negru cu Ungaria Mare, îl ascultă cu atenţie pe László Kövér  

președintele Parlamentului Ungariei...  

 
Cu un an în urmă, la prima ediţie a ”Universităţii libere‖ de la Martos în Slovacia din 2013... „profesoru‖ István Pista 

Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia) nu putea să lipsească... Alături de el, în picioare nu este altul decât Csonka 

Ákos din Nitra angajat la Cabinetul de Politică Națională al Via Nova (acum afiliată la Jobbik!)... participant la 27 

octombrie 2013 alături de Gubik László preşedinte al Via Nova, de Vésey Kovács László ofițerul de presă Via Nova ICS 

şi de alţi protestatari unguri din Slovacia la mitingul pentru autonomia secuilor ţinut din faţa reprezentanţei Uniunii 

Europene şi Ambasadei României de la Bratislava... Este cel care a introdus manifestul protestatarilor în cutia poştală a 

Ambasadei României... 
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Oradea, martie 2012… Tőkés László îi decernase deja cu doi ani în urmă lui István Pista Fehér din Komárom, 

Nitriansky (Slovacia) titlul de cetăţean de onoare al ―Ţării Transilvaniei‖ (Erdélyország) aşa cum se specifică în 

formulare... Drept consolare că e defavorizat de legea cetăţeniei din Slovacia şi pentru „activitatea‖ lui dedicată autonomiei 

şi intereselor ungurilor din Bazinul Carpatic...  

 

27 mai 2013... István Pista Fehér (aici al doilea din stânga) a plecat la Bruxelles cu Berényi József preşedintele 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia şi cu Gubik László (lângă el în tricou alb) preşedinte al Via Nova, 

Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia. Trebuiau să susţină împreună cu Lazslo Tokes 

în sala de dezbateri a Parlamentului European/ Comisia pentru Petiții, petiția 1298/2012 prezentată de Zoltán Lomnici 

liderul organizației numite ‖Consiliul Demnității Umane‖ din Ungaria și Gubik Laszlo din Slovacia (ce şi-a luat deja 

maghiară la Budapesta), asupra Legii cu privire la cetățenie slovacă... Este vorba despre legea prin care cetăţenii slovaci 

care cer o altă cetăţenie (în discuţie cea maghiară) să o piardă automat pe cea slovacă! S-a decis să se păstreze 

petiția deschisă până când Curtea Constituțională slovacă va fi decis în această privință. (ceilalţi doi „slovaci‖ din fotografie 

sunt Kassai Gyula şi Boldoghy Olivér). Poza a fost supranumită de ei “cei patru muşchetari” 
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Bruxelles, 27 mai 2013… Primul din stânga este Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, în mijloc îi vedem cu mustăţi pe Berényi József preşedintele Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia şi pe István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia)...  

 

Bruxelles, 27 mai 2013… Lume agitată în sala de dezbateri a Parlamentului European/Comisia pentru Petiții. 
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Bruxelles, 27 mai 2013… Lume agitată în sala de dezbateri a Parlamentului European/Comisia pentru Petiții. În prim 

plan cu ochelari, István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia)...  

 

Bruxelles, 27 mai 2013… Sala de dezbateri a Parlamentului European/Comisia pentru Petiții. În prim plan-dreapta este 

István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia)... „profesoru‖ care dărâmă indicatoarele în limba română din 

munții noștri! 
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Bruxelles, 27 mai 2013… Spiritele s-au încins în sala de dezbateri a Parlamentului European/Comisia pentru Petiții. Îl 

vedem în atânga şi pe Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 

 

Bruxelles, 27 mai 2013… Sala de dezbateri a Parlamentului European/Comisia pentru Petiții. 
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Bruxelles, 27 mai 2013… Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia (ce şi-a luat recent cetățenia maghiară la Budapesta) alături de Zoltán Lomnici din Ungaria, liderul 

organizației autointitulate ‖Consiliul Demnității Umane‖... în sala de dezbateri a Parlamentului European/ Comisia 

pentru Petiții, unde se discută petiția 1298/2012 prezentată de ei doi, asupra Legii cu privire la cetățenie slovacă... Este 

vorba despre legea prin care cetăţenii slovaci care cer o altă cetăţenie (în discuţie cea maghiară) să o piardă 

automat pe cea slovacă!  

 

Bruxelles, 27 mai 2013… Sala de dezbateri a Parlamentului European/Comisia pentru Petiții, după şedinţa ce a analizat 

petiţia asupra Legii cu privire la cetățenia slovacă... În imagine István Pista Fehér…, Gubik László preşedinte al Via Nova, 

Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik!), Lazslo Tokes membru 

al Partidului Popular European din partea  Fidesz, Ágnes Hankiss membră a Partidului Popular European din partea 

 Fidesz, Zoltán Lomnici liderul organizației numite ‖Consiliul Demnității Umane‖..., Berényi József preşedintele 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fidesz
http://en.wikipedia.org/wiki/Fidesz
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Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, Zoltán 

Lomnici liderul organizației numite ‖Consiliul Demnității Umane‖ şi Lazslo Tokes membru al Partidului Popular 

European din partea  Fidesz... au întâlniri frecvente... 

A fost scoasă de pe agenda de lucru a comisiei pentru petiţii din cadrul Parlamentului European petiţia înaintată de 

Lomnici Zoltan, preşedintele Consiliului Demnităţii Umane şi de Gubik Laszlo, din cauza faptului că modificarea legii 

privind cetăţenia slovacă a fost calificată drept discriminatorie. Lomnici Zoltan, preşedintele Consiliului Demnităţii Umane, 

consideră decizia drept un abuz politic. In opinia celui care a elaborat petiţia, comisia a transmis curţii constituţionale 

slovace ideea că Europa nu este interesată de atrocităţile comise în unele state membre. “Decizia îi lezează nu numai pe 

maghiarii din Felvidek, ci întreaga naţiune maghiară – a declarat Lomnici, în opinia căruia decizia este o dovadă a faptului 

că partea slovacă încearcă sub orice formă să muşamalizeze atrocităţile comise la adresa maghiarilor din Ţinutul de Sus” 

(Felvidek)”. 

Dar Zoltán Lomnici şi Laszlo Tokes  umblă şi cu alte ―plângeri‖ pe la Parlamentul European…  

liderul organizaţiei numite ‖Consiliul Demnităţii Umane‖ (EMT) a lansat şi acuzaţii 

împotriva Guvernului României că nu respectă libertatea religiei şi dreptul la liberă 

conştiinţă, ca şi cum credinţa are vreo legătură cu retrocedările şi cu manevrele 

imobiliare ale Ungariei. Mai grav, liderul EMT, Zoltan Lomnici, a spus că ‖adevăratul ţel al 

Guvernului României este să facă imposibilă viaţa maghiarilor‖. Stranie afirmaţie despre o 

ţară în care UDMR este la guvernare non-stop, mai mult decât orice partid românesc! Citeste 

mai mult: adev.ro/n7ihp6 

http://adevarul.ro/news/politica/ungaria-isi-comisie-retrocedare-transilvanieicatre-ungaria-1_53a543fb0d133766a8c4a34f/index.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fidesz
http://adev.ro/n7ihp6
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30 iulie 2014... István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia) aflat în concediu prin România face următorul 

comentariu la harta ţării noastre: Visszafoglaljuk! ERDÉLY, a bölcső ... (de recucerit! Transilvania, leaganul...) 

 

 

 

Încă din august 2012, István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia) lăsase acest semn pe munte în inima 

României: ―Így volt, így lesz! (Deci, a fost, așa va fi!)...‖ 
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3 august 2014… Incursiune în Munţii Carpaţi, România.  István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia) 

comentează: ―Partea de sus a fiecărei piatre. Cât vezi cu ochii în jur a fost tot al nostru..‖. 

 

 

5 august 2014… ―Rezervaţia Valea Bâlea, Patrimoniu Naţional‖… István Pista Fehér, ―profesoru‖ din Komárom, 

Nitriansky (Slovacia)... dârâmă cumva stâlpii indicatori în limba română de pe munte din România sau e un simplu 

exerciţiu de gimnastică?...  
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17 august 2012… István Pista Fehér, ―profesoru‖ din Komárom, Nitriansky (Slovacia) la mormântul criminalului de război 

Albert Wass de la Brâncoveneşti (jud. Mureş)  

ttp://www.ziaristionline.ro/2011/02/18/un-criminal-de-razboi-antisemit-si-antiroman-sarbatorit-cu-fast-de-consiliul-judetean-harghita-

tesu-solomovici-si-dan-tanasa-despre-wass-albert/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

august 2012, ―Haiducii‖ - István Pista Fehér, 
―profesoru‖ din Komárom/Komárno la mormântul 
de la Gherla (judeţul Cluj, Romania) al tâlharului 
din Imperiul Habsburgic Rózsa Sándor...  E 
cunoscut că Kossuth, conducătorul revoluţiei 
maghiare i-a înrolat pe betyari, tâlharii de drumul 
mare din pusta maghiară, sub promisiunea de 
amnestie, în armata revoluţionară.) Rózsa Sándor 
a fost ofiţer în armata honvezilor. El a fost trimis cu 
banda lui, ca avangardă, în Bocsa. Erau 
treizecisişase de oameni, toţi călareţi.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno
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7 august 2014, Tabăra EMI de la Joseni, România (judeţul Harghita)… István Pista Fehér din Komárom, Nitriansky 

(Slovacia)... alături de Gábor Vona (născut Zázrivecz), lider al partidului de extremă dreapta Jobbik din Ungaria. 

Conform afișului taberei, și în acest an la eveniment a participat formația de muzică rock Karpatia, interzisă în Slovacia, 

binecunoscută pentru melodiile în care cântă moartea Tratatului de la Trianon  

http://www.curentul.info/2012/index.php/2012081075378/Politic/Extremistii-maghiari-din-asociatia-EMI-s-au-intilnit-in-tabara-de-la-

Borzont.html 

http://www.dantanasa.ro/tag/trianon/ 

http://www.dantanasa.ro/exclusiv-presedintele-udmr-harghita-prezent-la-tabara-extremistilor-de-la-borzont-unde-se-canta-moartea-

romaniei-foto/ 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jobbik
http://www.dantanasa.ro/tag/trianon/
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Libád (în regiunea Nitra din sudul Slovaciei, nu departe de Komárom şi  Dunaszerdahely), 26 ianuarie 2014… István 

Pista Fehér din Komárom, Nitriansky (Slovacia)... la o paranghelie cu Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia 

de Tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik). Comentariul făcut de István Pista 

Fehér la această fotografie: ―Földönfutók (Haiducii) – cu Gubík László!‖ 

 

Paranghelie la Libád, 26 ianuarie 2014… Lângă harta Ungariei mari de la intrare, în plan îndepărtat este Gubik László 

preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia  
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Paranghelie la Libád, 26 ianuarie 2014… cu Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia şi 

alţi lideri ai partidului   

 

István Pista Fehér, ―profesoru‖ din Komárom, Nitriansky (Slovacia)... alături de nişte fanioane arpadiene cu harta 

Ungariei Mari, purtând cu mândrie un tricou pe care este imprimat chipul favoritului său în alegerile prezidenţiale din 

Slovacia, candidatul Bárdos Gyula din partea  Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002743022192
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O altă „Universitate‖ mai este şi cea de la  Bátonyterenye, raionul Nógrád, Ungaria. Acesta este un ‖Week-end de 

pregătire a conducătorilor de la organizațiile partenere Via Nova ICS – aripa tânără a Partidului Comunităţii Maghiare din 

Slovacia (acum afiliată la Jobbik!), Fidezs Fidelitas și Asociația Tinerilor Creștini‖...  Cu harta Ungariei Mari pe perete, 

tinerii învaţă că în România spre deosebire de acum zece ani calea este deschisă spre autonomia ungurilor şi în Slovacia 

sunt aceleaşi premize. ―Exemple europene au demonstrat că nici cele mai largi drepturi lingvistice nu sunt suficiente 

pentru a asigura supraviețuirea, dacă nu sunt însoțite de autodeterminare teritorială, lingvistică, educațională și 

culturală‖... (27 noiembrie 2012) 

 

27 noiembrie 2012... Bátonyterenye, raionul Nógrád, Ungaria.  Week-end de pregătire cu harta Ungariei Mari pe perete, 
a conducătorilor de la organizațiile partenere Via Nova ICS – aripa tânără a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 
(acum afiliată la Jobbik!), Fidezs Fidelitas din  Ungaria și Asociația Tinerilor Creștini... În centrul imaginii sunt Gubik 
László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia şi în picioare, 
lângă harta Ungariei Mari – Pallér Péter din Komárom, de la Via Nova, responsabil cu proiectele Jobbik în Felvidek 
(sudul Slovaciei)   

https://www.facebook.com/pages/w/112584912101241
https://www.facebook.com/pages/w/112584912101241
https://www.facebook.com/peter.paller.1?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Kom%C3%A1rom/112445665433327
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27 noiembrie 2012... Bátonyterenye, raionul Nógrád, Ungaria.  Week-end de pregătire cu harta Ungariei Mari pe perete, 

a conducătorilor de la organizațiile partenere Via Nova ICS – aripa tânără a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 

(acum afiliată la Jobbik!), Fidezs Fidelitas din  Ungaria și Asociația Tinerilor Creștini... În centrul imaginii sunt 

prietenii lui Balazs F.Attila, Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia şi Vésey Kovács László ofițerul de presă Via Nova ICS., din Dunaszerdahely... participant cu 

Gubik Laszlo la marşul din Bratislava al protestatarilor unguri din Slovacia (27 octombrie 2013) ce revendicau autonomia 

teritorială a secuilor în faţa reprezentanţei Uniunii Europene şi a Ambasadei României  

 

27 noiembrie 2012... Bátonyterenye, raionul Nógrád, Ungaria.  Week-end de pregătire a conducătorilor de la organizațiile 

partenere Via Nova ICS, Fidezs Fidelitas din Ungaria și Asociația Tinerilor Creștini... În imagine Répás Zsuzsanna, 

asistentul secretarului de stat pentru politica națională a Ungariei, şi Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de 

Tineret a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia 

https://www.facebook.com/pages/w/112584912101241
https://www.facebook.com/pages/w/112584912101241
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27 noiembrie 2012... Bátonyterenye, raionul Nógrád, Ungaria.   Week-end de pregătire a conducătorilor de la organizațiile 

partenere Via Nova ICS – aripa tânără a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia (acum afiliată la Jobbik!), Fidezs 

Fidelitas din Ungaria și Asociația Tinerilor Creștini... În imagine Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii 

Maghiare din Slovacia (în mijloc) şi Gubik László preşedinte al Via Nova, Organizaţia de Tineret a Partidului 

Comunităţii Maghiare din Slovacia 

 

Bátonyterenye, raionul Nógrád, Ungaria. Week-end de ‖pregătire‖ a conducătorilor de la organizațiile partenere Via Nova 

ICS, Fidezs Fidelitas din Ungaria și Asociația Tinerilor Creștini... În centrul imaginii sunt prietenii lui Balazs F.Attila – 

Berényi József preşedintele Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, Gubik László preşedinte al Via Nova (aripa 

tânără a Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia – acum afiliată la Jobbik!) şi Daniel Kocsis de la Asociaţia 

Creştină de Tineret (Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség -IKSZ) din Ungaria, ”pepiniera‖ de tineret a Partidului 

Popular Creştin Democrat (Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP) al viceprim ministrului ungar Zsolt Semjén şi satelit 

al Fidesz... Primul din stânga este Csonka Ákos din Nitra angajat la Cabinetul de Politică Națională al Via Nova, acelaşi 

care la 27 octombrie 2013 va introduce manifestul protestatarilor unguri din Slovacia ce revendicau autonomia teritorială a 

secuilor, în cutia poştală a Ambasadei României de la Bratislava. În pulovăr albastru este Samu Istvan, vicepreşedintele 

Via Nova...  

https://www.facebook.com/pages/w/112584912101241
https://www.facebook.com/pages/w/112584912101241
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiksz.net%2F&ei=8nERVM3jJJDbaJzugNgO&usg=AFQjCNGfRJpRP0b3fp-QhLRlq6WlmhuFog&sig2=8vsMSFkmhWyeYSv8FvJ2SA
http://en.wikipedia.org/wiki/Zsolt_Semj%C3%A9n
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27 noiembrie 2012... Cu harta Ungariei Mari pe perete, la „Universitatea‖ de la Bátonyterenye, raionul Nógrád, Ungaria. 

Week-end de ―pregătire‖ a conducătorilor de la organizațiile partenere Via Nova ICS, Fidezs Fidelitas din Ungaria și 

Asociația Tinerilor Creștini... Imagine sugestivă cu doi „cursanţi‖. În picioare este Csonka Ákos din Nitra angajat la 

Cabinetul de Politică Națională al Via Nova, acelaşi care peste un an, la 27 octombrie 2013 va introduce manifestul 

protestatarilor unguri din Slovacia ce revendicau autonomia teritorială a secuilor, în cutia poştală a Ambasadei României 

de la Bratislava.  

 

https://www.facebook.com/pages/w/112584912101241
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Dunajska Streda/Dunaszerdahely... Aspecte din Campania electorală pentru 

alegerile în Parlamentul Ungariei din 6 aprilie 2014, desfăşurată în sudul Slovaciei 

de partidul de extremă dreapta Jobbik  

În seara zilei de 25 februarie 2014 şi-au făcut apariţia în faţa Casei de Cultură din Dunaszerdahely în care urmau să ţină un 

forum public în campania lor electorală de alegeri pentru Parlamentul Ungariei din 6 aprilie, Balczó Zoltan deputat Jobbik 

şi vicepreşedinte al Parlamentului Ungariei, Szávay István preşedinte al Cabinetului de Politică Națională al Jobbik, 

membru al Parlamentului Ungariei şi Pallér Péter care a lucrat în studenţie la Via Nova ICS, organizaţia de tineret a 

Partidului Comunităţii Maghiare din Slovacia, acum afiliată la Jobbik, candidatul Jobbik în circumscripția Felvidék (sudul 

Slovaciei) unde este şi responsabil cu proiectele acestui partid de extremă dreapta din Ungaria.  

Au fost întâmpinaţi în faţa Casei de Cultură din Dunaszerdahely de membri ai partidului moderat slovaco-maghiar din 

Slovacia Most-Hid şi ai Polgári Demokrata Ifjúság (ODM)/ Tineretul Democrat Civic care au protestat contra prezenţei şi 

acţiunilor lor, purtând pancarde şi strigând : ‖Jobbik, takarodj!‖ (Jobbik afară!), ‖Nem kérünk a náci eszmék 

exportjából‖ (Nu exportului de idei naziste!). Marián Ravasz, viceprimarul din partea partidului mixt slovaco-maghiar 

Most Hid a deplâns faptul că o clădire publică a oraşului a fost oferită să găzduiască forumul electoral al extremiştilor 

maghiari de la Jobbik. Cei de la Partidul Comunităţii Maghiare din Slovacia, partidul radical maghiar format pe criterii 

etnice al lui Csáky Pál şi Berényi, singurii agreaţi de Fideszul lui Viktor Orban nu s-au văzut printre manifestanţii din 

Dunaszerdahely...     

Forumul s-a desfăşurat în faţa a câtorva zeci de persoane.  Pallér Péter a salutat pe cei prezenţi și a vorbit despre 

activitățile membrilor și simpatizanților Jobbik din Felvidek (sudul Slovaciei)... Balczó Zoltan deputat Jobbik şi 

vicepreşedinte al Parlamentului ungar a declarat că la huiduielile protestatarilor din Dunaszerdahely şi ―invitaţia‖ de a pleca 

acasă, el le-a răspuns că “Jobbik este peste tot acasă în Bazinul Carpatic”…  

Szávay István a prezentat programul electoral al Jobbik arătând că un interes special se acordă “Consolidării comunității 

financiare externe, care se realizează prin crearea de locuri de muncă, investiții în firme maghiare. Firme maghiare care 

investesc în teritoriile anexate, ca o condiție a ocupării forței de muncă necesită cunoștințe de limba maghiară (similar cu 

firmele germane, franceze și alte).” furnizării de drepturi puternice de apărare maghiarilor care trăiesc în teritoriile 

anexate‖, ―subvențiile pentru instituțiile de învățământ, cu toate acestea, ar trebui să fie condiționate de plata unui ajutor 

condiționat pentru a servi de fapt scopul dorit” Au fost prezentate asistenţei trei filme documentare…În filmul de campanie 

Szávay ”a salutat pe colegul lor din Jobbik care sub ocupaţia străină a ţării s-a alăturat luptei lor‖  

http://youtu.be/TA_xlqVEGkc 

http://www.parameter.sk/rovat/regio/2014/02/25/idegen-megszallas-alatt-levo-orszagreszre-jott-harcolni-jobbik-takarodjatok 

http://nemzeti.net/l.php?u=1851781 

http://nemzeti.net/tuntetok-vartak-a-jobbik-kepviseloit-dunaszerdahelyen-1851781.html 

http://www.thedaily.sk/hungarian-extremists-campaigning-for-votes-in-slovakia/ 

 

25 februarie 2014, Dunajska 

Streda/Dunaszerdahely (Slovacia)...  

În faţa Casei de Cultură din oraş în 

care urma să aibe loc un forum public 

al Jobbik în campania electorală de 

alegeri pentru Parlamentul Ungariei, 

membri ai partidului moderat slovaco-

maghiar din Slovacia Most-Hid şi ai 

Polgári Demokrata Ifjúság (ODM)/ 

Tineretul Democrat Civic au 

protestat contra prezenţei şi acţiunilor 

lor, purtând pancarde şi strigând : 

‖Jobbik, takarodj!‖ (Jobbik afară!), 

‖Nem kérünk a náci eszmék 

exportjából‖ (Nu exportului de idei 

naziste!)  

http://nemzeti.net/tuntetok-vartak-a-jobbik-kepviseloit-dunaszerdahelyen-1851781.html
http://www.thedaily.sk/hungarian-extremists-campaigning-for-votes-in-slovakia/


 

110 
 

 

 

25 februarie 2014, Dunajska Streda/Dunaszerdahely (Slovacia)...  În faţa Casei de Cultură din oraş în care urma să ţină 

un forum public în campania electorală de alegeri pentru Parlamentul Ungariei, au sosit Balczó Zoltan deputat Jobbik şi 

vicepreşedinte al Parlamentului Ungariei, Szávay István preşedinte al Cabinetului de Politică Națională al Jobbik, membru 

al Parlamentului Ungariei şi Pallér Péter candidatul Jobbik în circumscripția Felvidék (sudul Slovaciei)…  Membri ai 

partidului moderat slovaco-maghiar din Slovacia Most-Hid şi ai Polgári Demokrata Ifjúság (ODM)/ Tineretul Democrat 

Civic au protestat contra prezenţei şi acţiunilor lor, purtând pancarde şi strigând : ‖Jobbik, takarodj!‖ (Jobbik afară!), 

‖Nem kérünk a náci eszmék exportjából‖ (Nu exportului de idei naziste!)  
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25 februarie 2014, Dunajska Streda/Dunaszerdahely (Slovacia)... În faţa Casei de Cultură din oraş în care urma să ţină un 

forum public în campania electorală de alegeri pentru Parlamentul Ungariei, au sosit Balczó Zoltan deputat Jobbik şi 

vicepreşedinte al Parlamentului Ungariei, Szávay István preşedinte al Cabinetului de Politică Națională al Jobbik, membru 

al Parlamentului Ungariei şi Pallér Péter candidatul Jobbik în circumscripția Felvidék (sudul Slovaciei)…  Membri ai 

partidului moderat slovaco-maghiar din Slovacia Most-Hid şi ai Polgári Demokrata Ifjúság (ODM)/ Tineretul Democrat 

Civic au protestat contra prezenţei şi acţiunilor lor, purtând pancarde şi strigând : ‖Jobbik, takarodj!‖ (Jobbik afară!), 

‖Nem kérünk a náci eszmék exportjából‖ (Nu exportului de idei naziste!)  

 

 

 

25 februarie 2014, Dunajska Streda/ 

Dunaszerdahely (Slovacia)...  Forum 

public al partidului de extremă dreapta 

Jobbik, desfăşurat în Casa de Cultură 

a oraşului în  campania electorală de 

alegeri pentru Parlamentul Ungariei...  

În imagine este Balczó Zoltan (în 

piciaore), deputat Jobbik şi 

vicepreşedinte al Parlamentului 

Ungariei. La masă sunt Pallér Péter 

din Komarom, candidatul Jobbik în 

circumscripția Felvidék (sudul 

Slovaciei) şi Szávay István preşedinte 

al Cabinetului de Politică Națională al 

Jobbik, membru al Parlamentului 

Ungariei 
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25 februarie 2014, Dunajska Streda/Dunaszerdahely (Slovacia)...  Forum public al partidului de extremă dreapta 

Jobbik, desfăşurat în Casa de Cultură a oraşului în  campania electorală de alegeri pentru Parlamentul Ungariei...  În 

imagine este Szávay István preşedinte al Cabinetului de Politică Națională al Jobbik, membru al Parlamentului Ungariei 

 

25 februarie 2014, Dunajska Streda/Dunaszerdahely (Slovacia)...  Forum public al partidului de extremă dreapta Jobbik, 

desfăşurat în Casa de Cultură a oraşului în  campania electorală de alegeri pentru Parlamentul Ungariei...  În prim plan, în 

auditoriu de află şi Takács Kosár Tímea, localnică şi prietenă cu poetul păpuşar Balazs F.Attila (este membră a grupului 

Horthy)... Este cea care purta drapelul secuiesc la 1 martie 2013 înainte de arborarea lui pe primărie, alături de primarul 

oraşului Hájos Zoltán 
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Partidul Naţional Slovac cheamă simpatizanţii săi să raporteze asupra campaniei electorale a maghiarilor în Slovacia... 

Agenţia Slovacă de Ştiri a publicat un comunicat în regim de urgenţă al Partidului Naţional Slovac prin care acesta invită 

simpatizanţii săi să raporteze campania electorală a maghiarilor de pe teritoriul Slovaciei pentru alegerile parlamentare din 

Ungaria.  

―SNS Calls on Sympathisers to Report Election Campaigns of Hungarians 

Date: 04.03.2014 17:39 Author: DOMR Urgency: 4 Category: EN: Foreign policy – fpo‖ 

Redăm textul în limba română: 

  «Bratislava, marţi, 04 martie (TASR) - Partidul Național Slovac (SNS) extra-parlamentar, a cerut entităților politice din 

Ungaria să se abțină de la campanii electorale pe teritoriul suveran al Slovaciei.  

       A fost semnalat săptămâna trecută că partidul extremist maghiar Jobbik a căutat sprijinul alegătorilor în Slovacia, în 

perioada premergătoare alegerilor generale de pe 6 aprilie din Ungaria, printr-un miting electoral organizat de Jobbik la 

sfârșitul lunii februarie care a avut loc în orașul Dunajska Streda (regiune Trnava) care are o populație de etnie maghiară 

mare. 

Peter Paller de la Jobbik a fost prezentat drept “candidatul pentru Feldvidek‖, un vechi nume unguresc pentru teritoriul 

Slovaciei actuale folosit des de naționaliștii maghiari și care este considerat în general insultător de către slovaci.  

       SNS a solicitat autorităților slovace de a monitoriza aceste ―activități transfrontaliere inacceptabile‖ şi de a adopta 

contra-măsuri eficiente împotriva efectelor extra-teritoriale ale legislaţiei maghiare de dublă cetăţenie. 

Se presupune că unele persoane din sudul Slovaciei au dobândit dubla cetățenie pe ascuns (pentru a evita 

pierderea cetăţeniei lor slovace în conformitate cu legislația slovacă) și au așadar, dreptul de a vota în alegerile din 

Ungaria.  

       Potrivit purtatorului de cuvânt Zuzana Kohutkova, partidul a cerut simpatizanților săi de a monitoriza teritoriul slovac și 

să raporteze la sediul SNS toate panourile ungureşti electorale și întâlnirile lor electorale. SNS va efectua toate demersurile 

necesare pentru a preveni astfel de activități ale politicienilor străini care au loc în Slovacia – într-o manieră decentă dar 

fermă, a spus Kohutkova.»  
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Budapesta, 9 martie 2013... Manifestaţie de protest organizată de formaţiunea de extremă-dreapta ungară Jobbik la 

adresa vizitei premierului român Victor Ponta, care se afla în Ungaria la invitaţia socialiştilor din MSZP. Balczó Zoltan 

deputat Jobbik şi vicepreşedinte al Parlamentului ungar a acuzat Partidul Socialist Ungar de înaltă trădare pentru că l-a 

invitat pe premierul român Victor Ponta la reuniunea sa de la Budapesta, informează MTI. Balczó a etalat în faţa mulţimii 

un steag secuiesc declarând că îl are de la Toth Ferenc din Sovata (jud.Mureş)... Bărbatul a ieşit în evidenţă în urmă cu 

patru ani, când la festivitatea de 15 martie, a arborat un steag secuiesc pe clădirea Primăriei Sovata şi l-a păzit mai multe 

zile cu un topor... de teamă să nu-l dea jos românii sau unguri trădători, a adăugat Balczó Zoltan... În iunie 2014 pe 

proprietatea privată a aceluiaşi Toth Ferenc din Sovata (jud.Mureş)... a fost dezvelit bustul scriitorului maghiar Wass 

Albert. Nu i-a pasat că Wass este în continuare considerat criminal de război de către justiţia din România, iar răspândirea 

cultului său reprezintă o infracţiune. La acel eveniment au participat mai mulţi membri ai organizaţiei HVIM (Tinerii Maghiari 

din cele 64 de Comitate), simpatizanţi ai Jobbik din Târgu-Mureş, dar şi pelerini din Ungaria care se întorceau de la 

ceremonia de Rusalii de la Şumuleu-Ciuc.  

Balczó Zoltan a declarat muţimii, strânsă pe Kerepesi Road, că demonstrează pentru “acordarea autonomiei teritoriale de 

drept Ţinutului Secuiesc”. “Suntem acasă în Ţinutul Secuiesc” a declarat el. 

 http://jurnalul.ro/stiri/observator/un-localnic-din-sovata-a-ridicat-in-curtea-sa-o-statuie-scriitorului-wass-albert-vezi-reactia-politiei- 

670378.html 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/un-localnic-din-sovata-a-ridicat-in-curtea-sa-o-statuie-scriitorului-wass-albert-vezi-reactia-politiei-
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Budapesta, 9 martie 2013... Manifestaţie de protest organizată de formaţiunea de extremă-dreapta ungară Jobbik la 

adresa vizitei premierului român Victor Ponta, care se afla în Ungaria la invitaţia socialiştilor din MSZP.  În imagine este 

Sorbán Attila Örs, președinte al Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)/Tineretul Maghiar din Transilvania, în încheierea cuvântului 

său din “capitala tuturor maghiarilor” el a spus: “Am un mesaj din Transilvania și Ținutului Secuiesc... pentru toți cei care 

cred că am renunțat – se înşală, pentru că duminică (10 martie 2013!), zeci de mii de secui vor ieşi pe străzi în Târgu 

Mureș să arate că suntem în viață și suntem acasă în Ținutului Secuiesc, nu așa cum sunt ei”, iar apoi i-a adresat un 

mesaj lui Victor Ponta: „Bármikor nyugodtan jöhet a Székelyföldre, miután útlevelet váltott‖ (adică în româneşte: 

―Puteţi veni oricând în Ţinutul Secuiesc, numai după ce vă schimbaţi paşaportul!‖)  

https://kuruc.info/r/2/109092/ 

http://jurnalul.ro/stiri/externe/protest-budapesta-impotriva-victor-ponta-jobbik-638736.html 

 

Budapesta, 9 martie 2013 Manifestaţie de protest organizată de 

formaţiunea de extremă-dreapta ungară Jobbik la adresa vizitei premierului 

român Victor Ponta, care se afla în Ungaria la invitaţia socialiştilor din 

MSZP.  În imagine este Szávay István preşedinte al Cabinetului de Politică 

Națională al Jobbik, membru al Parlamentului Ungariei. El a spus că fusese 

informat de faptul că la 14 februarie 2013 drapelul secuiesc va fost arborat 

pe clădirea Parlamentului Ungariei. Iniţiativa a aparţinut preşedintelui 

acestui for, László Kövér, care a apreciat că steagul trebuie arborat ca „un 

simbol al solidarităţii naţionale”... Szávay a adresat apoi ‖aprecierile‖ sale la 

adresa lui Attila Mesterházy, șeful opoziției maghiare şi a premierului 

României.  

 Manifestaţia, care a fost anunţată în urmă cu câteva zile chiar de 

vicepreşedintele partidului Jobbik, Elod Novak, a fost justificată de acesta 

prin faptul că „Victor Ponta este un antimaghiar şovin”. În opinia lui Elod 

Novak, invitarea premierului României de către Partidul Socialist Ungar 

(MSZP) este o ruşine. „Prin invitarea premierului român la o manifestare a 

MSZP, cu o zi înainte de mitingul proautonomie de la Târgu Mureş, MSZP 

a trădat cauza autodeterminării secuilor”, a mai afirmat acesta. 

https://kuruc.info/r/2/109092/
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Fotografie de album!  

15 mai 2010... Ceremonie în Parlamentul ungar, în ședința sa inaugurală, care a ales un nou președinte pe Pal Schmitt 

(Fidesz), în persoană. În imagine: Pásztor István, preşedintele Alianţei Maghiarilor din Voivodina, Kelemen Hunor, 

Tokes Lazslo, Csaky Pal încă preşedinte al Partidului Coaliției Maghiare din Slovacia...  În spatele lor este Miklós 

Duray, vice-președintele acestui partid şi reprezentat strategic...  

 
 

Miklós Duray, Tőkés László şi Kelemen Hunor... 
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În încheiere vă rugăm să ne permiteţi să vă supunem atenţiei un articol al lui Franz Wesner 

apărut în „Donauschwabe‖ acum aproape douăzeci de ani. Este surprinzătoare regăsirea 

denumirii de „Magyar Közösseg‖ (Comunitatea Maghiară), nume pe care şi l-a ales partidul 

radicalilor maghiari din Slovacia – Magyar Közösség Pártja (Partidul Comunităţii Maghiare), 

partid ce promovează autonomiile teritoriale ale maghiarilor din Bazinul Carpatic… Nu ne mai 

miră nici declaraţiile unuia dintre liderii săi, scriitorul Csáky Pál, prieten întru întâlniri literare cu 

―poetul‖ Balazs  F.Attila…  
 
 
 

Rassenkampf (Lupta raselor) 
 
«Prezentării mult prea romantice a „Revoluţiei din Ungaria din 1956‖ de către dna Ströbl (Donauschwabe din 03.11.96) 
aş dori să-i adaug câteva date prozaice si demitizante. Studenţii nu s-au mărginit deloc să solicite mai multe libertăţi pentru 
maghiari. Ei cereau si desfiinţarea „autonomiilor culturale‖, ale minorităţilor slovacă si română. 
(Germanii din Ungaria nu beneficiau de niciunele, altfel ar fi cerut si lichidarea drepturilor lor). Această solicitare a fost 
introdusă şi în rezoluţia Uniunii Scriitorilor, ce a fost citită la radio, în 23 octombrie, de Péter Veres, duşman înrăit al 
svabilor si instigator al expulzării lor. 
Punctul 2 din cele 7 puncte ale rezoluţiei suna asa: „Noi cerem să se pună capăt politicii privitoare la minorităţile 
naţionale…‖. 
„Pentru prima oară, după 150 de ani, guvernul maghiar se distanţase de maghiarizarea promovată statal, si asta n-o 
puteau accepta scriitorii, campioni ai sovinismului maghiar. În această privinţă naţionalistii rasişti si naţional-
comunistii erau întrutotul de acord‖ (Johann Weidlein în „Der Aufstand în Ungarn und das ungarländlische 
Judentum”, p. 21). 
„Vrem un nou guvern, fără jidani si fără svabi, strigau studenţii ce demonstrau în faţa parlamentului, unde se auzea 
si sloganul naţionalist – Ungaria aparţine maghiarilor (nu ungurilor).‖ (J. Weidlein, op.cit., p. 17). 
„Postul Szabad Györ comunica lumii fericita veste că acum cei mai buni patrioţi maghiari, anume Zoltan Tildy si Béla 
Kovács, aparţin guvernului‖. Tildy a iscălit în calitate de preşedinte al statului legea expulzării (a svabilor unguri) nr. 
12.330/1945. 171 
„Béla Kovács era secretarul general al partidului micilor agrarieni si preşedintele asociaţiei ţăranilor. Acestea erau stâlpii de 
susţinere a „Magyar Közösseg‖ (Comunitatea Maghiară) a cărui membru de frunte era. El pare a fi fost principalul rival al 
lui Rakosi. Arestat si deportat de sovietici, este apoi exclus de conducerea partidului (Ferenc Nagy, Béla Varga). De altfel, 
el a fost cel care a întreprins primele măsuri coercitive împotriva minorităţii germane, pentru a face loc maghiarilor” 
(nu ungurilor – unguri fiind toţi cetăţenii Ungariei, n.n.) (J. Weidlein, op.cit., pp. 21-22). 
„Magyar Kozösseg” – Coaliţie secretă rasistă, antisemită si antigermană, ce năzuia la absoluta supremaţie a rasei 
maghiare în Ungaria. După ce reusise, în decurs de un an (1944-1945) să „cureţe” Ungaria de evrei si de svabi, 
considerându-se ajunsă la ţelul aspiraţiilor sale, se vede silită, destul de curând, să constate a-si fi îndeplinit numai pe 
jumătate programul: doar svabii erau eliminaţi din viaţa politică, nu si evreii. („S-au întors mai mulţi de la Auschwitz decât 
am trimis noi acolo” se auzea peste tot în Ungaria). Plină de ură, aţâţă acum împotriva „clicii străine‖ si urzeşte planuri 
pentru înlăturarea ei (1947). 
Rakosi însă i-o ia înainte: unii membrii (György Donath, Viktor Csornoky, ginerele lui Tildy) au fost executaţi, altora (Imre 
Kovacs, Béla Varga – „cu o bocceluţă au venit (svabii), cu o bocceluţă să plece‖) le reuşeste fuga în vest. Prim-
ministrul Ferenc Nagy, preferă să rămână în Elveţia, după ce fusese informat de mărturia lui Béla Kovács, interogat de 
sovietici. 
În 1956 „Comunitatea‖ încearcă să-si ia revanşa pentru esecul din 1947. „Közeleg az óra hogy a torkuknak ugorjunk; a 
nagy ugrások kora – a mi korunk‖ „Se apropie ora să ne repezim la beregata lor, vremea marilor salturi, vremea 
noastră‖, cobea în ajunul vijeliei (iulie 1956), „pasărea furtunii‖, Józef Pesti. (J. Weidlein – Obiectivele naţional politice 
ale literaturii maghiare, în Hungaro-Suevica, p. 110). În cazul „Revoluţiei din 1956 în Ungaria‖ este vorba, deci, de al 
doilea asalt, (zadarnic) al „Comunităţii Maghiare‖, ce poate fi astfel, denumită mai curând, luptă de rasă decât lupta 
pentru libertate. Pentru cei care cunosc doar versiunea eroico-romantică, această înfăţisare le apare, desigur, ca un 
sacrilegiu. Adevărul este însă, că Rákosi era urât ca evreu, nu ca un comunist, deoarece comunist de provenienţă 
moscovită era si maghiarul Imre Nagy, care în calitate de ministru al agriculturii, a împărţit proprietăţile funciare ale 
membrilor Volksbund-ului (Organizaţia germanilor unguri care se opuneau maghiarizării), ţăranilor maghiari, ceea ce 
aceştia n-o vor uita niciodată. De asemenea nici svabii.» 
 
(Franz Wesner  în „Donauschwabe‖ din 24 noiembrie 1996. Traducere si note Gheorghe Olteanu) 

… va urma ! 

 Citește și partea I –  Să ne cunoaștem (IN)AMICII! Metamorfozele lui „Casanova”: (1) Balázs F. Attila, parașutat în „Noua 

Danemarcă” sau o nouă diversiune (culturală) a revizionismului maghiar…   

 

Redactor Sorin Diaconescu / R.B.N. Press 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mkp.sk%2F&ei=VgYQVNzsCsnnaKvegYgK&usg=AFQjCNEg5AvlLUV4j-qe1C8c9QIrfG7uxw&sig2=lxFfMnfhKIJVKDJ4HhfuWQ
http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-lui-casanova-1-balazs-f-attila-parasutat-in-noua-danemarca-sau-o-noua-diversiune-culturala-a-revizionismului-maghi/
http://www.rbnpress.info/wp/sa-ne-cunoastem-inamicii-metamorfozele-lui-casanova-1-balazs-f-attila-parasutat-in-noua-danemarca-sau-o-noua-diversiune-culturala-a-revizionismului-maghi/
http://www.rbnpress.info/wp/wp-admin/post.php?post=13510&action=edit&message=1
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Redacția R.B.N. Press recomandă celor implicați voit s-au „nevoit”, posesori ai cetățeniei 

române, să mediteze la textul de mai jos: 
Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind securitatea națională a României 

Republicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 18 martie 2014 

CAPITOLUL. I Dispoziții generale 

Art. 1 Prin securitatea națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de 

stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național 

român ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a 

climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale 

cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție. 

Art. 2 (1) Securitatea națională se realizează prin cunoașterea, prevenirea și înlăturarea 

amenințărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1. 

(2) Cetățenii români, ca expresie a fidelității lor față de țară, au îndatorirea morală de a 

contribui la realizarea securității naționale. 

Art. 3 Constituie amenințări la adresa securității naționale a României următoarele: a) 

planurile și acțiunile care vizează suprimarea sau știrbirea suveranității, unității, independenței 

sau indivizibilității statului român; 

h) inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau 

extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, 

antisemite, revizioniste,separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea și 

integritatea teritorială a României, precum și incitarea la fapte ce pot periclita ordinea 

statului de drept; 

sie.ro/Legi/51.html 

*Articolul sau secțiuni din acest articol pot fi preluate de presa de limbă română și străină 

cu mențiunea publicării sursei, autorului și a unui link activ  inserat la sfârșit, către 

articolul R.B.N. Press 

România Breaking News -rbnpress.info 
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