
 

Aláírásgyűjtéssel tiltakozunk Rastislav Káčer, szlovák 
külügyminiszter minősíthetetlen kijelentései ellen 

 
Mi, mint a SZÖVETSÉG - ALIANCIA politikai párt Gútai, 
Csallóközaranyosi és Keszegfalvai Helyi Szervezetének 
tagsága és vezetősége tiltakozunk és teljes mértékben 
elutasítjuk Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter rendre 
ismétlődő durva magyarellenes megnyilvánulásait. 
Legutóbb úgy fogalmazott, amennyiben Oroszországnak 
sikerülne elfoglalnia Ukrajnát, akkor Magyarország részéről 
Szlovákia területi integritásának megbontására vonatkozó 
követelés fenyegetne. Teszi mindezt a szlovák diplomácia 
első embereként. 
Nem tarjuk szerencsésnek, hogy 8 hónappal a választások 
előtt ismét előhúzzák az ún. „magyar kártyát”. Az ilyen 
kijelentések nem a két nemzet közti békés egymás mellett 
élést szolgálják és aláássák Magyarország és Szlovákia 
jószomszédi kapcsolatait is.  
Úgyszintén elfogadhatatlan a számunkra, ha valakit a 
közösségünkön belül ilyen külügyminiszteri kijelentések, 
amelyek hergelnek, hazugságot terjesztenek, feszültséget 
szítanak, nem zavarják.  
Felszólítjuk Káčer külügyminiszter urat, kérjen bocsánatot a 
kijelentéseiért és a külügyminiszteri tisztségéről azonnal 
mondjon le! 
Tisztelettel kérünk mindenkit, aláírásával támogassa ezt a 
tiltakozást! 

Zbierame podpisy na protest proti nemiestnym výrokom 
ministra zahraničných vecí SR Rastislava Káčera 

 
My, ako členovia a vedenie miestnej organizácie politickej 
strany SZÖVETSÉG – ALIANCIA v Kolárove, v Zlatnej 
n/Ostrove a v Kameničnej, rázne odmietame opakované a 
ostré protimaďarské vyhlásenia slovenského ministra 
zahraničných vecí Rastislava Káčera. Naposledy povedal, že 
ak sa Rusku podarí obsadiť Ukrajinu, zo strany Maďarska 
bude hroziť, že sa bude snažiť o narušenie územnej 
celistvosti Slovenska. Naviac takéto nebezpečné vyhlásenia 
robí ako prvý muž slovenskej diplomacie. 
Považujeme za nešťastné, že 8 mesiacov pred voľbami sa 
opäť vyťahuje takzvaná "maďarská karta". Takéto 
vyhlásenia nie sú v záujme mierového spolužitia medzi 
našimi národmi a zároveň podkopávajú dobré susedské 
vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom. 
Je pre nás tiež neprijateľné, že niekomu v našej komunite 
neprekážajú takéto vyhlásenia ministra zahraničných vecí, 
ktoré podnecujú k vzájomnej nenávisti, šíria lži a vytvárajú 
napätie. 
Vyzývame ministra zahraničných vecí, Rastislava Káčera, 
aby sa za svoje výroky ospravedlnil a okamžite odstúpil z 
funkcie ministra zahraničných vecí. 
S úctou sa obraciame na každého, aby svojím podpisom 
podporil tento protest! 

 
Vyplňte, prosím čitateľne palíčkovým písmom podľa občianskeho preukazu. – Kérjük, az ívet olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki a személyi igazolványa alapján! 

 
Meno a priezvisko –  

Utónév és családi név  
Trvalý pobyt (PSČ, obec, ulica, číslo domu –  

Lakcím (irányítószám, község, utca, házszám) 
Podpis - Aláírás 
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Az érintett személy jelen ív aláírásával tudomásul veszi, hogy íven megadott személyes adatai az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679-es számú rendelet (GDPR) 6. cikk. 1. bekezdés a) 
pontja, valamint a T.t 18/2018-as számú törvény 13.§ 1. bekezdés a) pontja alapján kerültek feldolgozásra. Az adatkezelő személye: SZÖVETSÉG – ALIANCIA, székhely: 811 05 Pozsony, Csaják 
utca 4048/8.  A személyes adatok a jelen íven feltüntetett okokból indított aláírásgyűjtéssel kapcsolatos célokra lesznek felhasználva.  A személyes adatok szükséges ideig, a feldolgozási célok 
megszűnéséig vannak tárolva. Az érintett személynek jogában áll az adatkezelőnél kérvényezni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok javítását, felhasználásának korlátozását, valamint 
kitörlését.  A személyes adatfeldolgozás felügyeleti szerve a  Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala. /Dotknutá osoba podpísaním tohto hárku berie na vedomie, že  jeho  osobné údaje 
uvedené na tomto liste   sú spracúvané  v zmysle ust. článku 6 ods.1 písm. a)   Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  (GDPR) v spojitosti s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  č. 
18/2018. Prevádzkovateľom je: SZÖVETSÉG – ALIANCIA, sídlo: 811 05 Bratislava, Čajakova 4048/8. Osobné údaje sú spracúvané na účely súvisiace so zberom podpisov z dôvodov uvedených 
v tomto hárku.  Osobné údaje sú uchované na nevyhnutné obdobie  na dobu do zániku účelu spracúvania osobných údajov.  Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa 
jej týkajú,  právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov.   Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.  
 


