Via Nova - Új Út Somorja (Nová cesta Šamorín)

Na Hornej zemi, hrdo, po maďarsky!
„Nikto ma nikdy nedonúti, aby som uznal existenciu slovenského národa” – nebol to výrok
maďarského politika, ale toho Edvarda Beneša, ktorý urobil všetko pre pád RakúskoUhorskej monarchie a vznik Československa. Jedná sa o toho Beneša, ktorý svojimi
povestnými dekrétmi dal vysídliť 3 000 000 Nemcov a viac ako 100 000 Maďarov z ich
domovov, lebo podľa neho museli niesť kolektívnu zodpovednosť za druhú svetovú vojnu.
„Ja sa vôbec neusilujem o pravdu, ja robím politiku. A preto sa niekedy vedome dopúšťam
bezprávia, v záujme štátu a vo vlastnom záujme.“ A skutočne to bol jediný spôsob založenia
Československa.
No a toto Československo budú tento rok v októbri „tak prehnane oslavovať“ „dôstojní“
„vodcovia“ „nášho štátu“ (všetko v samostatných úvodzovkách) s Pellegrinim, Dankom,
Bugárom a spol.
No, a viete čo majú spoločné títo traja „zlatí ľudia“? Okrem toho, že určite každý z nich má aj
zlaté hodinky? To spoločné je: obec Rohovce. Tu má svoj kaštieľ Béla Bugár, podľa fámy tu
býva aj maďarská matka Andreja Danka, Tortellini, teda pardon, chcel som povedať Peter
Pellegrini „náš pán premiér“ v utorok o 3-ej namiesto o pol druhej mal tlačovú konferenciu
v obci kvôli tomu jednému malému slovenskému dieťaťu, kvôli ktorému to škaredé obecné
zastupiteľstvo nechcelo otvoriť slovenskú školu v obci. Jedna zo slovenských matiek
čakajúcich na Pellegriniho, ktorá podľa vlastných slov 30 rokov žije v Rohovciach, jej otec je
Maďar a aj ona sama vie po maďarsky, mi povedala, že sa im podarilo pozbierať 13 prvákov
z okolitých dedín, ktorí by radi chodili do slovenskej školy v Rohovciach. Ktorá samozrejme
neexistuje. A veru právom neexistuje. Tejto téme sme sa už raz venovali, ale hovorme trochu
o nej, lebo je dôležité vedieť, prečo sa práve Rohovce stali terčom, pričom táto obec ledva
otvorila novú ulicu od zmeny režimu a podiel Slovákov v nej je približne iba 10-15 percent.
Vo februári tohto roku pani Žárová zverejnila oznam na šamorínskom slovenskom portáli,
ktorý som už aj ja spomínal minulý týždeň, a v tomto ozname hovorila o maďarskej škole
v Rohovciach s kapacitou pre 400 žiakov, a o tom, že túto budovu navštevuje iba 70 detí.
Skutočnosť je však taká, že škola má kapacitu pre 242 žiakov, ale z dôvodu predpísaných
pravidiel v skutočnosti nemôžu učiť toľko detí, lebo potrebujú aj odborné učebne. Do školy
chodí 86 žiakov, výučba prebieha od 1. po 9. ročník a všetky miestnosti sú obsadené.
Tým pádom to bolo absolútne neodôvodnené, že celý ten cirkus doľahol na obec Rohovce,
a za to sú zodpovední tí obyvatelia Rohoviec, ktorí šíriac FALOŠNÉ informácie spustili svoju
petíciu, respektíve už spomínaný spravodajský portál, na ktorom desaťtisíce čítali nepravdivé
informácie, ktoré potom prevzali celoštátne slovenské médiá.
Ja by som celú túto vec nazval skôr falošným problémom, nakoľko slovenská škola je aj
vo Veľkej Pake, v Lehniciach, v Dunajskej Strede a v Gabčíkove, ale pokiaľ dovtedy niekto
vozil svoje deti do Šamorína, potom Dunajská Lužná už je odtiaľ len na pár minút vzdialená.
Okrem toho v Hornej zemi je nejedna taká obec, kde nie je žiadna škola a deti musia chodiť
do školy autobusom. Ale pokiaľ by boli chceli Slováci žijúci v obciach regiónu skutočne
vyriešiť problém svojich detí, potom by po reálnom zmapovaní situácie mohli iniciovať
otvorenie slovenskej triedy napríklad v Macove, nakoľko tam v dôsledku rozsiahlej výstavby
domov podiel slovenských obyvateľov bude čoskoro na úrovni 60 percent, nie je tu však ani
slovenská, ani maďarská škola. Okolité obce by museli pomerným spôsobom prispievať
k prevádzke školy a okrem toho by musel prispievať aj slovenský štát.

Samozrejme každý má nárok na vzdelávanie v materinskom jazyku. O tom nie sú žiadne
pochybnosti. To je minimum. Ale nech nikto nežiada otvorenie slovenskej školy
v Rohovciach kvôli jednému slovenskému prvákovi. Lebo je to iba bájka, že na Hornej zemi
v KAŽDEJ obci bude slovenská i maďarská škola. Pokiaľ je to však zámerom predsedu
vlády, vrelo to privítame, spustíme kampaň za otvorenie Základnej školy Imreho Thökölyho
v Kežmarku medzi miestnymi 23 maďarskými obyvateľmi, respektíve Základnej školy
Tivadara Kosztku Csontváryho medzi miestnymi 54 maďarskými obyvateľmi…
Prečo nemôže mať 393 maďarských obyvateľov v Kvetoslavove svoju maďarskú školu?
Alebo 504 maďarských obyvateľov z 1500 (prihlásených) obyvateľov obce Hamuliakovo?
A Maďari v Kalinkove? Kde z 1170 obyvateľov 296 je Maďarov? Ani oni si nezaslúžia
maďarskú školu? Dokonca si myslím, že aj 214 maďarských obyvateľov z celkového počtu
4482 obyvateľov obce Dunajská Lužná, vytvorenej zlúčením obcí @Jánošíková, Nová
Lipnica a Nové Košariská, si takisto zaslúži maďarskú školu.
Daj Tótovi nocľah, vyženie ťa z domu. Hovorí príslovie. V súčasnosti keď počujeme výraz
tót, tak si predstavujeme hanebný, spravidla pejoratívny obsah, ale nebolo tomu vždy tak:
na začiatku 20. storočia niektoré slovenské tlačové orgány napríklad vyčítali, ak Slovákov
nenazývali Tótmi.
Zoltán Balassa, košický historik píše, že národ Tótov vytvorilo maďarské kráľovstvo tým,
že Slovanov žijúcich v horách oddelilo hranicami od Čechov, Poliakov a Ukrajincov.
„Maďari sa považujú za neskorých potomkov Attilu, stoja si za hunsko-turkickým pôvodom,
a ich jazyk je v príbuzenskom vzťahu s turkickým jazykom“ – to už povedal Viktor Orbán
v Kirgizsku, kde sprevádzal maďarský tím na III. kočovníckych hrách.
Z východných národov niekoľko sto miliónov nás ako národ Attilu považuje za svojich
najzápadnejších príbuzných. Kresťanský štát kráľa Svätého Štefana je jedným z najstarších
v Európe, v stredoveku sme zachránili Európu pred islamom, v 48-om sme povstali proti
Habsburgovcom, v 56-om voči ruskému útlaku, a v 89-om sme my zatĺkli prvý klinec
do rakvy Sovietskeho zväzu. A teraz by som sa rád opýtal, je ešte niekto, kto nie je hrdý na to,
že je Maďar, a kto napriek tomu všetkému dáva svoje dieťa do slovenskej školy?
János Méry, Csallóköz hetilap - régióport (Časopis Žitný ostrov - regionálny port),
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