
kiegészités
(>Zoli<, 2010.03.07 16:56) 

Ha neved akarod adni e célért akkor ide írd fel magadat:

http://www.petitiononline.com/trianon/petition-sign.html 

Válasz 

Nyiregyháza Major u.24 4400
(Puhl Csaba, 2010.03.07 10:22) 

Válasz 

6754 Újszentiván május 1. 26.
(Lonkay Gábor, 2009.11.18 09:28) 

Hiszek egy Istenben! Hiszek egy hazában! Hiszek egy Isteni örök igazságban! hiszek 
Magyarország feltámadásában! 

Válasz 

A kassai színház felhívása
(Radulovic Zsuzsanna, 2009.11.11 22:17) 

Bajba került a magyar nyelvű színjátszás Kassán. Az idén 40 éves teátrum talán utolsó évadát éli: 
a változó szlovákiai törvények ellehetetlenítik a magyar nyelvű színjátszást, a gazdasági 
nehézségek pedig a tőke oldaláról fojtogatják a színházat.

Most Ön is segíthet megmenteni a kassai magyar színházat!

Hogyan? Hát nézze meg egy előadásukat&#8230;

Az internet korában minden eddiginél könnyebb tér és idő legyőzése. Az interneten keresztül Ön is 
élőben követheti a kassai Thália Színház 40 éves jubileumi gálaestjét november 28-án, mely a 
közel 200 éves kassai magyar nyelvű színjátszás legszebb pillanatait eleveníti fel!

Az előadást a világ minden tájáról interneten keresztül élőben, majd felvételről is követheti. Az 
alábbi linken regisztrálhat az előadásra, a feliratkozóknak külön értesítést küldünk, hogy milyen 
címen és hogyan érhetik el a programot.

Az Ön regisztrációján is múlik, hogy lesz-e a jövőben magyar színház Kassán!

Kattintson erre a linkre és iratkozzon fel értesítőnkre:
http://www.amagyarkulturanagykovete.com

Köszönettel:

Kondorossy István Nagy Mária
SzerkesztőAszisztens

Válasz 

külön ország
(Fritzi, 2009.10.27 18:27) 



Kedves Zsuzsanna

köszönöm, hogy válaszoltál. 
Nem írtam, mert rengeteg dolog és furcsaság zúdul rám, amit napra készen meg kell csinálnom. 
Meg aztán, lakóhelyemen napirenden vannak a magyar-szlovák incidensek, torzsalkodások - és 
nem volt kedvem megint valakit kérdőre vonni. Hidd el, fárasztó.

Több levéllel vagyok elmaradva - még Őszkatonának és Zolinak is tartozom. Ezekhez azonban 
nyugalomban kell leülni, és megírni, mással nem foglalkozni. Most pedig vannak olyan napok, 
hogy a számítógépet ki sem nyitom.

Most csak röviden a felvetett megjegyzésedre:

1. az 1990-es népszámlálást heteken keresztül nem hozták nyilvánosságra, mert az eredmény a 
szlovákok számára ijjesztő volt. A parlament folyosóin elterjedt a hír, hogy a magyarok 1 millióan 
vannak. Ami végül hivatalosan megjelent - a magyar anyanyelvűek száma 1 millió 500 ezer. 

De bármennyi is volna a lélekszám - ha csak pár százezer is - ma még nem érett meg az idő, hogy 
Magyarországhoz csatlakozzon ez a terület. Viszont a magyarokat mindenképpen le kell választani 
erről a társaságról. Volt rá lehetőség 1992 őszén, amikor Brüsszelben megkérdezték a három 
szlovákiai magyar vendéget, mit akarnak a szlovákiai magyarok, mivelhogy a Csehszlovák állam 
fölbomlik. Nos - a válasz tágranyílt szemek voltak. Égetően sürgős a helyzet megoldása, mert 
állami költségvetésből finanszírozzák a szlovákok délre telepítését, ezenkívül autóbuszokkal 
hozzák és telepítik az elhagyatott, sokszor a kitelepítések után a mai napig üresen álló 
ingatlanokba a Tátra alól a roma 
családokat. Ezrével áramlanak be a magyarlakta vidékre a nem idevalósiak.
Az autonómiát fölösleges erőltetni. Az autonómia mindig két fél megegyezésétől függ, ami annyit 
jelent, hogy a szlovákok sohasem fognak beleegyezni. 
Ha viszont az EU nyomást gyakorol a szlovák kormányra,autonómia ügyben, akkor ezt a nyomást 
nem arra kell fölhasználni, hogy a magyarok továbbra is szlovák fennhatóság alatt sínylődjenek. 
Ha a magyarlakta terület már levált ....szövetségre lépni más országgal (pl. Magyarországgal) 
bármikor lehet. A gazdaságot Magyarország irányába a szlovákiai magyaroknak soha sem lesz 
lehetőségük kibontani, ha egy szláv állam keretei között maradnak. Ha viszont független 
államalakulatok jönnek létre - a lakosság néhány év alatt rendbehozza a 20. századot. Ha mi 
gazdaságilag megerősödünk, akkor tudunk a magyarországi magyaroknak segíteni 
magyarságunkkal, teherbírásunkkal, kiegyensúlyozott életvitelünkkel. 

Nem akarok minden részletre kitérni. Ezt a megoldást többéves kutatás előzte meg. 

Válasz 

Adalék elözö hozzászólásomhoz
(Radulovic Zsuzsanna, 2009.10.26 20:46) 

Tudósítónk szerint a Kongresszus alapszabály-módosításokkal ért véget. Ezek közül kiemelkedő 
jelentőségűnek számít, hogy a Jobbik megnyitotta a tagság lehetőségét elcsatolt nemzetrészen 
élők előtt is, a leendő országgyűlési képviselők számára megtiltotta egyéb politikai tisztség 
viselésének lehetőségét, végül a tegnapi naptól számítva sem egykori MSZP, sem egykori SZDSZ 
és sem 2007 után még MDF tagok nem nyerhetnek felvételt a Jobbikba, kizárva ezzel a politikai 
kalandorok beáramlását. 

Válasz 

München
(Radulovic Zsuzsanna, 2009.10.26 20:39) 

Kedves Fritzi!



Sajnos nem írtál nekem, így hát ezen az úton válaszolok.
A petíciót nem én indítottam, de az alján ott van szerkesztöinek neve és e-mail címe. Mindamellett, 
ahogy számolom, kb. az aláírások fele eddig az én számlámat "terheli"))).
Nem tudom pontosan megmondani, miért nem tették ki a kommentárt, de úgy sejtem, hogy azért, 
mert nem ez a petíció tárgya.

Nagy figyelemmel kísérem a felvidéki eseményeket, annál is inkább, mert édesanyám benesi 
kitelepített magyar volt.
Nos, engem személy szerint nagy bánattal tölt el, hogy ahelyett, hogy felvidéki honfitársaim 
összefognának a magyarországi hazafiakkal és velük küzdenének egy szebb jövö érdekében, 
ilyen külön utakat szándékoznak járni, hogy külön országot szeretnének. Érthetö a harag, a méreg. 
de mégis egy nemzet vagyunk. 
Az autonómiatörekvés egy óriási dolog. A döbbenetes és sajnálatos benne, hogy az ottani 
magyarok közül oly kevesen támogatják. De miért akarnátok külön országot???
A honi hazafias erök minden erejükkel küzdenek az egész magyarságért és nekik is nagy 
szükségük lenne a segítségetekre! Azon kívül mire mennétek pár százezer emberrel egy külön 
országban?
Szeretettel: Radulovic Zsuzsa 

Válasz 

Zolinak
(Fritzi, 2009.10.16 12:38) 

Köszönöm a címet. Írom a levelet. 

Válasz 

egy cim
(>Zoli<, 2009.10.15 17:16) 

Kedves Frizi!

Erre a (lent megadott) címre írd meg kérdésedet. Én kaptam innen választ

zsuzsanna.radulovic@gmx.de 

Válasz 

Trianon?
(Fritzi, 2009.10.15 17:10) 

Érdekelne, kik indították a petíciót. Valahogy nem tudtam kibogozni. 
Csupán azért érdekelne, mert szeretném tudni, kik cenzúrázzák a hozzászólást. 
Aláírtam, de a megjegyzésem azóta sincs az oldalon. Pedig csak annyit írtam, hogy a szlovákiai 
magyarlakta területet le kellene választani a Szlovák Köztársaságról. Önálló tartomány, vagy 
országot szeretnénk. Akkor mit is akarunk a petícióval?
Ha Trianon revízióját kérjük, leválni egy utódállamról miért tilos? Olyannyira, hogy a többezer 
hozzászólás között sem jelenhet meg? 

Válasz 

Marosvasarhely
(Nagy Jozsef, 2009.10.11 11:12) 

Jobb kesobb,mint soha se.Mar reg ezzel kellett volna foglalkozni.A vilagon minden szerzodesek 



megbuktak a fordulat utan.Ki az a foldi hatalom, aki kimeri jelenteni azt,hogy csak a "TRIANONI 
"bekeszerzodes,ervenyes a vilag vegezeteig???????.N.J. 

Válasz 

7/A Acacia Av Oroville CA 95966 USA
(Kelemen Károly, 2009.10.11 00:43) 

Fel kell végre ismerni, hogy a Magyarok elleni összesesküvés 1848-al az 1867-es "kiegyezéssel" 
és Trianonnal kezdődött és most szándékoznak befejezni.

De úgy vigyázzatok, hogy mi Magyarok vagyunk az elsők, de rátok is sor kerűl többi európai népek 
ha hagyjátok és némán elviselitek a Magyarok kiírtását. 

Válasz 
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