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Írásbeli kérdés
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXХУI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli
n
kérdést kívánok intézni az Külügyminisztériumát vezető miniszterhez, minta tárgyba
illetékes minisztérium vezetőjéhez
„Milyen eredményes lépéseket tett а magyar Kormány az elmúlt 3,5 évben а 2008 .
november 1-61 történt dunaszerdahelyi magyarellenes szlovák rend őrterror ügyében?”
címmel .

А benyújtottkérdésemre а választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !
2011 .11 .04-61 hosszabb írásbeli kérdést tettem fel а nemzetpolitikáért felel ős tárca nélküli
miniszternek 1(/4850-es számon, „Mit tesz а Kormány az elcsatolt országrészeken állam i
szinten m űködő tudatos beolvasztó politika ellen, különös tekintettel Felvidék-Szlovákia
ügyében? "címmel.
Ebben az írásban megemlítettem а Dunaszerdahelyen történt tragikus eseményt is .
Semmiféle választ nem kaptam !

Tisztelt Miniszter Úr!
Idézzük fel röviden az 5 évvel ezelőtt tört énteket:
„Dunaszerdahelyi magyarverés (2008-12-10. 08 :48)
2008 . november 1-én számos magyar szurkoló indulta felvidéki Dunaszerdahelyre, hog y
а Slovan-Dac meccsen szurkoljon . Még а Such-féle "Magyar" Rádió helyszínen lév ő
tudósítója is azt mondta : "A szlovák rendőrök brutalitása azért is érthetetlen, mert nem

előzte meg semmi olyan cselekmény, ami indokolta volna а föllépést" . А szlová k
magyarokat viperával.
rendő rállatok gyakorlatilag agyba-főbe verték а
Egy magya rt újra kellett éleszteni, az áldozat, Krisztián az egyik fülére megsüketült . А
szlovákok azt hazudták, hogy székkel dobálták őket (ám valójában semmi mozdítható ne m
volta stadionban, kipucolták а meccs előtt az egészet), később pedig azt, hogy az egyik
transzparens takarásában bűncselekményre készültek а magyarok . Slotáék azt állították,
bizonyítékuk van erre, ám а mai napig nem muta ttak be semmit . А videókon egyértelműen
látszik: egyik pillanatról а másikra, minden előzmény nélkül indítottak rohamot а rendőrök, és
senkit nem kíméltek ."

Tisztelt Miniszter Úr!
Megemlékezést és kiállítást is ta rtottak а dunaszerdahelyi kultúrházban.
„Az őt évvel ezelőtti magyarverésre emlékeztek Dunaszerdahelyen (ultrasliber.hu)
Dunaszerdahelyen fényképkiállítás megnyitásával emlékeztek az öt évvel ezel őtti,
rendőrségi Ьrutalitással telített DAC-Slоvan mérkőzésre.
2008 . november 1 jén а DAC – Slovan bajnoki mérkőzésen а szlovák rendőrség elitegységei
indokolatlanul benyomultak а hazaiak szektorába, ahol а szurkolókat elkezdték ütni-verni .
Súlyos sérüléseket szenvede tt több szurkoló is, а 18 éves Lengyel Krisztiánt életveszélye s
allápotban szállították kórházba . Az ügy máig tisztázatlan а szlovák belügyminisztérium
részéről, а megvert szurkolókat nem kárpótolták, az ügyet részükr ől lezárták.

А dunaszerdahelyi kultúrházban kisfilmekkel és fényképkiállítással emlékeztek а tö rténtekre,
а rendezvényt jelenlétével köszönt ö tte Hájos Zoltán polgármester is . А kiállítás Karaffa Attila
és Czibula Ádám fotóiból állt össze . Ennek köszönhet ően az egész nap felelevenedett, ahog y
а szurkolók gyülekeztek, feste tték magukat, felvonultak а városban, а stadionban viszont а
rendőrségi brutalitás vá rt rájuk .

А kiállítás megnyitóján beszédet mondo tt Pázmány Péter, Dunaszerdahely négyszer
megválasztott polgármestere, és Berényi József, а Magyar Közösség Pá rtjának elnöke is.
а
bizonyos mérk őzést is .
Mindketten
а
helyszínről nézték azt
Pázmány Péter úgy látja, а karhatalomnak gondot jelente tt а DAC, amely gyakorlatila g
az egész magyarság futballcsapata volt . А szurkolók szerte országban, és azon tú l
kísérték kedvenc csapatukat. Ez már sok volt а hatalomnak, mely eszközei
kihasználásával – még а rendőrségi brutalitás igénybe vételével is – а magyarságot me g
akarta félemlíteni .
Berényi József volt az, aki а mérkő zést tekintve látta, hogy semmi sem indokolta а
rendőrségi beavatkozást, felhívta magyarázatot kérve а belügyminisztert . „Ott voltunk,
de később, а felvételeket is vizsgálva beigazolódott, hogy а szurkolók részéről nem volt
provokáció, épp ellenkezőleg, а rendő rök voltak azok, akik provokáltak, keresték az
okot а beavatkozásra .” – mondta Berényi . „A beavatkozásnak nyilván voltak politikai oka i
is. Ahogy polgármester is mondta, ez а közösségünkt ől való félelem” – tette hozzá. Emiatt
történhete tt Szlovákiában számos további, közösségünkkel szembeni cselekmény is .

Pázmány és Berényi is köszönetüket fejezték ki Karaffa Attilának és társainak, hogy évr ől
évre megemlékeznek а történtekről, а tört énteket úgy idézik fel, egy igazságosabb tükrö t
tartanak elénk. А szurkolók — már hagyományosan — а DAC-pályán mécsesekkel emlékeznek,
és eléneklik а magyar Himnuszt."
Tisztelt Miniszter Úr!

А megemlékezés nyilatkozatiból is kitűnik; politikai megrendelésre cselekedhettek а szlovák
rendőrök, melynek célja а magyar közösség megfélemlítése.
Miért nem volt ennek а Kormánynak sem egy ilyen jelleg ű terrorra semmiféle válasza ?
Szlovákiában mindenfajta következmény nélkül veretnek félholtra magyar embereke t
а Szlovák rendőrök? (Interneten információk alapján magyar rend őrök is kint voltak а
meccsen, akik szintén alátámasztották а jogtalanságokat.)
Tett-e bármiféle lépést aKormány — 2010 után — ennek а szlovák rend őrterrornak а
kivizsgálása ügyében ?
Milyen eredményes lépéseket tett а Kormány az elmúlt 3,5 évben а 2008 . november 1-é n
történt dunaszerdabelyi magyarellenes szlovák rend őrterror ügyében ?
Várom megtisztelő válaszát !
Budapest, 2013 .december 11 .
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