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Úvod 
 
Tento dokument je voľným pokračovaním rovnomenného dokumentu z 25. mája 2022. Stále viac si 
uvedomujeme, že pohnútky k jeho koncipovaniu vychádzajú z pudu národnej sebazáchovy, poznajúc 
spoločné dejiny s naším južným susedom, ktoré zanechali v našej pamäti bolestné spomienky. 
Nezabúdame na nich, aj keď sú pod pokrievkou mlčania na oboch stranách, zneužívané proti 
slovenskému národu, či už Maďarskom na južnej hranici, alebo od vnútorných cudzích elementov. 

 

1. Stavba škôlky v Dunajskej Strede - výkon správy cudzieho štátu na území SR 

Nasledovný príklad ilustruje, akým maskovaným spôsobom maďarská vláda prostredníctvom 
organizácií (cirkví), hlásiacich sa k maďarskej národnostnej menšine vykonáva prakticky výkon správy 
na území SR a v pozadí tieto organizácie nadobúdajú ďalšie nehnuteľnosti.  

Na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede stavia Reformovaná (maďarská) cirkev od jesene 2021 
novú materskú škôlku. Stavbu škôlky, vrátane kúpy pozemku pre stavbu financuje maďarská vláda. 
Odpredaj pozemku reformovanej cirkvi  schválilo mestské zastupiteľstvo. Pozemok sa nachádza  
v lukratívnej oblasti na ulici Istvána Gyurcsóa a bol jednou z mála zelených plôch v meste, ktoré ešte 
nie sú zastavané. Zároveň aspoň čiastočne vyvažoval hustú zastavanosť na sídlisku a dopĺňal 
prostredie v tesnej blízkosti dvoch škôl.  
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Obr.: Stavba škôlky a tabuľa o povolení stavby 

Reformovaná cirkev v Dunajskej Strede, je v tomto prípade prostredníkom na zabezpečovanie výhod 
a podpôr podľa zákona susedného štátu (Maďarska), ktorý udeľuje výhody a podpory fyzickým 
osobám a organizáciám na základe ich prihlásenia sa k národnostnej menšine. 

Ak by sa o predmetný pozemok mesta a realizáciu stavby uchádzal subjekt inej ako maďarskej 
národnosti, sme presvedčení že by neuspel. 

Takýchto aktivít zo strany maďarskej vlády na južnom Slovensku je viac, napr. nedávne (v r. 2022) 
financovanie kúpy nehnuteľnosti, za účelom zriadenia pastoračného centra pre katolícku cirkev  
v Dunajskej Strede (údajne viac ako 200 tis. Eur). Vieme si predstaviť, ako sa za súčasných okolností 
slovenskí veriaci „pohrnú” do (maďarského) pastoračného centra, v ovzduší národnostného 
vyčleňovania sa a šovinistických postojov predstaviteľov mesta a niektorých maďarských kňazov. 
Tento krok katolíckej cirkvi v Dunajskej Strede (že prijala peniaze za takýchto okolností od Maďarska), 
považujeme za rozporné s princípom katolicity. 

Takýmto finančným zvýhodňovaním občanov s maďarským národnostným pôvodom, sa vytvára 
rozdiel v zaobchádzaní medzi občanmi patriacimi k národnostnej menšine a ostatnými občanmi 
domovského štátu (Slovenska). Podľa správy Benátskej komisie z r.2001 možno hodnotiť tento stav 
ako diskrimináciu vychádzajúcu z etnických dôvodov. Porušovanie zásady nediskriminácie je  
v rozpore s verejným poriadkom a ochranou práv a slobôd občanov Slovenskej republiky.  

Obrovskou chybou je, že v minulosti nebol schválený v parlamente Zákon o zabezpečení 
zvrchovanosti SR, ktorý mal byť odpoveďou na v Maďarsku schválený zákon o zahraničných 
Maďaroch. Snažilo sa o to KDH v r. 2002 a aj SNS v r. 2010. Tento stav treba okamžite napraviť  
a schváliť zákon o zabezpečení zvrchovanosti SR s potrebným doplnením trestného zákona! 

2. Skupovanie významných slovenských komodít riadené z Maďarska cez podnikateľskú 
sféru 

Maďarsko okrem pumpovania peňazí do organizácií osôb maďarskej národnosti na území SR,  
rozširuje svôj vplyv aj cez podnikateľské subjekty, sídliace na Slovensku. Exemplárnym príkladom je 
veľkopodnikateľ Oskar Világi, ktorý už na svoju dcéru – Réku Világiovú z Dunajskej Stredy, previedol 
78 subjektov, z toho je vyše 40 poľnohospodárskych družstiev. Réka Világi pravdepodobne patrí  
k najbohatším občanom na južnom Slovensku a je zrejmé, že tu nejde o jej usilovnosť, ale  
o systematickú činnosť jej otca v súlade so stratégiou maďarskej vlády. Na postupné skupovanie 
slovenskej pôdy a firiem má takmer neobmedzené prostriedky (keďže je aj riaditeľom Slovnaftu  
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a súčasne priateľom premiéra Viktora Orbána). Skúmanie morálnosti spôsobu nadobúdania majetku, 
ani dôvodov, prečo prepísal obrovské množstvo majetku na dcéru, nie je úlohou našou, ale 
príslušných štátnych orgánov.  

Výpis z obchodného registra Réky Világiovej ku dňu 8. 7. 2022: 

   1. Réka Világi ADC MEDIA a.s. 
2. Réka Világi AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, druž... 
3. Réka Világi AGRO - BIO HUBICE, a.s. 
4. Réka Világi AGRO - MAT, s.r.o. 
5. Réka Világi Agro Polianka, s.r.o. 
6. Réka Világi Agrogarden, s.r.o. 
7. Réka Világi - podpredseda družstva AGROK Košice-okolie, družstvo 
8. Réka Világi AGROK východ, s. r. o. 
9. Réka Világi AGROSUN, spol. s r.o. 
10. Réka Világi AGROTOM farma Lehôtka, družstvo 
11. Réka Világi - podpredseda družstva AGROTOM rastlinná výroba, družstvo 
12. Réka Világi AGROTOM s.r.o. 
13. Réka Világi APEX Tovarníky s.r.o. 
14. Réka Világi - podpredseda družstva Blahová agro družstvo 
15. Réka Világi - podpredseda družstva Blesovce agro družstvo 
16. Réka Világi - podpredseda družstva Bracovce agro družstvo 
17. Réka Világi DAC Academy, a.s. 
18. Réka Világi DAC ARÉNA, a.s. 
19. Réka Világi - podpredseda družstva Dolné Saliby agro družstvo 
20. Réka Világi Dolný Štál agro družstvo 
21. Réka Világi - podpredseda družstva Družstevná agro družstvo 
22. Réka Világi DS PROPERTY, a.s. 
23. Réka Világi - podpredseda družstva Dubovec agro družstvo 
24. Réka Világi E.H.C.S. a.s. 
25. Réka Világi ELEGOST a. s. 
26. Réka Világi EUROMILK, a.s. 
27. Réka Világi EXATA GROUP, a.s. 
28. Réka Világi GT TVR, s. r. o. 
29. Réka Világi Heliades, a.s. 
30. Réka Világi Horná Potôň agro družstvo 
31. Réka Világi Hubice agro družstvo 
32. Réka Világi Hubice BIO agro družstvo 
33. Réka Világi INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s. 
34. Réka Világi ISTERMEAT a.s. 
35. Réka Világi Jurová agro družstvo 
36. Réka Világi - podpredseda družstva Košice-okolie agro družstvo 
37. Réka Világi - podpredseda družstva Košická Polianka agro družstvo 
38. Réka Világi Kukkonia farm s.r.o. 
39. Réka Világi Kukkonia s.r.o. 
40. Réka Világi Lehár s. r. o. 
41. Réka Világi - podpredseda družstva Lehôtka agro družstvo 
42. Réka Világi LOAR-VE, a.s. 
43. Réka Világi Mierovo agro družstvo 
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44. Réka Világi MKM-STRED, spol. s r.o. 
45. Réka Világi - podpredseda družstva Ohrady agro družstvo 
46. Réka Világi OLVERA a. s. 
47. Réka Világi - podpredseda družstva Orechová Potôň agro družstvo 
48. Réka Világi - podpredseda družstva PD TOV družstvo 
49. Réka Világi PD TVR družstvo 
50. Réka Világi Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby... 
51. Réka Világi Poľnohospodárska spoločnosť Gabčíkovo, s... 
52. Réka Világi Poľnohospodárska spoločnosť KOLTA, s. r. o. 
53. Réka Világi Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s... 
54. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo T o m á š o v... 
55. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 
56. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň 
57. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 
58. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo v Hornej Potôni 
59. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 
60. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch 
61. Réka Világi Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 
62. Réka Világi POĽNOCHOV , s.r.o. 
63. Réka Világi PS Trebišov, s. r. o. 
64. Réka Világi Roľnícke družstvo Rumanová 
65. Réka Világi - podpredseda družstva Rumanová agro družstvo 
66. Réka Világi SAGAX, s.r.o. 
67. Réka Világi SLOVAK MAK, s.r.o. 
68. Réka Világi TENERE, a.s. 
69. Réka Világi - podpredseda družstva Tomášovce RV agro družstvo 
70. Réka Világi Tomášovce ŽV agro družstvo 
71. Réka Világi TRAKSON, s. r. o. v likvidácii 
72. Réka Világi Trebišov agro družstvo 
73. Réka Világi Treeplanet s.r.o. 
74. Réka Világi UREX HUNGARY Kft. - organizačná zložka SK 
75. Réka Világi VARIA spol. s r.o. 
76. Réka Világi Veľké Blahovo agro družstvo 
77. Réka Világi VIRE law & consulting s. r. o. 
78. Réka Világi Warcun, a. s. 
 

MANEVI SK s.r.o.  - firma typu „maďarský biely kôň“ 

Manevi SK s.r.o. je príklad nenápadnej malej firmy, sídliacej v Dunajskej Strede, ktorá však realizuje 
obrovské nákupy nehnuteľností na území Slovenska. Podrobne sa tejto téme venuje Investigatívne 
centrum Jána Kuciaka vo svojom článku:  
https://icjk.sk/147/Maďarsko-kupuje-na-Slovensku-nehnuteľnosti-aj-cez-nenápadnú-firmu 

3. Maďarizácia kultúrneho priestoru mesta Dunajská Streda 

1. Kultúrny dom  
v Dunajskej Strede, presnejšie mestské kultúrne stredisko (MKS)  sa od svojho vybudovania v období 
socializmu až donedávna nazýval štandardne ako „Kultúrny dom“. Žiaľ, v r. 2016 si vedenie mesta  
MKS „národnostne sprivatizovalo“, či správnejšie povedané zmaďarizovalo – premenovaním na „MKS 
Csaplára Benedeka" a označkovalo ho patričnými maďarizačnými prvkami.  
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Už pri vchode do MKS, po ľavej strane od vchodu do kultúrneho strediska sa nachádza pamätník na 
40. výročie bábkarského festivalu, ktorý inštaloval Csemadok v spolupráci s mestom v r.2015. 
Samozrejme iba v maďarčine, so Slovákmi tu Csemadok už nepočíta – viď. obr.:   

 

Nad vchodom sú dve tabule v slovenskom a maďarskom jazyku, a na oboch je kruhové logo so 
symbolom kultu iredenty - hlavou mytologického vtáka Turula. Turulská symbolika je ďalším znakom, 
aby Slováci „pochopili“, komu tu patrí kultúrny dom: 

 

Vo vstupnej hale sa po ľavej strane nachádza pamätná tabuľa Benedeka Csaplára (znova len v 
maďarčine) so stužkami v maďarských trikolórach.   

V článku: https://dunstreda.sk/hu/node/4045 sa uvádza: 

„Samospráva vzdala hold významnému rodákovi Dunajskej Stredy aj tým, že na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva zo dňa 19. apríla 2016 mestské kultúrne stredisko prijalo meno 
Benedeka Csaplára. Riaditeľka MsKS Ildikó Ibolya sa vyjadrila, že kultúrne stredisko aj v budúcnosti sa 
vynasnaží, aby bolo hodné mena Benedeka Csaplára. Akademický sochár Ferenc Lebó z Győru 
vyhotovil pamätnú tabuľu dunajskostredského folkloristu, ktorú umiestnili v aule MsKS. Pamätnú 
tabulu odhalili spoločne autor a viceprimátor Zoltán Horváth, následne ju vysvätil dekan Ladislav 
Szakál. Na záver na pamätnú tabulu položili vence.“ 

Pamätná tabuľa v kultúrnom dome v Dunajskej Strede: 
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Slováci nevedia, kto bol Benedikt Čaplár, pre celé mesto to bola predtým neznáma osoba. Vedenie 
mesta takto okato realizuje netolerantným spôsobom kultúrnu autonómiu, sprevádzanú ignoráciou 
a vytesňovaním Slovákov. Z kultúrneho domu sa stáva maďarské geto a Slováci sa tu môžu cítiť, ako 
keby boli v Maďarsku. Pritom kultúrne stredisko má byť predsa spoločný a zdieľaný priestor, ktorý má 
slúžiť rovnocenne Slovákom aj Maďarom a jasne má odzrkadlovať príslušnosť k Slovenskej republike. 
V súčasnosti, pri pohľade na zamestnancov MKS: 
https://www.csaplarkult.sk/sk/kontakt 
je zrejmé, že aj zamestnávanie funguje podľa „národnostného kľúča“, a teda Slovák nemá šancu sa tu 
zamestnať (ani ako upratovačka).  
 
Preto navrhujeme, aby bol prijatý zákon, ktorý na území s väčšinovým maďarským obyvateľstvom, 
zabezpečí v kultúrnych priestoroch všetky informácie v štátnom jazyku a následne v jazyku 
menšiny, zakáže preexponovanú maďarizačnú symboliku a zastaví kultúrnu diskrimináciu Slovákov 
v ich vlastnom štáte.  

2. Názvy nových ulíc  
V Dunajskej Strede tvorí vedenie mesta názvy nových ulíc dôsledne maďarizačným spôsobom. Nové 
ulice sú pomenovávané zväčša podľa maďarských osobností, občas podľa biblických osobností, čo 
korešponduje so svätoštefanskou tradíciou, (ktorá je žiaľ tiež zneužívaná na iredentu). Časy, kedy 
vznikali aj ulice s neutrálnymi názvami (bez maďarského národnostného podtextu) sú minulosťou.  
V posledných rokoch vznikli nové ulice ako napr.: ulica vojvodcu Árpáda, Attilu Józsefa, ulica 
Zsigmonda Móricza, Istvána Dobóa, Adyho ulica, ulica Bálinta Balašiho, Jánosa Aranya, Sándora 
Petőfiho, atď... Pripravujú sa ďalšie ulice, pomenované po: Gödöllő (maďarské mesto, slov. Jedľovo), 
Győr (maď. mesto), Szabadka (Subotica v Srbsku s väčšinovo maď. obyvateľstvom) , Ödön Janovits, 
József Vázsonyi (bývalý maďarský dekani v DS), Lajos Luzsicza (maď. maliar nar. v Nových Zámkoch, 
zomrel v Budapešti) či Imre Makovecz (maď.architekt z Budapešti) atď... 
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Vedenie mesta využíva pri pomenovávaní ulíc značne svoje možnosti na minimalizáciu slovenského 
elementu v kultúrnom prostredí mesta. Vyvstáva tu otázka, kto tu chce koho asimilovať a kto je 
v tejto oblasti skutočne diskriminovaný. 

3. Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny  
Vedenie mesta dalo postaviť v parku pred železničnou stanicou v r. 2018 pamätník vojakom padlým  
v 1. a 2. svetovej vojne, s nápisom iba v maďarskom jazyku. Je to o to viac prekvapujúce, lebo v prvej 
svetovej vojne bojovali bok po boku Slováci aj Maďari, dokonca v rovnakých uniformách. Navyše 
z mien padlých vojakov možno vypozorovať vplyv násilnej maďarizácie Slovákov. Lenže šovinizmus  
v hlavách vedenia mesta tu Slovákov nepovažuje za rovnocenných, znova nepočíta s nimi do budúcna 
a aj tento pomník bol navrhnutý výhradne pre maďarské etnikum.  

Tesne pred oficiálnou návštevou prezidentky Zuzany Čaputovej v Dunajskej Strede (v novembri 2019) 
pribudol narýchlo pred pamätníkom kvádrik so slovenským nápisom „Pomník našich padlých 
hrdinov“. Vedenie mesta sa asi dovtípilo, že v tomto zmaďarizovanom prostredí ju (ako Slovenku) 
takmer nemajú kam priviesť. Tak aby to nebola blamáž, dodatočne upravili pomník o slovenský nápis, 
a do programu prezidentky sa tak dostalo aj vzdanie poklony padlým vojakom pred týmto 
pamätníkom.   

 

Obr: fotografia pamätníka, zdroj: https://dunajskostredsky.sk/pripomenuli-sme-si-hrdinov-
svetovych-vojen  

Zhrnutie 

Slovákom, ktorí sú v okrese Dunajská Streda menšinou, dáva politika maďarského vedenia mesta 
rôznymi spôsobmi najavo, že s nimi do budúcna nepočíta ako s rovnocennými občanmi. Kult iredenty 
sa prejavuje veľkým množstvom článkov v maďarských médiách, zameraných na emócie, 
propagujúcich nekonečnú ukrivdenosť (samozrejme jednostrannú) a prepiate bolestínstvo. 
Ideologický aktivizmus je prítomný aj formou vyhlasovania pamätných rokov. Napr. rok 2022 
vyhlásilo vedenie mesta Dunajská Streda na odporúčanie maďarského Občianskeho združenia Biró 
Márton za pamätný rok rodu Kondé pri príležitosti 680. výročia prvej historickej zmienky tohto rodu 
so zdôvodnením, že „táto historická udalosť poskytuje skvelú príležitosť na vyhlásenie pamätného 
roku.“ (Zdroj: https://dunaszerdahelyi.sk/2022-az-osi-konde-csalad-eve-lesz-dunaszerdahelyen ) 
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4. Explózia iredenty na 102. výročie Trianonu - 4. júna 2022 

4. júna 2022 bolo 102. výročie Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá na úrovni medzinárodnej 
diplomacie definitívne ukončila existenciu Uhorska, čím zachránila existenciu slovenského národa 
pred hroziacim pomaďarčením. Toto vyjadrenie nie je nadnesené, keď sa pozrieme na stav slovenskej 
národnostnej menšiny v Maďarsku, na ktorej bola vykonaná zo strany maďarských vlád doslova 
jazyková genocída. 
 
Aktivity , ktoré prebehli 4. júna 2022 na území južného Slovenska sa vyznačujú prudkým stupňovaním 
kultu iredenty, ktorému sú nasadené rôzne masky. Tieto masky majú formy od navonok 
mierumilovných, ako sú novozavedené „tance spolupatričnosti“ s deťmi v školách, až po agresívne, 
ako hlučná motorkárska jazda „Trianon 102“ na trase Dunajská Streda - Komárno - Štúrovo. 
 
Na úvod môžeme skonštatovať, že agresivita a intenzita protištátnych prejavov aktivistov maďarskej 
národnostnej menšiny na Slovensku sa stupňuje a prekračuje ústavné a zákonné rámce. Vzhľadom na 
doterajšiu trestuhodnú nečinnosť slovenských štátnych orgánov, dochádza k otvorenému popieraniu 
legitímnosti existencie Slovenskej republiky a k masívnej protislovenskej  indoktrinácii žiakov  
v školách s vyučovacím jazykom maďarským už od útleho veku. Prakticky to znamená, že organizátori 
spomienky na Trianon v niektorých južných okresoch,  neuznávajú zvrchovanosť a suverenitu 
Slovenskej republiky. Deje sa tak následkom propagandy a falšovania dejín z maďarskej strany, ale aj 
z dôvodu neschopnosti, pasivity a ľahostajnosti na slovenskej strane.  
 
Zásadnú úlohu vo vyvíjaní protištátnej propagandy má maďarské médium ma7.sk, sídliace 
v Dunajskej Strede a pôsobiace na južnom na Slovensku, ktoré destabilizuje pomery na národnostne 
zmiešanom území. ma7 je financované maďarskou vládou a nadáciou Gábora Bethlena, čo uvádza aj 
na svojej internetovej stránke: 

 
Obr.: ma7.sk - „Realizované s podporou maďarskej vlády:  Štátny sekretariát predsedníctva vlády pre 
národnú politiku) 
 
Ako ukazujú nasledovné články z ma7.sk k téme Trianonu z 4. júna 2022 - možno ho označiť za 
otvorene nepriateľské voči slovenskej štátnosti. 
 
Trianonský fakľový pochod z Komárna do Komáromu  
 
V spolupráci s maďarskou stranou zorganizovali aktivisti dňa 4. júna 2022 iredentistickú akciu formou 
fakľového pochodu. Médium ma7.sk pri informovaní o tejto udalosti nahrádza termín „Slovenská 
republika“ celoplošne termínom „Karpatská kotlina“, čím zjavne manipuluje čitateľov k ignorovaniu 
existencie Slovenskej republiky.   
Napr. v článku z 5. júna 2022 s názvom: „102 rokov, 102 faklí  - Trianonská spomienka v Komárome:  
https://ma7.sk/tajaink/102-ev-102-faklya-trianoni-megemlekezes-komaromban-emlekezzunk-e-
napra-gyasszal-es 
„Pripomeňme si tento deň so smútkom a nádejou v srdci!“ (102 év, 102 fáklya – trianoni 
megemlékezés Komáromban: „Emlékezzünk e napra gyásszal és szívünkben reménykedéssel!“, píše 
autorka Ildikó Miskó Nagy: 
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„V Karpatskej kotline sa konala jedinečná spomienka na Deň Národnej Jednoty v Komárome, ktorý sa 
v búrkach dejín rozdelil na dve časti.“  
V článku dokonca neuznáva ani slovenský názov Komárno, keď toto nazýva „severný Komárom“:   
„Podujatie s názvom 102 rokov 102 faklí – Trianon, sa začalo po bohoslužbe v Reformovanom kostole 
v Severnom Komárome na nádvorí Reformovaného kolégia pri pamätníku Trianonského prsteňa  
a pokračovalo na Námestí slobody v Južnom Komárome, pri úrade primátora mesta.“  

 
Obr.: Trianonský fakľový pochod v Komárne 4. júna 2022 
 
V článku sa uvádza, že Zsolt Feszty, predseda občianskeho združenia „Te Ügyed Kör“ pri tejto 
príležitosti oznámil, že: „Predchodcami zmeny môžeme byť tak, že sa začneme dôsledne zaoberať 
sociálnymi témami“ a avizoval vznik maďarského hnutia za občianske práva. O aké zmeny a o aké 
ďalšie občianske práva tu ide, si môžeme domyslieť. 
 
Trianon 102 - Politizácia detí na škôlkach a základných školách s vyučovacím jazykom maďarským 

Pod navonok mierumilovným názvom „tance spolupatričnosti“ zorganizovali na južnom Slovensku 
desiatky škôl a škôlok s vyučovacím jazykom maďarským tanečnú akciu s iredentistickým zameraním, 
ktorej vyvrcholenie bolo v Komárne. Autorka Nagy Miskó Ildikó vo svojom článku s názvom „Tancom 
spolupatričnosti za budovanie maďarskej komunity“ v médiu ma7.sk o tom píše nasledovne: 
„Asi tisícka škôlkarov, študentov a členov tanečných krúžkov od štvrtej hodiny nadšene krepčili spolu 
Tanec spolupatričnosti oznamujúc: horkosť a príkoria našej národnej tragédie nemôžeme niesť ako 
okovy.“ 
Iniciátormi Tanca spolupatričnosti sú údajne: 
Andrea Jókai - zástupkyňa strany Aliancia (Szövetség) v obci Moča,  
Nóra Zink Vass - predsedníčka Miestnej organizácie strany Aliancia (Szövetség) v obci Čalovec, 
Éva Korpás -  ľudová speváčka, ocenená za maďarstvo zahraničnou cenou, ako aj ďalšími cenami  
S radosťou sa k nim a Zväzu pridal aj Zväz maďarských učiteľov na Slovensku (SZMPSZ) a Ľudový 
tanečný súbor „Szőttes Kamara“ (z Bratislavy). 
„Po tom, čo sa ich volanie ozvalo naprieč Karpatskou kotlinou, 4. júna popoludní, zastupujúcich 
takmer štyridsať vzdelávacích inštitúcií a tanečných skupín, asi tisícka, mnohí v krojoch, krepčili Tanec 
spolupatričnosti v Meste spolupatričnosti“ (v Komárne)... Viac ako sto skupín sa pripojilo  
k celomaďarskej výzve inde...“ 
Národná predsedníčka SZMPSZ Irén Fekete v úvode svojho vystúpenia takisto ignorovala existenciu  
Slovenskej republiky, keď zdôraznila, že „patríme ku všetkým Maďarom žijúcim na Felvidéku  
a v Karpatskej kotline... „ Ďalej zdôraznila, že: „Poznajú prospešnú pomoc rôznych organizácií pri 
nástupe do školy, vedia, že naše škôlky, školy a kostoly sa modernizujú a obnovujú za pomoci 
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materskej vlasti (anyaország). Potom varovala pred hrôzou dobrovoľnej asimilácie. 
 
Nasledoval prejav Krisztiána Forróa (predsedu strany Aliancia - Szövetség a poslanca VÚC Trnava), 
hlavného patróna iniciatívy, ktorý zdôraznil, že „je veľmi hrdý na viac ako 5 000 detí, ktoré sa zapojili 
do iniciatívy naprieč Felvidékom a Karpatskou kotlinou...“ 
 
Zarážajúce je, že poslanec VÚC (Trnavského samosprávneho kraja) Krisztián Forró nie je schopný 
pomenovať štát, v ktorom pôsobí ako poslanec, a z ktorého berie plat – že jeho oficiálnym názvom 
Slovensko, alebo Slovenská republika.  
Zdroj: https://ma7.sk/tajaink/az-osszetartozas-tancaval-a-magyar-kozosseg-epiteseert 
 

 
Obr.: Vyvrcholenie „tancov spolupatričnosti“ v Komárne 4. júna 2022 
(zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VtjWK6xXa64) 
 
Maďarské deti sú svojimi učiteľmi už od útleho veku vedené, aby sa na svojich rovesníkov pozerali cez 
nacionalistickú optiku, a na štát v ktorom žijú ako na „okovy“ v duchu „horkosti a príkoria“. 
Indoktrinácia dieťata šovinizmom už od škôlkarskeho veku vyvoláva otázky o psychickej a odbornej 
spôsobilosti týchto zúčastnených učiteľov na výchovu detí v predškolskom a v školskom veku. O tejto 
situácii považujeme za potrebné informovať aj ombudsmana pre deti, keďže založenie tejto novej 
„tradície“ od r. 2022 považujeme za deštruktívne pre vzájomné spolužitie Slovákov a Maďarov na 
Slovensku. 
 
Navrhujeme, aby základné školy na národnostne zmiešanom území južného Slovenska boli vyňaté 
z kompetencií obcí a aby ich riadil štát. Štát má určovať, čo a ako sa v týchto školách bude vyučovať, 
aby bol zabezpečený elementárny pozitívny postoj mladej generácie k Slovenskej republike.  
 
Trianon 102 - Motorkárska jazda ako iredentistická exhibícia  

V Dunajskej Strede bol centrom spomienky na 102. výročie Trianonu - pred dvoma rokmi vybudovaný 
iredentistický vlajkový podstavec s vlajkovou žrďou na Múzejnej ulici (viď. kapitolu 1 v 1.časti 
dokumentu).  
Jednou z ústredných myšlienok prejavov, ktoré odzneli pred maďarskou vlajkou vztýčenou na pol 
žrde, bola: „Iba ten je naozajstný Maďar, koho bolí Trianon.” Udalosť bola sprevádzaná okrem 
vystúpení rôznych aktivistov aj stretnutím motorkárov a následnou exhibičnou jazdou na trase 
Dunajská Streda – Komárno – Štúrovo, spolu s 15 zastávkami v rôznych obciach. Zúčastnilo sa jej viac 
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ako 100 motorkárov. 
 
Motorkársku jazdu Trianon 102 organizovalo 
„Hnutie novej jednoty” (Az Új Egység 
Mozgalom), ktoré o sebe tvrdí, že „je ľudová 
spoločenská organizácia, ktorej cieľom je 
zorganizovať felvidéckych Maďarov do 
uvedomelého spoločenstva.” 
Toto možno považovať aj za vyhrážku všetkým 
Maďarom, že ak nebudú takto zmýšľať, nebudú 
považovaní za dobrých Maďarov. 
 
Vyvstáva otázka, kto je pre týchto šovinisticky 
ladených ľudí „dobrý Slovák”? 
 
Toto kopanie priepasti medzi Slovákmi  
a Maďarmi požehnal miestny katolícky dekan 
Ladislav Szakál.  
 
Plagát hnutia novej jednoty: 
https://www.facebook.com/UjEgysegMozgalom
/posts/743622320415949 
 
Na svojej úvodnej stránke má „Hnutie novej 

jednoty” transparent s nápisom: „Zhabanie majetkov kvôli národnosti”. To je exemplárny príklad 
poloprávd a falšovania dejín.  

 
Zdroj: https://www.facebook.com/UjEgysegMozgalom/posts/743622320415949 
 
Uznávame nespravodlivosť čiastkového vysídlenia Maďarov z územia vtedajšieho Československa, 
ktoré sa konalo z rozhodnutia československých – nie slovenských – štátnych orgánov. Avšak idey 
tohto hnutia považujeme za demagógiu a pripomíname, že tomuto vysídleniu časti Maďarov v rámci 
medzinárodnej dohody o výmene obyvateľstva, príčinne predchádzali oveľa brutálnejšie udalosti 
motivované politickou a nacionálnou nenávisťou, a to okradnutia a vyhnanie desiatok tisíc Slovákov 
zo strany Maďarska po Viedenskej arbitráži 2.novembra 1938. Tento historický fakt je tu zamlčaný. 
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Takisto bitie, mučenie, vraždenie a znásilňovanie, ktoré pri tom vykonávali maďarskí žandári, vojaci, 
aj miestne maď. obyvateľstvo voči Slovákom. Nehovoriac o následnom prenasledovaní, masívnom 
prepúšťaní z práce a násilnom pomaďarčovaní a perzekúcii Slovákov, ktorí ostali vo vtedajšom 
Maďarsku. Že občania maďarskej národnosti išli v r. 1946 do zhabaných domov po sudetských 
Nemcoch, alebo v r. 1947 do domov po vymenených Slovákoch z Maďarska, pričom vyhnaní Slováci 
išli v r. 1938  „do ničoho”, je tu tiež zamlčané. Tam má toto maďarské hnutie „slepú škvrnu”, jeho 
šovinistická ideológia stojí na piesku. 
 
Zhromaždenie v Dunajskej Strede dňa 4. júna 2022 pred maďarskou vlajkou spustenou na pol žrde, 
odkiaľ štartovala aj motorkárska jazda: 

 
Zdroj fotografie: ZSI 
 
V Dunajskej Strede pred “pamätníkom Trianonu” 4.júna 2022 vystúpil aj historik Barnabás Vajda: 
„Trianon bol jednotne a hlboko nespravodlivý voči svojim súčasníkom. Azda najbolestivejšie pre nás 
je, že niekoľko miliónov Maďarov sa dostalo pod inú vládu, kde nám veľmi často hovoria, že nie sme 
občanmi národného štátu. (nem az államnemzet polgárai vagyunk).” 
Zdroj: https://ma7.sk/tajaink/bennunket-nem-fujhat-el-akarmilyen-szel-kepekkel 
 
Horeuvedený článok referuje o dianí Trianonských akcií na rôznych miestach a manipulatívne 
presviedča občanov maďarskej národnosti o údajnej „škaredej a netolerantnej prítomnosti”. 
Citujeme: 
„Takmer v každej osade našej rodnej vlasti si pripomínajú výročie trianonskej mierovej diktatúry a 
zapaľujú kahance a dúfajú v krajšiu a tolerantnejšiu budúcnosť (egy szebb, toleráns jövőben 
reménykednek). Ďalej podsúva ohrozenie vyháňania:  „V okrese Dunajská Streda zorganizovali 
maďarskí občania aj spomienkové programy a akcie na budovanie komunity, aby dokázali: ešte stále 
sme tu a aj tu zostaneme!” 
Video o iredentistických akciách v Dunajskej Strede je dostupné tu: 
https://dunajskostredsky.sk/seria-udalosti-pri-prilezitosti-vyrocia-podpisania-trianonskej-zmluvy 
 
Články a prejavy na 102. výročie Trianonu sa zakladajú na stavaní „slamenných panákov” ako hrozieb, 
voči ktorým potom autor bojuje rôznymi štylistickými obrannými a iredentistickými formuláciami. 
Cieľom je vytvárať neustály pocit ohrozenia, krivdy a napätia, ktoré má stimulovať nespokojnosť  
s existenciou SR.  
Ak tieto články plné manipulačných techník číta niekto neznalý zvonku, musí si pomyslieť, v akých 
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hrozných podmienkach naši maďarskí spoluobčania žijú. 

 
Obr.: Fotografia z článku médium ma7.sk - Veľké Maďarsko ako predstava “krajšej a tolerantnejšej” 
budúcnosti, ktorú financuje Budapešť. 
 
Zároveň sa z článku dozvedáme, že „v Gabčíkove, pred domom Csemadoku 4. júna 2022 prvý- krát 
vztýčili a spustili na pol žrde červeno-bielo-zelenú štátnu vlajku, aby aj týmto vzdali hold 
trianonskému dňu smútku.” 

5. V Gabčíkove bola prvýkrát vztýčená maďarská vlajka – na 102. výročie Trianonu 

Na stretnutí, ktoré organizoval Csemadok (takisto financovaný aj maďarskou vládou) sa zúčastnili, 
László Parák - farár Gabčíkova, Ľudovít Kulcsár - predseda predstavenstva COOP Jednota Dunajská 
Streda, Kristián Soós (COOP Jednota DS), Mézes Rudolf - regionálny podpredseda Csemadoku pre 
západné Slovensko, Anikó Nagy, predsedníčka miestnej Základnej organizácie Csemadoku a iní. Anikó 
Nagy dala vo svojom príhovore jasnú ideologickú inštrukciu, keď zdôraznila, že „každý Maďar tento 
deň berie na vedomie, a nikdy v tom nenájde pokoj.”  

V ďalšej časti svojej reči táto funkcionárka Csemadoku 
svojou dvojtvárnou formuláciou spomenula Slovenskú 
republiku a súčasne sa od nej dištancovala: 
„Žiaľ, dodnes musí maďarský ľud bojovať za naše práva 
doma na južnom Slovensku, musíme ukázať, že naši 
predkovia tvorili našu neoddeliteľnú  súčasť  – a my 
sme neoddeliteľnou súčasťou – Felvidéku.” 
(Sajnos mind a mai napig a magyar embereknek meg 
kell harcolnunk a jogainkért itthon, Dél - Szlovákiában, 
meg kell mutatnunk, hogy őseink szerves részét 
képezték – s mi is szerves részei vagyunk – a 
Felvidéknek.) 
Anikó Nagyová považuje za dôležité aj maďarské 
snívanie: „Je dôležité, aby naše deti maďarsky snívali, 
maďarsky boli vychovávané, pretože táto úloha nás robí 
veľkými.” 
 
 

Obr.: Rečnícke pódium v Gabčíkove s mapou veľkého Maďarska  
Novinkou v Gabčíkove je aj socha vtáka Turula, ktorý pribudol v r. 2021 pred novovybudovaným 
centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti na Dunajskej ulici. Považujeme za neprijateľné, aby na 
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verejnom priestranstve, ešte k tomu pred verejným zdravotníckym zariadením, bol umiestnený 
symbol veľkomaďarskej ideológie. Či bol financovaný z nenávratného príspevku vo výške 782 352 
EUR, ktorý poskytlo mestu Gabčíkovo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 
https://www.crp.gov.sk/data/att/96918.pdf , bude vedieť zodpovedať primátor mesta Gabčíkovo 
PhDr. Iván Fenes LL.M, MBA. V dostupných dokumentoch mesta sa táto informácia nenachádza. Za 
otáznu považujeme aj lojalitu primátora Gabčíkova k Slovenskej republike, keď pred novopostavenú 
budovu  z peňazí štátu, neváha postaviť symbol, reprezentujúci kult iredenty. 
 
Záver 
 

Môžeme skonštatovať, že v maďarských médiách pôsobiacich na Slovensku prebieha protištátny 
prevrat. Maďarské organizácie pod vedením strany Aliancia (Szövetség) a organizácie Csemadok šíria 
šovinistickú veľkomaďarskú ideológiu, nepriateľskú voči Slovenskej republike a nie menej aj voči 
slovenskému národu. S pomocou veľkých finančných dotácií z Maďarska, získali obrovský mediálny 
vplyv na občanov a realizujú protištátnu činnosť v širokom rozsahu.  

Osoby tu pôsobiace, vo svojej dvojtvárnosti, berú plat aj zo štátnych peňazí Slovenskej republiky na 
rôznych poslaneckých a politických pozíciách, na druhej strane pre nich názov „Slovenská republika“ 
vo vnútri ich organizácií neexistuje, nahrádzajú ho termínom „Karpatská kotlina“ či „Felvidék“ 
a v skutočnosti slúžia záujmom cudzej moci. 

Pred rokom 1989 Maďari a Slováci nemali problém zaspievať si spolu slovenské, alebo maďarské  
pesničky, ako napr. „Horenka, horenka, hora,...“ alebo „Az a szép akinek a szeme kék“. Blíži sa doba, 
keď už také niečo bude ťažko možné. Totiž podľa aktuálne šírenej veľkomaďarskej ideológie, dobrý 
Maďar je ten, ktorý keď ide spať, má myslieť na deň Trianonu, v ktorom nikdy nesmie nájsť pokoj, 
keď spí, má snívať po maďarsky, a keď vstáva nesmie zabudnúť, že vysídľovanie v r. 1947 ho stále 
bolí, okrem toho má byť stále v strehu pred hrôzou dobrovoľnej asimilácie. (parafrázované citácie 
z Trianonských prejavov 4. júna 2022). 

Rozmýšľame nad tým, či sa v budúcnosti budú vedieť slovenské a maďarské deti spolu hrať, či Slováci 
budú vedieť existovať v takomto extrémne nacionálne vyhranenom prostredí. Sú to nanajvýš vážne 
otázky.   

Niečo podobné sme tu už raz zažili a obávame sa, že sa bude opakovať história z r. 1938. Vtedy po 
fáze podobného podnecovania národnostnej zášte až nenávisti došlo po Viedenskej arbitráži  
2. novembra 1938 k explózii násilia a množstvu zločinov na slovenskom obyvateľstve. Stačila na to 
zradikalizovaná menšina maďarského obyvateľstva, podporovaná hmotne a personálne (vojensky)  
z Budapešti. 

Zákernosť dnešnej maďarskej iredenty spočíva aj v tom, že si nepriznáva svoje hriechy z minulosti, 
tvári sa že neexistujú. Jej politika ukrivdenosti založená na lži a nadradenosti nad okolitými národmi 
však vyjde napokon navnivoč. Žiaľ medzitým prinesie veľké škody...  

Straty sú už dnes obrovské. Politici a rôzni aktivisti šíriaci šovinizmus, ničia vzájomné slovensko-
maďarské spolužitie, ničia desaťročia budovanú jemnú pavučinu slovensko-maďarských vzťahov, 
nezmyselne hlásajú delenie ľudí na kategórie (viď. napr. poslanca OĽANO Gyimesiho a jeho 
deštruktívnu propagandu o „občanoch druhej kategórie“). 

Východisko v tejto situácií vidíme v zrušení týchto rozkladných organizácií a médií, keďže ich stratégiu 
vyjadruje tak často nimi prezentovaná zemepisná veľkomaďarská mapa, čím de facto dávajú najavo 
svoj cieľ -  zánik Slovenskej republiky. Keď to súčasná vláda okamžite neurobí, musia občania ukončiť 
činnosť tejto vlády, keďže vrcholne nezodpovedne hazarduje s existenciou Slovenskej republiky i jej 
občanov. 


