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V Nitre otvorili Honorárny konzulát Maďarska
5. marca 2019 - (tasr)
V Nitre od 5. marca 2019 funguje Honorárny konzulát Maďarska. Po Bratislave a Košiciach je tak Nitra tretím slovenským mestom, v ktorom má Maďarsko svoje zastúpenie. Neskôr by malo vzniknúť aj v Banskej Bystrici. Novým honorárnym konzulom sa stal Jozef Gál. „Honorárnych konzulov pre Slovensko vždy navrhuje zahraničný štát, v tejto chvíli to bolo Maďarsko, ktoré navrhlo moju osobu. Predpokladám, že sa tak stalo na základe mojich doterajších aktivít. Podnikám a snažím sa o úspešnú spoluprácu našich dvoch štátov, takže asi kvôli tomu,“ skonštatoval Jozef Gál. Ako pripomenul, konzulát bude poskytovať služby a pomoc zahraničným občanom. „Takže ak sa dostane do núdze nejaký maďarský občan, bude sa môcť na nás obrátiť a my sa mu budeme snažiť pomôcť v spolupráci s bratislavským konzulátom. Úradné hodiny budú každý pondelok a v stredu od 10. do 12. hodiny. Existuje samozrejme aj telefónna linka, ktorá je stále k dispozícii,“ doplnil Jozef Gál.
Opozičné strany v Maďarsku na protest opustili rokovaciu sálu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-opozicne-strany-na-protest/381775-clanok.html
Maďarský parlament potrestal ôsmich opozičných poslancov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-potrestal-osmich-o/381970-clanok.html
V Komárne poskytne centrum právnu pomoc aj v maďarčine
Centrum poskytuje občanom poradenstvo v občianskoprávnych, rodinných, pracovných veciach, rovnako v obchodnoprávnej, cudzineckej, či správnej agende.
https://www.teraz.sk/regiony/komarno-centrum-pravnej-pomoci-poskyt/381894-clanok.html
Košický samosprávny kraj vstupuje do Združenia európskych regiónov
Združenie európskych regiónov je európska organizácia, združujúca 150 regiónov z 35 rôznych krajín Európy. Jeho členmi sú aj regióny susedných krajín Slovenska, a to Rakúska a Maďarska.
http://www.teraz.sk/regiony/ksk-opat-vstupuje-do-zdruzenia-europ/381553-clanok.html
Maďarským úradníkom sprísnili pravidlá, budú pracovať denne 9 hodín
https://www.aktuality.sk/clanok/671771/statnym-uradnikom-v-madarsku-sprisnili-pravidla/
Maďarský prezident vypísal voľby do Európskeho parlamentu na 26. mája
János Áder zdôraznil, že voľby sú možnosťou pre všetkých maďarských voličov na to, aby ovplyvnili budúcnosť Európskej únie na nasledujúcich päť rokov.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prezident-ader-vypisal-vol/381242-clanok.html
Jobbik: V eurovoľbách Maďari rozhodnú, či Orbán vyvedie krajinu z EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbik-tvrdi-ze-v-eurovolbach/381119-clanok.html
Fidesz by vyhral eurovoľby s veľkým náskokom
http://www.teraz.sk/zahranicie/nezpont-fidesz-by-v-madarsku-vyhral/381185-clanok.html
Prezidenti Bukureštskej deviatky prijali v Košiciach spoločnú deklaráciu
https://www.aktuality.sk/clanok/671525/prezidenti-bukurestskej-deviatky-prijali-v-kosiciach-spolocnu-deklaraciu/
Maďarský prezident vymenoval Matolcsyho opäť na čelo centrálnej banky
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsky-prezident-vymenoval-matolcsyh/381070-clanok.html
Maďarský ústavný súd: Zákony Stop Sorosovi nie sú protiústavné
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-ustavny-sud-zakony/381007-clanok.html
Desiatky Maďarov dostávajú tzv. Hitlerove dôchodky
Nemecko platí za služby bývalému nacistickému štátu od 435 do 1275 eur mesačne
http://www.teraz.sk/zahranicie/desiatky-madarov-dostavaju/380999-clanok.html
Ohrozený Fidesz - Orbán nie je márnotratný syn, čo sa navráti k hodnotám
5. marca 2019 - (Beata Balogová - komentare.sme.sk)
Európska ľudová strana (EPP) sa už nemôže ďalej tváriť, že Viktor Orbán je len márnotratný syn, ktorý sa vráti k demokratickým hodnotám, keď ho budú dostatočne dlho napomínať. Už roky znie odkaz šéfovi ľudovcov Manfredovi Weberovi pomerne jasne: Orbán sa k demokracii nevráti. On ju rozloží a jeho takzvané iliberálne ambície sa nekončia na hranici Maďarska. Inšpiruje autokratov rôznych odvarov, posmeľuje ich v podkopávaní právneho štátu, inšpiruje, aby ignorovali zahraničnú kritiku, a poskytuje im manuál, ako dusiť kritické médiá. Ako ďaleko musí líder členského štátu EÚ v rozkladaní demokracie zájsť, aby si jeho politická rodina povedala: už ti nemienime robiť alibi pred tvojimi vlastnými voličmi? Argumenty, že EPP nechce trestať maďarského voliča, jednoducho nesedia. Premiér Maďarska by nevystúpil z Únie, ani keby ho so psami vyháňali. Napriek jeho roky trvajúcej propagande sú Maďari proeurópski. Orbán čerpá legitimitu z nerozhodnosti Weberovej strany a postupne ju demoralizuje. Dáva jej nové definície. Pre mnohých voličov v rôznych krajinách je to strana, ktorá nezvláda Orbána a nadraďuje stranícku politiku nad svoje hodnoty. Konšpiračná kampaň, v ktorej maďarská vláda použila podobizeň Georgea Sorosa a Jeana-Claudea Junckera na strašenie migráciou, nie je zlý vtip alebo prepálená vládna agitácia. Je to signál, že Orbán dávno povýšil konšpirácie na vládnu doktrínu jazykom pripomínajúcim tridsiate roky minulého storočia. S touto bagážou chce byť EPP spájaná?
Orbánova hra speje ku koncu
Peter Schutz (komentare.sme.sk): - Politické kreácie Orbána sú dlhodobo na hrane a iracionálne. / Obdivovateľom Orbána - na čele s naším kapitánom PLGr -, ktorí oceňujú, že „maďarský premiér rozohral veľkú európsku hru“, sa skracuje dych. Tak blízko k vylúčeniu zo strany európskych ľudovcov ako teraz Fidesz totiž ešte nebol. Spúšťačom reflexie v EPP bolo údajne účinkovanie Junckera a Sorosa v bilbordovej kampani Fideszu s leitmotívom, že títo dvaja chcú zaplaviť Európu migráciou. O obludnosti konšpirácie niet sporu, i tak však zostáva nejasné, prečo práve toto vybilo poistky v Bruseli a Berlíne.
https://komentare.sme.sk/c/22067743/orbanova-hra-speje-ku-koncu.html
Ako Orbán uvaril žabu: Únia nám už nepomôže, tvrdí novinár
Maďarský denník Népszabadság bol hlavným opozičným médiom proti premiérovi Viktorovi Orbánovi. V roku 2016 ho zrušili. Jeho bývalý novinár pre Aktuality.sk hovorí, že bol za tým práve Orbán. Maďarský novinár Márton Gergely bol priamo pri tom, keď pred vyše dvoma rokmi prestal vychádzať opozičný denník Népszabadság. Keď v októbri 2016 nečakane zastavili jeho vydávanie, bol zástupcom šéfredaktora. Oficiálnym dôvodom boli finančné problémy, Gergely to však spochybňuje. Kritici premiéra Viktora Orbána tvrdia, že Népszabadság v skutočnosti nariadil zrušiť on. Gergely v rozhovore pre Aktuality.sk hovorí aj o tom, čo sa musí v Maďarsku zmeniť, aby malo slobodnejšie médiá. „Problémy Maďarska si musíme vyriešiť doma,“ tvrdí.
https://www.aktuality.sk/clanok/670935/ako-orban-uvaril-zabu-unia-nam-uz-nepomoze-tvrdi-novinar-rozhovor/
Fidesz nechce vystúpiť z Európskej ľudovej strany
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-nechce-vystupit-z-epp/381984-clanok.html
Líder ľudovcov Weber: Orbán musí zastaviť kampaň proti Bruselu
http://www.teraz.sk/zahranicie/lider-ludovcov-weber-orban-musi-zas/381992-clanok.html
Schulz nechápe, prečo Merkelová nepodporí vylúčenie Fideszu
http://www.teraz.sk/zahranicie/schulz-nechape-preco-merkelova-nepod/381888-clanok.html
Valónski demokrati nechcú Fidesz, inak odídu
http://www.teraz.sk/zahranicie/els-valonski-krestanski-demokrati-t/381771-clanok.html
Orbán nazval svojich odporcov v EÚ užitočnými idiotmi
Orbán sa v posledných týždňoch dostal do ostrého sporu s niektorými európskymi politikmi pre kampaň svojej vlády, ktorá spája predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a amerického miliardára a filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa s podporou migrácie a s oslabovaním ochrany hraníc. Európska komisia tento týždeň zverejnila jednotlivé body kampane, ktoré označila za „výmysly“.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/504094-orban-nazval-svojich-odporcov-v-eu-za-uzitocnych-idiotov/
Maďarský eurokomisár je pre Orbánovu kampaň v ťažkej pozícii
V rozhovore pre HVG eurokomisár Tibor Navracsics pripomenul, že spory sa začali už pri voľbe šéfa EK, kde proti Jeanovi-Claudovi Junckerovi hlasoval v Európskej rade Orbán, ale v EP aj frakcia jeho strany Fidesz.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-eurokomisar-je-pre-orbanovu/381766-clanok.html
Konflikt s Orbánom sa prehlbuje, a to už aj vo vzťahu k CDU
Nemcov pobúrilo viacero maďarských vnútropolitických krokov, medzi nimi napríklad vyhostenie Stredoeurópskej univerzity (CEU).
http://www.teraz.sk/zahranicie/media-konflikt-s-orbanom-sa-prehlbuj/381650-clanok.html
Toto Orbána a Fidesz nepoteší: Strany z Belgicka a Luxemburska ich chcú vyhodiť z EPP
https://www.topky.sk/cl/11/1776155/Toto-Orbana-a-Fidesz-nepotesi--Strany-z-Belgicka-a-Luxemburska-ich-chcu-vyhodit-z-EPP
Expremiér Gyurcsány vyzval Merkelovú, aby urobila poriadok s Orbánom
Expremiér varoval, že Orbán môže rozvrátiť svoju vlasť a ohroziť Európu, za čo nesie zodpovednosť aj kancelárka Merkelová, pretože toleruje Orbánove darebáctva pre európske parlamentné mandáty.
http://www.teraz.sk/zahranicie/expremier-gyurcsany-vyzval-merkelovu/380815-clanok.html
Budapešť prijme ďalšie stovky Venezuelčanov
http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-prijme-dalsie-stovky-venezu/381706-clanok.html
Vláda premiéra Orbána trvá na tom, že Brusel podporuje migráciu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-premiera-orbana-trv/381532-clanok.html
EK odmietla obvinenia maďarskej vlády, že EÚ podporuje masovú migráciu
Európska komisia v podrobnom vyhlásení trvá na tom, že neplánuje zaviesť povinné kvóty pre prijímanie utečencov, a tvrdo bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi.
http://www.teraz.sk/zahranicie/ek-odmietla-obvinenia-madarskej-vlady/381091-clanok.html
Šéf poľskej diplomacie Czaputowicz: Potrebujeme účinnejšiu EÚ, reformy sú nevyhnutné
https://www.aktuality.sk/clanok/671127/sef-polskej-diplomacie-potrebujeme-ucinnejsiu-uniu/
Na protest proti Orbánovej kampani Nemci zrušili návštevu Szijjártóa
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-protest-proti-orbanovej-kampani-nemc/380861-clanok.html
Kretschmann zrušil stretnutie s maďarským ministrom zahraničných vecí
kvôli maďarskej bilbordovej kampani proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/nemecko-kretschmann-zrusil-stretnutie/380708-clanok.html
Sporná kampaň v Maďarsku proti Junckerovi potrvá do 15. marca
http://www.teraz.sk/zahranicie/sporna-kampan-v-madarsku-proti-juncke/381455-clanok.html
Vláda v Maďarsku stupňuje kampaň proti vedeniu EÚ
https://www.topky.sk/cl/11/1775417/Konflikt-sa-opat-prehlbuje--Vlada-v-Madarsku-stupnuje-kampan-proti-vedeniu-EU
Občania dostanú list od premiéra Orbána
https://www.webnoviny.sk/madarska-vlada-stupnuje-kampan-proti-bruselu-obcania-dostanu-list-od-premiera-orbana/
Maďarský parlamentný výbor odmietol rokovať o problémoch akadémie vied
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlamentny-vybor-odmietol/380714-clanok.html
Pred 70 rokmi sa začala písať história maďarského zväzu Csemadok
5. marca 2019 - (tasr)
Pred 70 rokmi, 5. marca 1949, v Bratislave vznikol Kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu, známy pod názvom Csemadok (Csehszlovákai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége). Aj keď sa názov organizácie neskôr viackrát zmenil, slovo Csemadok sa zachovalo dodnes. Od roku 1949 zväz zastrešoval kultúrne nepolitické organizácie maďarskej národnostnej menšiny pôvodne v celom Československu, od roku 1993 na Slovensku. Okolnosti vzniku organizácie Csemadok ovplyvnili udalosti po roku 1945. Po 2. svetovej vojne bolo maďarské obyvateľstvo Československa žijúce v pohraničných oblastiach južného a juhovýchodného Slovenska - podobne ako nemecké obyvateľstvo v Čechách - na základe právnych noriem z roku 1945 (Benešove dekréty) zbavené štátneho občianstva. Československá vláda až v druhej polovici roku 1948 postupne upúšťala od plánu a praxe presídľovania Maďarov. Ako uvádza portál madari.sk, postupne sa otvárali školy s vyučovacím jazykom maďarským a v decembri vyšlo prvé číslo maďarských novín Új Szó. V tomto období sa objavila aj myšlienka založiť organizáciu, ktorá by zastupovala záujmy maďarského obyvateľstva. Ustanovujúce valné zhromaždenie Csemadoku sa konalo v Bratislave 5. marca 1949. Miestne organizácie Csemadoku vznikali postupne aj v jednotlivých obciach a mestách, v ktorých žili obyvatelia maďarskej národnosti. V prvom roku vzniklo 63 miestnych organizácií s 3.380 členmi. Počet miestnych organizácií a počet členov v päťdesiatych rokoch neustále narastal, roku 1960 bolo už registrovaných 519 miestnych organizácií s viac ako 36.000 členmi. Ciele organizácie boli zakotvené v stanovách. Podľa nich bolo úlohou Csemadoku „starať sa o všeobecný kultúrny rozvoj obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku”, ale s rovnakým dôrazom boli medzi cieľmi uvedené aj požiadavky komunistickej strany voči Maďarom: „zachovávanie idey medzinárodnej solidarity pracujúcich” a „vyjadrenie lojality voči Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu”. Prvým predsedom Csemadoku sa stal predvojnový ľavicový publicista, maliar a grafik Gyula (Július) Lőrincz. Csemadok od roku 1951 vydával časopis Fáklya (Pochodeň), ktorý nahradil v rokoch 1957 až 1995 týždenník A Hét (Týždeň). Ako píše Sándor Varga v publikácii Maďari na Slovensku (1989 - 2004): „Aktivisti Csemadoku organizovali pre svojich členov prednášky typu ľudových univerzít, v ktorých sa venovali množstvu rôznych vecí od základných otázok poľnohospodárskej výroby, cez kurzy varenia a pečenia až po kurzy ruštiny.” Podľa jeho slov sa však v 50. rokoch 20. storočia stal Csemadok miestom „slobodnejšieho, plnšieho života príslušníkov maďarskej menšiny”. V 60. rokoch 20. storočia sa začal Csemadok orientovať viac na kultúru, ochotnícke divadelné predstavenia, festivaly. Počas Pražskej jari v roku 1968 vedenie Csemadoku podporovalo proreformné krídlo straníckeho a štátneho vedenia na čele s Alexandrom Dubčekom, pretože od „socializmu s ľudskou tvárou” očakávalo viac podpory pre národnostné menšiny v Československu. Zásadná zmena prišla po Novembri 1989. Zväz niesol od roku 1990 názov Demokratický zväz Maďarov v Československu (Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége). Od roku 1993 až do súčasnosti je jeho názvom Maďarský spoločenský a vzdelávací zväz na Slovensku - Csemadok (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség - Csemadok). Za nového predsedu bol v roku 1991 zvolený akademik Győző Bauer, v roku 1997 ho vystriedal Péter Kolár, riaditeľ košického Divadla Thália. Od roku 2000 zastával túto funkciu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za Stranu maďarskej koalície (SMK, dnes Strana maďarskej komunity) József Kvarda. V roku si Csemadok zvolil na čelo bývalého starostu obce Dvory nad Žitavou Józsefa Száraza. Od októbra 2012 je predsedom Csemadoku bývalý poslanec NR SR za SMK Gyula Bárdos. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok dostal v roku 2016 Cenu európskeho občana. V dunajskostredskej Vermešovej vile ju slávnostne odovzdal republikovému predsedovi Csemadoku Gyulovi Bárdosovi europoslanec Pál Csáky a zástupca Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Dionýz Hochel. Prítomná bola aj Anna Záborská, poslankyňa EP a členka komisie, ktorá ocenenie udelila.
V Galante podpísali českí a maďarskí hasiči zmluvu o spolupráci
Pri príležitosti podpísania zmluvy ocenilo vedenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR aj primátora Galanty Petra Pašku medailou tretieho stupňa za spoluprácu.
http://www.teraz.sk/regiony/v-galante-podpisali-ceski-a-madarsk/381078-clanok.html
V Maďarsku zadržali 18 diaľničných policajtov podozrivých z korupcie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zadrzali-18-dialnicnych-p/380720-clanok.html
Maďarský súd rozhoduje o väzbe policajtov podozrivých z korupcie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-sud-rozhoduje-o-vazbe-polic/381059-clanok.html
Pri Miškovci delilo dva osobné vlaky od zrážky iba 200 metrov
http://www.teraz.sk/zahranicie/pri-miskovci-delilo-dva-osobne-vlaky-o/381321-clanok.html
Portugalčana zodpovedného za Football Leaks vydali Maďari do vlasti
http://www.teraz.sk/sport/portugalcana-zodpovedneho-za-football/381929-clanok.html
Začal sa odvolací proces s mužom v kauze budapeštianskeho atentátu
http://www.teraz.sk/zahranicie/zacal-sa-odvolaci-proces-s-muzom-v-ka/381947-clanok.html
V maďarskom domove dôchodcov vypukol požiar, evakuovali 101 ľudí
https://www.aktuality.sk/clanok/672889/v-madarskom-domove-dochodcov-vypukol-poziar-evakuovali-101-ludi/
Prelínanie vzťahov Slovákov a Chorvátov prezentuje Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4656/prelinanie-vztahov-slovakov-a-chorvatov-prezentuje-muzeum-kultury-chorvatov-na-slovensku-v-devinskej-novej-vsi
Babička Zuzana V siedmom nebi
joj.sk: Srbské územie Vojvodina je oblasťou, v ktorej žije početná slovenská komunita. Slováci sú treťou najpočetnejšou národnosťou, pričom ich tu žije podľa najnovších údajov takmer 57 tisíc. Slováci sa do takzvanej Dolnej zemi začali sťahovať pred približne 300 rokmi a dodnes si zachovávajú naše tradície i jazyk. Jednou takouto Slovenkou žijúcou vo Vojvodine je aj babička Zuzana, ktorú doma navštívilo Siedme nebo. „Milujeme slovenčinu. Všetci tu rozprávame po slovensky. Aj so susedmi. Prežilo to tu, lebo Slováci boli svorní. Spievavali sme - Láska, bože láska, kde ťa ľudia berú,“ vysvetlila moderátorovi Vilo Rozborilovi. Hlavná hrdinka príbehu sa venuje tradičným remeslám ako sú tkanie na krosnách, šitie či vyšívanie. Oblečenú ju neuvidíte v ničom inom než v kroji. Hoci Srbsko je krajinou, v ktorej žije, Slovensko má v srdci a nedá naň dopustiť. V minulosti sem chodievala pomerne často, no napriek tomu si nestihla splniť svoj veľký sen. „My sme chodievali veľa do Piešťan. Ale banujem, že som nikdy nebola v piešťanskom bahne v kúpeľoch,“ prezradila v relácii. Nuž, a my jej tento sen splníme. A nielen to! (joj.sk)
Česi a Slováci pripravujú v Londýne konferenciu o výzvach strednej Európy
https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/press_release/cesi-a-slovaci-pripravuju-v-londyne-konferenciu-o-vyzvach-strednej-europy
Martin M. Šimečka: Pred 30 rokmi v Poľsku a v Maďarsku sa komunizmus končil, ale ja som si to nechcel všímať
https://dennikn.sk/1399568/pred-30-rokmi-v-polsku-a-v-madarsku-sa-komunizmus-koncil-ale-ja-som-si-to-nechcel-vsimat/
Bodka za rokom 2018. Rok 2019 o 10 % krajší
Z Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27347-bodka-za-rokom-2018-rok-2019-o-10-kraj-i
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2010637219035244
Pred ekumenickým stretnutím slovenských speváckych zborov a koncertom chrámovej hudby v Baňačke
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/618-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby-2019
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2020262338072732/?type=1&theater
Súbeh CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2011916595573973
Súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenské spievanky a veršovačky
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1163-sua-zsm-slovenske-spievanky-a-verovaky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2014581188640847
Podujatia - Nakrátko - Predbežne - Aktuality
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1448-podujatia-nakratko-predbene-aktuality
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. ● Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 ● https://www.facebook.com/sibudapest ● www.mzv.sk/sibudapest ● si.budapest@mzv.sk ● Telefón: (+36 1) 327 4000
Noc literatúry v Budapešti
Čoskoro je tu znova veľmi populárna a každoročne na pravidelnej báze zorganizovaná NOC LITERATÚRY, na ktorej sa podieľa aj Slovenský inštitút. Podrobnejšie info a opis podujatia: https://www.facebook.com/events/521749075015934/
Nová výzva Národného štipendijného programu Slovenskej republiky v akademickom roku 2019/2020
https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/akademicky-rok-2019/2020-vyzvy-otvorena
Leták: https://www.mzv.sk/documents/10182/3588785/Letak+NSP_SK.pdf
Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov
https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2020231994742433
XIV. zasadnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
20. februára 2019 - (mzv.sk)
V Bratislave sa 20. februára 2019 uskutočnilo XIV. plenárne zasadnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín. Výsledkom úspešných konzultácii je zápisnica, ktorú spoločne podpísali predseda slovenskej časti Komisie, veľvyslanec Miroslav Mojžita a predseda maďarskej komisie, vládny splnomocnenec Ferenc Kalmár. Zápisnica obsahuje odporúčania pre obidve strany, ktorých uplatňovanie v praxi, resp. ich priebežné plnenie nielen zlepšuje kvalitu, ale tiež rozvíja a garantuje ochranu práv občanov patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku a maďarskej národnostnej menšine v Slovenskej republike. Celkovo bolo prijatých 16 nových odporúčaní. Obe strany, vedené snahou zachovania a rozvíjania kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k národnostným menšinám, v súlade s predchádzajúcimi odporúčaniami Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie ocenili vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v Slovenskej republike, ako aj skutočnosť, že Tlačová agentúra Slovenskej republiky začala vydávať správy v maďarskom jazyku, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou tak slovenských ako aj maďarských médií. Na XIV. Zasadnutí Zmiešanej komisie sa zúčastnili aj dvaja poslanci NR SR - Elemér Jakab a Tibor Bastrnák, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny L. Bukovszky, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí J. Varšo, slovenský veľvyslanec v Maďarsku P. Hamžík, ako aj ďalší členovia komisie z rezortov diplomacie, kultúry a školstva.
Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík navštívil školu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti
11. februára 2019 - (mzv.sk)
Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík 11. februára 2019 navštívil žiakov, študentov a učiteľov Materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Pri tejto príležitosti obdaroval každého žiaka a učiteľa dielom „Slovenské ľudové piesne“, ktoré obsahuje takmer 800 pôvodných slovenských ľudových piesní s notovým zápisom. Spolu bolo rozdaných takmer 200 kníh. V rámci úvodného príhovoru v aule školy veľvyslanec Hamžík zdôraznil: „Ľudová hudba je národný poklad. Zámerom je poskytnutie tejto publikácie čo najširšiemu okruhu Slovákov žijúcich v Maďarsku, najmä žiakom navštevujúcim školy s výučbou slovenského jazyka v Maďarsku, aby sa mohli ďalej inšpirovať a ešte hlbšie preciťovať návrat ku svojim koreňom.“ Pán veľvyslanec sa v rámci programu stretol aj s vedením školy na čele s jej riaditeľkou Júliou Marlokovou a diskutoval s hosťujúcimi učiteľkami zo Slovenska, ktoré na škole pôsobia v rámci medzivládnej spolupráce, p. Anitou Holou a p. Máriou Kvašňákovou. Zaujímal sa najmä o aktivity školy, úroveň výučby v slovenskom jazyku, záujem študentov o štúdium na základnej škole i na gymnáziu a o oblasti, v ktorých by mohlo slovenské veľvyslanectvo v Budapešti byť škole nápomocné. Škola v Budapešti má svoju viac ako desaťročnú tradíciu. Medzi jej absolventov patria mnohí poprední predstavitelia krajanského života v Maďarsku (napr. J. Fuzik, bývalý parlamentný hovorca slovenskej národnosti v Maďarsku; I. Fuhl - novinár, slovenský aktivista). Slovenské gymnázium v Budapešti je jedným z dvoch existujúcich národnostných slovenských gymnázií v Maďarsku. Návšteva budapeštianskej školy bola prvou zastávkou veľvyslanca Hamžíka v rámci plánovaného cyklu ciest za školami, ktoré sú v Maďarsku označované ako národnostné, s výučbou vybraných predmetov v slovenskom jazyku, či hodinami slovenského jazyka.
Mesto kultúry Banská Štiavnica spojí hudobné projekty krajín V4
25. februára 2019 - (tasr)
Banská Štiavnica privíta najzaujímavejšie hudobné projekty zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka, ktoré sa stretnú v projekte Nu sound of Visegrad. Putovná koncertná séria príde do mesta v rámci aktivít Banská Štiavnica - Mesto Kultúry 2019. „Na počiatku stála myšlienka prinášať novú a inšpiratívnu hudbu z vyšehradského priestoru. Spojiť interpretov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Vytvoriť značku, ktorá by prepájala hudobné štýly a špecifickosti z týchto rôznorodých hudobných scén,” informovali organizátori z agentúry Music Press Production. Tí vybrali 11 skupín a interpretov reprezentujúcich žánre ako ambient, elektronika, hip hop, post rock, sludge metal i nu jazz. Prvý koncert sa uskutoční 12. apríla a vystúpi na ňom česká skupina Nekola, z Poľska príde duo XdzvonX. „O bohatý vizuálny hudobný večer sa postará trenčianska formácia Autumnist, ktorá len veľmi málo hráva naživo,” uvádzajú organizátori. Česká raperka Hellwana vystúpi 24. mája, počas večera zahrá aj trnavský raper Boy Wonder, ktorý predstaví a pokrstí svoj nový album. Do Štiavnice 20. septembra zavíta pražský projekt Black Hole Constellation, nitrianska kapela Job a poľská skupina Lonker See. Posledný koncert zo série Nu Sound of Visegrad v Banskej Štiavnici sa uskutoční 25. októbra. Počas večera zahrá slovenský skladateľ a vibrafonista Stroon, maďarský multiinštrumentalista Ficture a české duo Zabelov Group. „Dramaturgia projektu si vybrala inovatívnych, inšpiratívnych umelcov. Nie náhodou až štyria z celkového počtu jedenástich účinkujúcich hrali na tohtoročnom najväčšom showcaseovom festivale Eurosonic v holandskom Groeningene,” doplnili organizátori. Rovnako dôležité však podľa nich bude prostredie, v ktorom sa všetky koncerty odohrajú. Kultúrny dom, kde koncerty budú, sa zmení na hudobný klub s chillout zónou, umelou trávou, posedením a obsluhou. Po každom koncerte bude nasledovať afterparty v klube Spojar.
Prednáška v kaštieli Betliar predstaví písomnosti I. Andrássyovej
Denník I. Andrássyovej a jej korešpondencia boli celé roky zabudnuté, až kým ich neobjavili v roku 1971 v skrýši kaštieľa Czirákyovcov v obci Dénesfa v Maďarsku.
http://www.teraz.sk/regiony/prednaska-v-kastieli-betliar-predstav/379947-clanok.html
Jedlo, nápoje, sny... Všedné dni a sviatky zo života ľudu
Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrad Rigo: Druhá stála etnografická expozícia v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku
https://rigo.blog.sme.sk/c/502847/jedlo-napoje-sny-vsedne-dni-a-sviatky-zo-zivota-ludu.html
Aj v 21.storočí je cool a dôležité mať korene
Mnohí sú presvedčení, že národno-budovateľské aktivity patria do 19. storočia a nie do roku 2019. Prečo teda dve mladé ženy, ktoré ani nie sú historičky, popularizujú knihu, ktorá sa hrdí prívlastkom prvý národný príbeh Slovenska?
https://dennikn.sk/blog/1392158/aj-v-21-storoci-je-cool-a-dolezite-mat-korene
Peter Zajac: Wlachovského Grendel, Grendelov Wlachovský
Výberové literárne príbuzenstvo / Žičlivá súčasť maďarskej aj slovenskej literatúry / Triadický autor / Vyklonený región / Cyklický stredoeurópsky čas
Lajos Grendel zažil spolu s nami, čo Ernest Hemingway nazval krátkym šťastím. Nikdy mu však neuveril, na to predupalo svetom, v ktorom žijeme, priveľa násilníkov. Lajos Grendel doslova vpadol do slovenskej literatúry. Vyzerá to paradoxne, keď to hovorím o maďarskom spisovateľovi - ale bolo to tak. Keď vyšiel v roku 1985 pod názvom Odtienené oblomky vo vydavateľstve Tatran triptych próz Ostrá streľba - Odkundesi - Odvodeniny z rokov 1981, 1982 a 1985, bolo zrejmé, že na slovenskej literárnej scéne sa objavil maďarský autor, žijúci na Slovensku, druh slovenských rovesníkov, ktorí práve chystali svoj druhý nástup: Pavel Vilikovský, Rudolf Sloboda, Pavel Hrúz, Alta Vášová, Dušan Mitana, Jozef Puškáš. - Celý príspevok:
https://dennikn.sk/1389337/wlachovskeho-grendel-grendelov-wlachovsky/
Maďarskí aktivisti vyliezli na sochy, nasadili im plynové masky
Greenpeace bojuje za mesto bez dieselov
https://ekonomika.sme.sk/c/22062068/madarski-aktivisti-vyliezli-na-sochy-nasadili-im-plynove-masky.html
Lajčák v Budapešti: Chceme, aby hlas strednej Európy bolo jasne počuť
25. februára 2019 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2008497125915920/?type=1&theater
Chceme, aby hlas strednej Európy - Slovenska, Maďarska a ostatných krajín Vyšehradskej štvorky (V4) - bolo jasne počuť, vyhlásil 25. februára 2019 v Budapešti slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý sa tam stretol so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom. „Sme presvedčení, že máme do európskej debaty čo ponúknuť: naše vlastné skúsenosti, náš úspech pri transformácii našich spoločností, pri zabezpečení blahobytu našich občanov a pri zlepšení životnej úrovne,” povedal Lajčák, ktorého pozval Szijjártó na poradu maďarských veľvyslancov. Šéf slovenskej diplomacie ocenil kvalitu dvojstranných vzťahov Slovenska a Maďarska. „Sme hrdí na to, že súčasné vlády Maďarska a Slovenskej republiky, súčasní ministri zahraničných vecí, dokázali to, že máme dnes historicky najlepšie vzájomné vzťahy. Dokázali sme si sadnúť za stôl, hovoriť o veciach bez zbytočných emócií, ale aj bez toho, aby sme si zatvárali oči a nejaké veci skrývali pod koberec,” zdôraznil. Podotkol, že namiesto toho, aby sa Slovensko a Maďarsko oslabovali riešením dvojstranných vzťahov, môžu spoločne riešiť problémy širšieho okolia. „Tých problémov je veľa, predovšetkým v európskom priestore - najmä v tomto roku, keď sa bude nanovo formovať vedenie európskych inštitúcií a nová európska politika. Sme konštruktívnymi hráčmi na európskej pôde,” povedal Lajčák. Minister zahraničných vecí SR informoval maďarských veľvyslancov o predsedníctvach, ktoré Slovensko v tomto roku má - vo V4 a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Maďarský minister podčiarkol, že SR a Maďarsko sú susedné a spojenecké krajiny a že v uplynulých rokoch na oboch stranách hraníc pracovali veľa v záujme toho, aby tomu tak bolo i naďalej. Podľa jeho slov tieto krajiny úzko spolupracujú v najdôležitejších otázkach budúcnosti Európskej únie, pričom SR i Maďarsko sa postavili proti ilegálnej migrácii a odmietajú povinné prisťahovalecké kvóty. Szijjártó pripomenul, že V4, ktorej Slovensko v súčasnosti predsedá, je najužším a najúčinnejším spojenectvom v rámci EÚ, a to aj napriek pokusom o oslabenie tohto zoskupenia. V súvislosti s dynamickým vývojom slovensko-maďarských vzťahov dodal, že tie prospievajú Maďarom žijúcim na Slovensku, ale aj príslušníkom slovenskej menšiny v Maďarsku. Maďarský minister pripomenul, že vlani hodnota vzájomnej výmeny tovaru prekročila miliardu eur, pričom SR je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. Zdôraznil, že v rámci rozvoja ekonomických vzťahov odovzdajú na budúci rok nový cestný most na Dunaji medzi Komárnom a Komáromom, ako aj rýchlostnú cestu prepájajúcu diaľnicu M1 so slovensko-maďarským hraničným priechodom Rajka.
M. Lajčák vystúpil v Budapešti na porade maďarských veľvyslancov a rokoval s P. Szijjártóom
https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/m-lajcak-vystupil-v-budapesti-na-porade-madarskych-velvyslancov-a-rokoval-s-p-szijjartoom
Peter Schutz (sme.sk): Falošný hlas Visegrádu
Demisia-nedemisia, Marrákeš, mlčanie k Dankovmu „ruskému“ prevratu, či venezuelský výprask v parlamente (od Blahu!), to všetko urobilo z Lajčáka paródiu na ministra zahraničia. Až do takej miery, že premávať sa iba po kanáloch a len po západe slnka by malo byť jeho údelom... Každé ďalšie vystúpenie, ku ktorému sa vzopne, totiž zvyšuje riziko mozgových príhod u tej politickej verejnosti, ktorej ešte zostalo čosi inštinktov, že vie, kto je kto, kde býva Horkai néni a že sever nie je na juhu. Ale nie. S kolegom Szijjártóom, čo je otrasný klon svojho predsedu, sa Lajčák v Pešti zhodol na tom, „aby hlas Visegrádu bolo v Európe jasne počuť“. Hm, hm. Keďže celé zviditeľňovanie sa V4 čoby skupiny stojí na konfrontáciách s „Bruselom“, dalo by sa aj uzavrieť, že zahraničný minister tu „iba“ zradil svoj (údajný?) proeurópsky „feeling“.
Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22061634/falosny-hlas-visegradu.html
Monitor Jana Macháčka (lidovky.cz): Překročil tentokrát Orbán Rubikon?
Jedním z nejdůležitějších témat evropské politiky posledních dní je maďarská vládní kampaň, která tentokrát necílí pouze na George Sorose, ale i na předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Na fotografii jsou tentokrát tito dva „zlosynové“ společně - s tím, že občané mají „právo vědět, co se v Bruselu připravuje“.
https://www.lidovky.cz/monitor-jana-machacka/machacek-prekrocil-tentokrat-orban-rubikon.A190222_133925_monitor-jana-machacka_vlh?
„Politici vyťahujú Sorosa na prekrytie domácich problémov“
https://www.aktuality.sk/clanok/669524/riaditel-nadacie-politici-vytahuju-sorosa-na-prekrytie-domacich-problemov-rozhovor/
Prečo Fico sorosuje? Je to primitívny útok na nekritických ľudí
Veriaci ľudia z menších obcí sa častejšie stávajú obeťami konšpirácií, hovorí popredný slovenský sociológ Michal Vašečka. Soros podľa neho na Slovensku nefinancuje nič.
https://www.aktuality.sk/clanok/669738/preco-fico-sorosuje-je-to-primitivny-utok-na-nekritickych-ludi-rozhovor/
Slovensko sa v čerpaní peňazí EÚ umiestnilo medzi poslednými
V rámci V4 je na tom najlepšie Maďarsko
https://ekonomika.sme.sk/c/22061582/slovensko-sa-v-cerpani-penazi-eu-umiestnilo-medzi-poslednymi.html
Minister riadiaci úrad vlády G. Gulyás: Dúfam, že nová vláda Ukrajiny zmení školský zákon
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-dufam-ze-nova-v/380072-clanok.html
Šéfovia diplomacie Maďarska a Nórska: Treba zreformovať a posilniť NATO
http://www.teraz.sk/zahranicie/sefovia-diplomacie-madarska-a-norska/380126-clanok.html
Áder a Van der Bellen zdôraznili nutnosť boja proti klimatickej zmene
http://www.teraz.sk/zahranicie/ader-a-van-der-bellen-zdoraznili-nutno/379722-clanok.html
Švédsky poslanec v EĽS pre Népszavu: Orbána má už každý dosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/svedsky-poslanec-v-els-pre-nepszavu/380040-clanok.html
Merkelová vyjadrila úplnú podporu Junckerovi v spore s Maďarskom
http://www.teraz.sk/zahranicie/merkelova-vyjadrila-uplnu-podporu-jun/379927-clanok.html
Fidesz k euroľudovcom nepatrí, tvrdí Juncker
https://euractiv.sk/section/europa-dnes/news/fidesz-k-euroludovcom-nepatri-tvrdi-juncker/
Chorvátska roľnícka strana vystupuje z EPP pre politiku Orbána
http://www.teraz.sk/zahranicie/chorvatsko-rolnicka-strana-vystupuje/380471-clanok.html
Juncker v reakcii na Orbánovu kampaň: Fidesz by mal opustiť EĽS
http://www.teraz.sk/zahranicie/juncker-v-reakcii-na-kampan-orbana-fi/379569-clanok.html
Eurokomisia kritizuje vyostrenú rétoriku Budapešti proti lídrom Únie
http://www.teraz.sk/zahranicie/eurokomisia-kritizuje-vyostrenu-retori/379537-clanok.html
Budapešť prijala z Venezuely stovky utečencov maďarského pôvodu
http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-prijala-z-venezuely-stovky-ut/379861-clanok.html
Orbán avizoval otvorenie maďarského obchodného zastúpenia v Jeruzaleme
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-avizoval-otvorenie-madarskeho-o/379447-clanok.html
Mimoriadny zjazd Jobbiku rozhodol o pokračovaní v odpore proti Fideszu
http://www.teraz.sk/zahranicie/mimoriadny-zjazd-jobbiku-rozhodol-o-pokr/380212-clanok.html
Prieskum: Maďari vnímajú Jobbik ako najrasistickejšiu stranu
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-madari-vnimaju-jobbik-ako-n/379644-clanok.html
Maďarskí socialisti pošlú do eurovolieb svojho predsedu B. Tótha
http://www.teraz.sk/zahranicie/kandidatku-socialistov-do-volieb-do-ep/378916-clanok.html
Fidesz kritizoval MSZP za to, že pozvala na zjazd Timmermansa
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-kritizoval-mszp-za-to-ze-pozval/378819-clanok.html
Timmermans o maďarskej kampani: Je to takmer montypythonovské
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/timmermans-o-madarskej-kampani-je-to-takmer-montypythonovske/
Prisťahovalectvo prezentované Timmermansom odmieta aj maďarská ľavica
http://www.teraz.sk/zahranicie/pristahovalectvo-prezentovane-timmerma/378681-clanok.html
Manfred Weber: EĽS očakáva od Orbána solidaritu
http://www.teraz.sk/slovensko/manfred-weber-els-ocakava-od-orbana/380632-clanok.html
ESĽP vyzval Maďarsko, aby zlepšilo starostlivosť o utečeneckú rodinu
http://www.teraz.sk/zahranicie/eslp-vyzval-madarsko-aby-zlepsilo-st/378666-clanok.html
Švédska ministerka kritizovala Orbánovu politiku podpory rodiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/svedska-ministerka-kritizovala-orbano/378560-clanok.html
Maďarskí opoziční poslanci sa obrátili na súd v Štrasburgu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicni-poslanci-sa-obrat/378466-clanok.html
Bulharsko poďakovalo Maďarsku za pomoc pri potlačení migračnej vlny
http://www.teraz.sk/zahranicie/bulharsko-podakovalo-madarsku-za-pomoc/378057-clanok.html
V. Orbán: Naším záujmom je, aby Trump opäť vyhral
https://www.24hod.sk/v-orban-nasim-zaujmom-je-aby-trump-opat-vyhral-cl654222.html
Pompeo sa v Maďarsku stretol s predstaviteľmi občianskej sféry
http://www.teraz.sk/zahranicie/pompeo-zacal-navstevu-budapesti-stre/377894-clanok.html
Akademici v Maďarsku protestovali živou reťazou okolo akadémie vied
https://www.24hod.sk/akademici-v-madarsku-protestovali-zivou-retazou-okolo-akademie-vied-cl653726.html
Orbán: Maďarsko sa za desať rokov postavilo na nohy
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sa-za-desat-rokov-postavilo-n/377656-clanok.html
Orbán chce viac maďarských detí
Kampaň do eurovolieb otvoril výzvou k ochrane „kresťanskej Európy“
https://euractiv.sk/section/europa-dnes/news/orban-chce-viac-madarskych-deti-kampan-do-eurovolieb-otvoril-vyzvou-k-ochrane-krestanskej-europy/
Protivládni demonštranti zablokovali budapeštiansky Reťazový most
http://www.teraz.sk/zahranicie/protivladni-demonstranti-zablokovali-b/377583-clanok.html
Vyzýva expremiér Gyurcsány k násilnostiam?
https://www.cas.sk/clanok/801745/madarsko-sa-brani-pristahovalcom-vyzyva-expremier-gyurcsany-k-nasilnostiam/
Gyurcsány označil Orbána za politického darebáka
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expremier-gyurcsany-oznaci/377532-clanok.html
Expremiér Gyurcsány vypracoval opozičnú stratégiu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-expremier-gyurcsany-vypraco/377182-clanok.html
Kövér sám rozhodol o potrestaní opozičných maďarských poslancov
https://www.24hod.sk/kover-sam-rozhodol-o-potrestani-opozicnych-madarskych-poslancov-cl653533.html
Maďarská opozícia odmieta sankcie za správanie poslancov v parlamente
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicne-strany-odmietaju/377197-clanok.html
Ratingová agentúra Fitch zvýšila rating Maďarska na BBB
http://www.teraz.sk/ekonomika/ratingova-agentura-fitch-zvysila-rat/380393-clanok.html
Greenpeace vyzval v Budapešti na vyradenie dieselových vozidiel
http://www.teraz.sk/zahranicie/greenpeace-vyzval-v-budapesti-na-vyrade/380611-clanok.html
Putinova banka sa sťahuje do Budapešti. Môže sa stať trójskym koňom
Ruská Medzinárodná investičná banka (IIB), v ktorej má Kremeľ takmer polovičný podiel, opúšťa Moskvu. Svoje nové sídlo má tento rok otvoriť v Budapešti. Sťahovanie finančnej inštitúcie, ktorá sa považuje za mocenský nástroj Kremľa, schválili jej akcionári. Maďarský parlament, v ktorom má vláda Viktora Orbána väčšinu, rokuje o podmienkach, za ktorých k presunu dôjde. A sú značne znepokojivé.
https://www.etrend.sk/firmy/putinova-banka-sa-stahuje-do-budapesti-moze-sa-stat-trojskym-konom.html
Slováci využívajú internetbanking viac ako Maďari a Poliaci
https://www.webnoviny.sk/slovaci-vyuzivaju-internetbanking-viac-ako-madari-a-poliaci-najmenej-digitalni-su-bulhari-s-rumunmi/
MOL dosiahol v roku 2018 najvyšší zisk za uplynulých sedem rokov
http://www.teraz.sk/ekonomika/mol-dosiahol-v-roku-2018-najvyssi-zis/380039-clanok.html
Úrodu tekvíc i melónov môže znehodnotiť bakterióza, ktorej výskyt zaznamenali už aj v Maďarsku
https://www.pluska.sk/izahradkar/uzitkova-zahrada/skodce-choroby/urodu-tekvic-melonov-moze-znehodnotit-bakterioza-ktorej-vyskyt-zaznamenali-aj-nasich-juznych-susedov.html
Lavína vo Vysokých Tatrách strhla maďarských horolezcov
https://www.24hod.sk/lavina-vo-vysokych-tatrach-strhla-madarskych-horolezcov-cl656302.html
Väzeň ušiel ozbrojený zo súdu, zadržali ho až po prestrelke
https://www.teraz.sk/zahranicie/vazna-ktory-usiel-ozbrojeny-zo-su/378742-clanok.html
Maďarom sa v slovenskom hokeji páči
Zarobili a súperi sa ich boja / Najväčším prekvapením je Miškovec
https://sport.sme.sk/c/22059345/posobenie-dvtk-miskovec-v-tipsport-lige-reportaz.html
Od júna spojí priama letecká linka Budapešť so Šanghajom
http://www.teraz.sk/zahranicie/od-juna-spoji-priama-letecka-linka-bu/380121-clanok.html
Utazás 2019 - Záujem Maďarov o turistickú návštevu SR dramaticky narastá
21. februára 2019 - (tasr)
Návštevnosť turistov z Maďarska v posledných rokoch dramaticky narastá. Konštatoval to vo štvrtok v Budapešti pre TASR generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR Zoltán Kovács po otvorení 42. ročníka medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Utazás 2019 na budapeštianskom výstavisku Hungexpo Budapesti Vásárközpont. „Kým v roku 2015 prišlo zhruba okolo 65.000 návštevníkov, predminulý rok bola prekonaná hranica 110.000 a čísla za prvý štvrťrok 2018 naznačujú, že tento rekord bude prekonaný,” spresnil Kovács s poznámkou, že Maďarsko je síce návštevnosťou v SR na štvrtom mieste, ale má tendenciu dostať sa oveľa vyššie. Podľa jeho slov vystavuje v stánku Slovenskej republiky deväť spoluvystavovateľov, väčšinou sú to oblastné organizácie, ktoré prostredníctvom účasti na materskom stánku ministerstva môžu prezentovať svoje regióny. „Sú tu silne zastúpené tradičné regióny Tatier, Liptova, potom sú to Donovaly, ale dnes sa tu už prezentujú aj mestá, Bratislava, veľmi silnú prezentáciu majú aj Košice, potom tu máme aj wellness hotely či golfové zariadenia,” povedal generálny riaditeľ. Kovács zdôraznil, že v roku 2018 sa podarilo presadiť zákon na zníženie DPH pre ubytovacie zariadenia. „Neočakávame, že by teraz hotely rapídne znižovali ceny o túto DPH, ale konečne sa im vytvorí priestor na to, aby im zostala nejaká rezerva na ďalší rozvoj, na budovanie infraštruktúry, doplnkových služieb, aby aj tí zamestnanci boli lepšie zaplatení, a tým to určite prispeje k skvalitneniu poskytovaných služieb,” dodal. Turizmus je na Slovensku obohatený novými atrakciami, adrenalínovými možnosťami, novými službami v hoteloch, čo podľa Kovácsa predtým nebolo. Poznamenal, že Maďari boli pred desiatimi rokmi zvyknutí chodiť na lyžovačky, a to bolo takmer všetko. Dnes už chodia do jaskýň, chodia navštevovať hrady a zámky, obľúbené sú wellness či gastronomické zariadenia, ale ožíva aj vinársky turizmus. Štefan Oravec zo Združenie pltníkov Dunajec - Majere povedal, že na Utazás chodia zástupcovia združenia už asi 20 rokov. „Maďari vyhľadávajú Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, z poľskej strany Zakopané a veľmi sa im páči u nás v Pieninách na splave Dunajca. Je to pre nich taká rarita, lebo oni majú väčšinou stojaté rieky, u nás tá rieka je dosť prudká, tešia sa, čiže veľmi sa im to páči a sú veľmi spokojní dolu, keď vystupujú z plte,” podčiarkol. Utazás je najvýznamnejším veľtrhom cestovného ruchu v Maďarsku. Do nedele (24. 2.) na ňom vystavuje 300 vystavovateľov z 30 krajín sveta. Zahraničným čestným hosťom tohto ročníka veľtrhu je Alžírsko.
Na festival Sziget prídu aj Post Malone, James Blake, Franz Ferdinand či Razorlight
Na 27. ročníku maďarského festivalu Sziget vystúpia aj americký rapper Post Malone, anglický hudobník James Blake, škótska kapela Franz Ferdinand, švédska speváčka Tove Lo, britská skupina Years & Years, detroitská techno legenda Richie Hawtin, rapperka a speváčka IAMDDB, anglická kapela Razorlight alebo Američania Yeasayer. Festival Sziget sa bude konať od 7. do 13. augusta 2019 v Budapešti.
https://www.24hod.sk/na-festival-sziget-pridu-aj-post-malone-james-blake-franz-ferdinand-ci-razorlight-cl654680.html
Rozhovor s Rudolfom Chmelom - Ako vidno v priamom prenose, dnes politika kultúru nepotrebuje
Intelektuál v politike. Aj tak by sa dal charakterizovať literárny vedec, esejista, ale tiež niekdajší veľvyslanec v Maďarsku, minister kultúry či podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel. Pri nedávnej oslave osemdesiatky prezentoval aj svoju knižnú novinku Úvod do pamäti, ktorej názov naznačuje, že je to len začiatok spomínania. Aj o nej hovoril Rudolf Chmel v rozhovore v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky.
- Pôsobili ste ako československý veľvyslanec v Maďarsku v rokoch 1990 - 92. Keby ste mali porovnať charakter slovensko-maďarských vzťahov vtedy a dnes - v čom sú najväčšie odlišnosti?
- V rokoch 1990 - 1992 som bol veľvyslancom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky - sprvu štátu s vynikajúcim medzinárodným kreditom, súvisiacim s étosom novembra ´89, a, čo si budeme navrávať, aj s imidžom prezidenta Havla, a na konci rozpadávajúceho sa štátu, bez prezidenta a s neistým výhľadom, nielen pre blízkosť nedemokratických praktík mečiarizmu. Najcitlivejšou agendou sa čoskoro stala agenda slovensko-maďarská, zväčša v negatívnych súvislostiach historických či dejepisných, menšinových, gabčíkovských, teda spojených s vodným dielom, v ktorých boli slovenské a česko-slovenské predstavy odlišné od maďarských. Vtedajšia maďarská konzervatívno-národno-kresťanská vláda Józsefa Antalla zdôrazňovala svoju nadštandardnú ústavnú starostlivosť o maďarské menšiny v susedných štátoch, na začiatku len s miernejšie artikulovaným trianonským komplexom. Pomerne zavčasu vyšla s odlišnými predstavami vo veci vodného diela - na jar 1992 zmluvu o ňom jednostranne vypovedala - využívala česko-slovenské vnútropolitické spory na oslabenie Slovenska a jeho budúceho medzinárodného postavenia. Slovenská vláda tiež preferovala konfliktnejšie témy, napríklad vrátenie umeleckých a iných pamiatok, na oboch stranách eskalovali interpretačné šumy a nezrovnalosti, nedôvera, skrátka, neboli to vzťahy vôbec susedsky priateľské, skôr konfrontačné než kooperatívne, čomu nepomohlo ani inštalovanie Visegrádu vo februári 1991 ako spoločného „výťahu” do zjednotenej Európy.
- Prečo dnes, keď sa v oboch krajinách hovorí o väčšom či menšom deficite demokracie, sú vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom lepšie?
- Ešte pred voľbami v roku 2012 sa lídrovi Smeru zdalo, že maďarská karta - a vtedy aj výsledok volieb v Maďarsku, v ktorých zvíťazil Fidesz - bude kľúčová pre výsledok slovenských volieb. Až po zistení, že to voliča Smeru už tak nezaujíma, sa Smer začal vo veci transformovať, hoci nerezignoval na „pretiahnutie” voličov SNS. Dovtedy každé stretnutie na vyšších politických úrovniach hrozilo konfliktom a nevpustenie maďarského prezidenta na Slovensko na komárňanskom moste bolo k tomu len malým divadelným príspevkom. Zatiaľ čo v posledných rokoch nás „spojil” spoločný nepriateľ - imigranti a do istej, hoci nerovnakej miery aj Brusel - a včerajší odvekí nepriatelia sa objímajú! Aj tak to chodí v politike, medzinárodnej i domácej, keď účel svätí prostriedky. Nemyslím si, že sa v ponímaní slovensko-maďarských vzťahov na oboch stranách niečo zmenilo, základy iracionálneho nacionalizmu sú na oboch rovnako pevné, len nás spojil národný a štátny egoizmus, dali sme sa nachytať na komplexy menejcennosti, mýtické bludy spojené s velikášskymi komplexmi niektorých politikov. Má to síce výhodu, že tradičné historické aj hysterické slovensko-maďarské spory sú nateraz pod kobercom či v mrazničke, ale nikto ich terapiu nerieši. V mene tzv. vyšších cieľov. Rád by som tieto ciele poznal.
- Z čoho pramení silná pozícia Viktora Orbána? Prečo nemá v maďarskej spoločnosti alternatívu?
- Môj priateľ, maďarský spisovateľ György Spiró hovorí, že sa zrodil istý polofeudálny štátny kapitalizmus, ktorý podobne funguje v mnohých krajinách, v ktorých občianska revolúcia nedokázala celkom odstrániť feudálne štruktúry, kde naďalej jestvuje poddanská mentalita. S malým rozdielom, dodávam, že ju ovládajú nie vtedajší zemepáni, ale oligarchovia, ktorí majú svojich zemepánov, ale aj bírešov v politických štruktúrach od samospráv cez župy až po parlament. O Maďarsku vtedy, roku 2017 Gy. Spiró hovoril, že sa od čias národného obrodenia najväčšmi vzďaľuje od Európy. Dokladá to aj tým, že asi štyridsať percent obyvateľstva žije zle, ale nevolí, pretože ich záujmy nikto neobhajuje. My si z týchto jeho univerzálnejších konštatovaní poučenie zjavne neberieme. Ako však písal už v 18. storočí anglický ekonóm a filozof Adam Smith, žiadna spoločnosť nemôže prekvitať a byť šťastná, ak väčšina žije v chudobe a viere. U nás, zdá sa, bola demokracia za posledných tridsať rokov skôr výnimkou.
- To neznie veľmi povzbudivo.
- Naša kolektívna duša zostala tiež v tom polofeudálnom svete, ktorý chce veriť vodcovi, aby vyriešil jej problémy. Viktor Orbán v istom zmysle neurobil nič iné, iba využil takéto chápanie života, predovšetkým, pokiaľ ide o tú vieru. Všetky doterajšie poznatky o identite hovoria, že k jej upevneniu, ak nie rovno k vzniku, od antiky iste, potrebujete vytvoriť nepriateľa. Možno to dosiahnuť aj hybridnou diktatúrou, resp. hybridnou demokraciou, tou, pre ktorú sa ujal termín iliberálna, ale nikdy neviete, kde sú jej hranice. Formálne, inštitucionálne je to demokracia, ale nepísané, takisto ako písané pravidlá demokracie sa nedodržiavajú. Nemožno totiž povyšovať výkonnú moc nad súdnu a zákonodarnú, k čomu máme aj u nás silné nutkanie. Pre mňa napríklad, ako človeka z akademického prostredia, je nepredstaviteľné, že univerzity riadia „kancelári”, zrozumiteľnejšie „politruci”, ktorí majú väčšiu moc ako rektori. Nehovoriac o hrubom zasahovaní najmä do spoločenskovedných pracovísk Akadémie. V mene ideologickej jednoty sa ruší nezávislosť takpovediac inštitúcií myslenia, slobodného myslenia. To platí, pravdaže, aj pre školstvo, médiá, ale i pre hospodársku a finančnú sféru atď. Fakt, že sa to odráža aj v kontinuálnom ignorovaní Orbánových vlád strany Most-Híd od jej vzniku, je už len malým apendixom k celkovému pohľadu.
Prečítajte si rozhovor s Rudolfom Chmelom:
http://www.teraz.sk/publicistika/chmel-ako-vidno-v-priamom-prenose-dnes/380204-clanok.html
Rudolf Chmel: Úvod do pamäti
Kniha je svojráznou memoárovou reflexiou autora - literárneho vedca, verejného intelektuála, diplomata a politika, v ktorej sa cez jeho individuálnu pamäť zrkadlí aj kolektívna reflexia, národná aj štátna, respektíve stredoeurópska. Z tohto prieniku individuálneho a kolektívneho osudu sa odvíja zaujímavé rozprávanie o zložitých, neraz protirečivých dejinách súčasnosti, dejinách, ktoré mnohí žili a mnohých budú určovať aj v budúcnosti. Život takmer osem desaťročí v asi siedmich režimoch a šiestich štátnych útvaroch má len jednu prednosť: všetky tie zmeny, puče, revolúcie pomáhajú postupne upevňovať vedomie, že každá nehybnosť, dogmatizmus, prisahanie na časovú pravdu, režim, vodcu sa raz skončí. Tak uvažuje Rudolf Chmel (1939), ktorý sa tento mesiac dožil významného jubilea. (Kalligram)
V Šoproni sa M. R. Štefánik ako gymnazista po prvý raz zaľúbil
31. januára 2019 - (Teraz.sk)
Stredoškolskému študentovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi nebolo súdené zmaturovať v Bratislave. V poslednej dekáde 19. storočia maďarizácia v Uhorsku navidomoči silnela. Neobišla ani Evanjelické lýceum v Bratislave. Slovenskí študenti a s nimi sympatizujúci profesori boli diskriminovaní nielen v zmysle koncepcie študijného programu. Viacerí špehúni i šplhúni ich sledovali aj vo voľnom čase pomimo školy. A donášali. Zistili aj to, že väčšina slovenských študentov číta Národné noviny. Z toho vznikol názorový konflikt, pravdepodobne aj s fyzickou vložkou, do ktorého sa zaplietol i Milanov starší brat Pavol. Hrozilo mu vylúčenie zo školy. Na poslednú chvíľu musel zasiahnuť otec. Nie priamo, ale prostredníctvom svojho dobrého priateľa a kolegu v pastoračnej službe Jána Trokana, farára v Kostolnej. Ten mal na lýceum a niektorých profesorov priamy vplyv, a tak Pavol Štefánik ročník dokončil. Lenže otcovi Štefánikovi to nedalo. Správne predpokladal, že maďarizácia na lýceu sa bude stupňovať a že jeho synovia sa opäť dostanú do konfliktov pre svoje neskrývané národné presvedčenie. Na jeseň v roku 1893 obaja Štefánikovci prestúpili na Evanjelické gymnázium do Šopronu, čo je maďarské mesto na hraniciach s Rakúskom. Maďarizácia tam bola mierne tlmená nemeckým duchom, ktorý si národnosti v Uhorsku až tak nevšímal. Milan Rastislav aj tam prejavil svoje nadanie a mimoriadne schopnosti. Na vysvedčení mal čisté jednotky, no z telesnej výchovy trojku. Je priam neuveriteľné, že tento mladý muž, ktorý v neskoršom veku štyrikrát vystúpil na Mont Blanc a počas svojho poriadne skráteného života prakticky obišiel svet v čase, keď sa s lietaním iba začínalo, mal ako gymnazista trojku z telocviku. Čo viac, čoskoro ho z telocviku oslobodili. Na vine však nebola svalová nedostatočnosť, ale prvé žalúdočné ťažkosti, ktoré mu nedali pokoj po celý život. Štefánikovi životopisci zaznamenali aj to, že v Šoproni sa ako gymnazista po prvý raz zaľúbil. Objektom jeho ľúbostného záujmu bola dcéra hudobníka a dirigenta mestskej opery Martina Lehnera. Tá však o niekoľko mesiacov tragicky zahynula, čo sa Milana bolestne dotklo. Pravda je totiž taká, že prvá láska sa nám vidí absolútne dokonalá, a preto večná. V tejto situácii musel opäť zasiahnuť pán farár Ján Trokan, ktorý celkom otcovsky presvedčil mladého študenta, aby prestúpil na gymnázium do Sarvaša. Aby sme správne pochopili vplyv farára a neskôr seniora Jána Trokana, treba povedať, že za života Jozefa Miloslava Hurbana bol jeho významným spolupracovníkom. Písal aj duchovné básne. Najviac známa je jeho zbierka Pozdravení bratrům a sestrám v Pánu, kteří v neporušené víře Otců státí zústávají. No a v tých časoch Hurbanovo meno malo stále významný lesk. Tak sa stalo, že Milan Rastislav začínal školský rok 1894 v meste Sarvaš, ktoré leží na juhu Maďarska v Békešskej župe. V meste žila početná slovenská enkláva so silným vzdelanostným zázemím. Riaditeľom lýcea bol Slovák Juraj Benko, so slovenskými študentmi aj po vyučovaní najviac komunikoval profesor Samuel Saško, pôvodom Brezovčan, no a profesor matematiky E. Neumann, pôvodom Nemec, si Milana obľúbil hneď po prvých hodinách. Navyše, Milan býval na priváte v rodine Moravčíkovcov, čo boli príbuzní z maminej strany. Pán farár Trokan predpokladal správne. Milanovi v Sarvaši veľmi rýchlo uschli slzy za prvou láskou, hudobne nadanou M. Lehnerovou. Stalo sa tak aj preto, lebo čoskoro ho očarila krásna Slovenka Emília Chovanová. Celý život si na ňu s úsmevom spomínal. Zo Sarvaša si však odniesol aj jeden veľmi nepríjemný zážitok. Pri jednej z takých príležitostí, ktorým sa študenti nevyhýbajú, naopak - s potešením ich vyhľadávajú, podpití maďarskí študenti, vediac o Milanovom národnom presvedčení chceli, aby Milan zakričal po maďarsky „éljen!“, „nech žije!“ Milan odmietal, a to dokonca aj vtedy, keď ho držali na balkóne za nohy hlavou dolu. Našťastie, niekto z dospelých ich na poslednú chvíľu okríkol. Po troch rokoch intenzívneho štúdia, v roku 1898, Milan Rastislav Štefánik v Sarvaši zmaturoval. Domov sa vrátil s vyznamenaním, čiže ako „praematurus“ a s prémiou Telekiho štipendia, čo znamenalo nielen najvyššie vyznamenanie pre gymnazistu, ale aj rovných 70 zlatých na ruku. No a to už bola suma, s ktorou sa dalo vycestovať za vysokoškolským vzdelaním do Prahy. Lebo Praha - to bol vysnený ideál nielen mladého Štefánika, ale aj jeho otca. V Sarvaši sa dodnes zachovala pôvodná budova Evanjelického lýcea. Od roku 1991 sú na jej priečelí dve pamätné tabule v popredí so Štefánikovou sochou v leteckej kombinéze. Na hornej tabuli je po slovensky napísané: „Na pamiatku M. R. Štefánika, význačného slovenského dejateľa, generála francúzskeho letectva a vedca, ktorý v rokoch 1894 - 1898 študoval a maturoval v Sarvaši.“ Na spodnej tabuli je ten istý text v maďarčine.
Za Jurajom Marikom
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 19. februára 2019 vo veku 85 rokov zomrel učiteľ a básnik Juraj Marik. Narodil sa r. 1933 v Békešskej Čabe, pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Po maturite sa prihlásil na Vysokú školu pedagogickú v Budapešti, kde r. 1955 získal učiteľský diplom. Viac rokov vyučoval slovenčinu a zastával rôzne funkcie. Dlhé roky bol župným inšpektorom slovenského jazyka a literatúry v Békešskej župe. Publikovať začal r. 1976. Svoje básne a poviedky uverejňoval v Ľudových novinách a v Našom kalendári. Patril medzi autorov prvej zbierky povojnových slovenských básnikov Výhonky. O poslednej rozlúčke so zosnulým sa rodina rozhodne neskoršie. Česť jeho pamiatke! (luno.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2000120710086895
V Maďarsku zomrel známy slovenský básnik a podnikateľ
http://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-zomrel-slovensky-basnik-jur/379706-clanok.html
Navrhnite laureátov Ceny Pro Cultura Slovaca!
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko), zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa Štatútu Ceny Pro Cultura Slovaca navrhli potenciálnych ocenených na rok 2019, a to najneskôr do 28. februára 2019 mailom na: office@slovackizavod.org.rs, ustavprekulturu@gmail.com a následne aj v tlačenej podobe na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (Njegoševa 16/2, 21000 Novi Sad, Srbsko). Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríl), počnúc rokom 2018 za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj pamätné listy za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2007684792663820
Maďarská opozícia konečne nabrala dych
Opozícia žila v depresii / „Otrocký zákon“ ich zburcoval / Zobrať Budapešť Fideszu
31. januára 2019 - (Zsuzsanna Szelényi - komentare.sme.sk)
Od začiatku januára je maďarská opozícia znovu v akcii. Obštruujú v parlamente, pouličné zhromaždenia sprevádzané farebným dymom aj nočné protesty pred budovou štátnej televízie pokračujú. Bezpochyby tieto udalosti poukazujú na radikalizáciu opozičných skupín. No môžeme už hovoriť o novom štádiu aktivizmu proti režimu Viktora Orbána? Maďarská opozícia bola v depresii a ich voliči sa od politiky znechutene odvrátili, keď si v minulom apríli Viktor Orbán zabezpečil tretiu ústavnú väčšinu v parlamentných voľbách. Ich zúfalstvo bolo priam hmatateľné, keď sa po voľbách v desaťtisícoch zhromaždili voliči rozličných strán priamo pred parlamentom na Námestí Lajosa Kossutha a volali: „To my sme väčšina!” No po volebnej porážke bolo toto zvolanie len závanom teplého vzduchu. Medzi piatimi menšími stranami, ktoré uspeli a vstúpili do parlamentu, no obsadili tam len 33 percent miest, sa začalo intenzívne obviňovanie. Triumfujúci Viktor Orbán ohlásil sériu nových reforiem a nelenil s ďalšou centralizáciu moci. Už na prvej parlamentnej schôdzi väčšina schválila zákon zvaný Stop Soros!, ktorý kriminalizoval každého, kto by nelegálnym migrantom ponúkal pomoc. No v októbri Európsky parlament väčšinovo schválil správu o stave právneho štátu v Maďarsku, ktorú podporila aj frakcia ľudovcov, politický domov Orbánovho Fideszu. Správa vymenúvala vážne obavy týkajúce sa fungovania konštitučného a volebného systému, vlády práva, slobody médií a zhromažďovania. Rozhodnutie spustilo článok 7, ktorý po prešetrení môže Maďarsku odňať hlasovacie práva v európskych inštitúciách. Jeden by si myslel, že európski politici konečne nakreslili červenú čiaru, čo je ešte tolerovateľné v európskom demokratickom politickom prostredí a čo už nie. No hneď sa aj ukázal nedostatok politickej vôle, keď po tejto pokorujúcej udalosti nebol Vitkor Orbán donútený k žiadnej zmene vo svojej politike. Aby to nebolo málo, Fidesz víťazne prezentoval svoju 29-člennú delegáciu na Kongrese európskych ľudovcov na podporu šéfa frakcie Martina Webera z nemeckej CSU, ktorý kandidoval vo voľbách na špicenkandidáta za EPP (z nich sa bude vyberať po voľbách šéf Komisie - pozn. red.). Bez tlaku domácich či celoeurópskych síl sa maďarskému Absurdistanu ďalej darilo rásť. Stredoeurópsku univerzitu napokon vytlačili z Maďarska, vláda zaviedla paralelný súdny orgán, kde sudcov nominuje priamo minister spravodlivosti. A napokon prišla skutočná politická inovácia: 476 maďarských súkromných médií „odovzdalo” svoje vlastníctvo do obrovského mediálneho holdingu, ktorý tak vytvára absolútny monopol v maďarskom mediálnom svete, v produkcii správ a na trhu s inzerciou. Premiér tento holding uviedol slovami o strategickom národnom záujme a vyňal ho tak z pôsobnosti protimonopolného úradu. Týmito krokmi pretiekol pohár trpezlivosti u Orbánových politických kritikov. No dynamika maďarskej politiky sa rýchlo zvrtla minulý december, keď vláda za dva dni bez konzultácie presadila novelizáciu zákona, ktorý umožňuje zamestnávateľom zvýšiť povinné nadčasy o 25 percent. Parlamentná opozícia sa pokúsila takzvaný otrocký zákon zablokovať, no neuspela, a tak sa zamerala na mobilizáciu ľudí proti tomuto rozhodnutiu. Manifestácie potom trvali celé týždne. Čo je dôležité, politický aktivizmus - ako obštrukcie v parlamente a provokatívne akcie v uliciach - je znamením, že protivládne skupiny sa radikalizujú v parlamente aj mimo neho. Oproti minulosti sa v decembri opozičným stranám a hnutiam podarilo nájsť prekvapivo spoločný hlas, aby vyjadrili pocity a premyslene koordinovali svoje aktivity, takáto taktika bola len pred pol rokom nemysliteľná. Či táto radikalizácia predstavuje význačný posun v maďarskej politike, to ešte len uvidíme. V prvom rade musia politické strany, odbory a občianske organizácie vytrvať v protestoch. Sústavná mobilizácia by bola skutočným dôkazom, že opozícia silnie. Po druhé, táto nevídaná spolupráca medzi politickými skupinami v uliciach sa musí premietnuť do dôslednejšej politickej akcie, a to najmä v čase volebnom. Aby bolo možné vytvoriť jednotnejší protiorbánovský front, strany sa musia zredukovať. A to nebude vôbec ľahké. Čakajú nás voľby do Európskeho parlamentu, čo núti strany práve naopak k vymedzovaniu. Pomerné zastúpenie v týchto voľbách ponúka férovejšiu možnosť maďarským stranám, aby si zmerali politickú váhu, čo sa neukáže pri silne väčšinovo nastavenom volebnom systéme v parlamentných voľbách. Takže strany budú mať záujem ísť do volieb samy za seba a rozšíriť si tak zastúpenie v EP. Povzbudzovať ich budú európske stranícke frakcie, ktoré si želajú každé jedno kreslo navyše bez ohľadu na to, aký to bude mať dosah na domácej maďarskej politickej scéne. Veľká skúška medzistraníckej spolupráce preto padá na komunálne voľby na jeseň 2019. Najmä vo väčších mestách a v Budapešti, kde dominuje liberálna a progresívna voličská základňa, by spoločná kandidatúra na starostu mohla naplniť sľub zobrať vedenie hlavného mesta Orbánovmu Fideszu. Na dosiahnutie úspechu však treba viac než len mobilizovať sklamaných ľudí proti Orbánovmu režimu a lepšie koordinovať opozíciu, potrebná je skutočná politická alternatíva. A to sa stáva čoraz ťažším, pretože liberálnodemokratické strany v Európe sú v defenzíve. Európski demokrati môžu dopomôcť k revitalizácii slobobodného a liberálneho myslenia v Maďarsku aj u seba doma, ak spoja sily proti autoritárstvu v Európe. Orbánovo Maďarsko je ďaleko na ceste k nacionalistickej kontrarevolúcii, no nie je na tej ceste osamotené. Značná časť Maďarov sa rozhliada po spojencoch na Západe aj v strednej Európe, aby mysleli a konali spoločne. Sú európske voľby prípravou na takéto myslenie a konanie? Dúfajme. Bol by to najlepší spôsob, ako maďarskej opozícii zaželať šťastný nový rok.
Jobbiku po vysokých pokutách hrozí insolventnosť a zánik
Maďarský štátny audítorský úrad už v roku 2017 uložil Jobbiku pokutu vo výške 660 miliónov forintov (dva milióny eur). Teraz strana dostala ďalší peňažný trest vo výške 273 miliónov forintov.
http://www.teraz.sk/zahranicie/jobbiku-po-vysokych-pokutach-hrozi-in/376029-clanok.html
Pastor zo Srbska pomáhajúci utečencom: Keď nenávidíte tých, čo vás nenávidia, nie ste o nič lepší ako oni
https://dennikn.sk/1368603/pastor-zo-srbska-v-utecencoch-mame-najblizsich-moznych-spojencov/
Orbánov plot a Stop Soros v praxi
Reportáž z najstráženejšej hranice v Európe / Antiimigračná hystéria je čiastočne, z hľadiska verejnej mienky, ktorá Orbána naďalej podporuje, aj keď už o niečo menej ako kedysi, úspešná. Čiastočne je úsmevná a čiastočne alarmujúca, v dôsledku evidentných rozporov s princípmi právneho štátu a liberálnej demokracie, ako vládu v Budapešti upozorňuje Brusel.
https://dennikn.sk/1367449/orbanov-plot-a-stop-soros-v-praxi-reportaz-z-najstrazenejsej-hranice-v-europe/
Európska únia, právny štát a ako niektorí nechápu jeho podstatu
https://dennikn.sk/1367310/europska-unia-pravny-stat-a-ako-niektori-nechapu-jeho-podstatu/
„Právny štát v Maďarsku nezlyháva viac ako v iných členských štátoch Únie“
Maďarsko vidí odplatu za odmietanie migrantov / Súčasný Európsky parlament by už nemal prijímať rozhodnutia týkajúce sa migrácie, pretože nereprezentuje vôľu európskych občanov, tvrdí maďarská štátna tajomníčka pre vzťahy s Úniou Judit Vargová.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/pravny-stat-v-madarsku-nezlyhava-viac-ako-v-inych-clenskych-statoch-unie-tvrdi-madarska-statna-tajomnicka/
Národná rada SR prijala uznesenie k Maďarsku a Poľsku z dielne SNS
1. februára 2019 - (tasr)
Národná rada SR prijala uznesenie k Maďarsku a Poľsku z dielne SNS. Parlament tak berie na vedomie návrhy voči týmto dvom krajinám a vyhlasuje, že sa bude aktívne zasadzovať, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarska, Poľska a inštitúcií Európskej únie (EÚ), ktorý prinesie odpovede na všetky otvorené otázky. Súčasná situácia by sa mala podľa slovenského parlamentu vyriešiť v konštruktívnom duchu bez negatívnych dôsledkov na spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov, a že parlament intenzívne vníma dostatočný priestor na efektívnu diskusiu medzi zainteresovanými stranami. „NR SR považuje samotné hlasovanie v Rade EÚ o spustení príslušného sankčného mechanizmu za krajné riešenie v prípadoch, keď zlyhajú všetky ostatné dostupné možnosti,” uvádza sa ďalej. Podľa uznesenia je žiaduce prijímať také kroky a rozhodnutia, ktoré pomôžu obnoviť vzájomnú dôveru a prekonať vzájomné deliace línie medzi členskými štátmi EÚ a inštitúciami EÚ. V uznesení sa tiež píše, že NRSR je pripravená v záujme udržania nadštandardných a priateľských vzťahov s regionálnymi partnermi vo V4 byť naďalej dôveryhodným, proeurópskym, transparentným, predvídateľným a konštruktívnym členom EÚ, ktorý bude vždy uprednostňovať riešenia sporov založené na dialógu. Národná rada uznesením zároveň vyzýva všetkých zainteresovaných aktérov, aby prejavili politickú vôľu pokračovať v konštruktívnom a efektívnom dialógu o všetkých sporných otázkach v záujme zachovania jednoty EÚ a znižovania vzájomného napätia.
Za toto Orbán Slovákom nepoďakuje
https://komentare.sme.sk/c/22043540/prazdny-kus-papiera.html
Slovensko sa zastalo vládnych politikov v Maďarsku a Poľsku
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/slovensky-parlament-sa-zastal-orbana-kaczynskeho/
Aj napriek škandálom / Bugárovci boli najskôr proti, no potom zahlasovali za
http://www.tvnoviny.sk/domace/1953190_slovensko-sa-zastalo-vladnych-politikov-v-madarsku-a-polsku-aj-napriek-skandalom#
Maďarský bezpečnostný poradca: Treba podporiť vzdelávanie Afričanov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-bezpecnostny-poradca-treba/375473-clanok.html
Slovensko je v rebríčku korupcie najnižšie od roku 2013
Z krajín Európskej únie je za Slovenskom už len päť krajín, a to Maďarsko a balkánske štáty.
https://www.webnoviny.sk/slovensko-je-v-rebricku-korupcie-najnizsie-od-roku-2013-z-krajin-eu-je-na-tom-horsie-uz-iba-pat-statov/
Slováci majú prvenstvo v krajinách V4, na kultúru a rekreáciu míňajú najviac peňazí
https://www.webnoviny.sk/slovaci-minaju-na-kulturu-a-rekreaciu-najviac-penazi-v-ramci-krajin-v4-prekonali-cesko-aj-rakusko/
Ministri spravodlivosti SR a Maďarska rokovali o európskych témach
30. januára 2019 - (tasr)
Na nevyhnutnosti patričného zabezpečenia fungovania agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu Eurojust sa zhodli v utorok v Budapešti maďarský minister spravodlivosti László Trócsányi a jeho slovenský rezortný partner Gábor Gál. Ministri označili za neprijateľné, keby Európska prokuratúra (EPPO) - nová štruktúra v rámci EÚ, ktorá začne fungovať začiatkom roku 2020 - začala svoju činnosť na úkor Eurojustu. Vyplýva to z vyhlásenia maďarského ministerstva spravodlivosti zverejneného na internetovej stránke maďarskej vlády. Šéfovia rezortov justície Slovenska a Maďarska sa zhodli ďalej v tom, že všetky iniciatívy Európskej únie či členských krajín Únie týkajúce sa preverovania fungovania princípov právneho štátu musia byť založené na objektivite a nestrannosti, pričom pri posudzovaní členských krajín treba vylúčiť aplikovanie dvojakého metra. Gál poznamenal, že Slovensko pri vytváraní svojich postojov k významným európskym záležitostiam vychádza z pragmatických hľadísk. Trócsányi slovenského ministra informoval o vytvorení nového systému správneho súdnictva, ktorý začne fungovať v Maďarsku 1. januára 2020. Zdôraznil, že tento systém samostatného správneho súdnictva je pridanou hodnotou, ktorá posilňuje právny štát. Spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) charakterizovali ministri ako silné spojenectvo, ktoré je vážnym regionálnym činiteľom v Európe - a tým aj musí zostať. Na schôdzke zaznelo, že slovenské predsedníctvo vo V4 sa mieni sústrediť na prvky, ktoré posilnia súdržnosť krajín štvorky.
V Maďarsku odsúdili 13 armádnych činiteľov za korupciu
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/500552-madarsky-sud-potrestal-trinast-armadnych-cinitelov-za-korupciu/
Pohostinnosť a holubičia povaha po slovensky
Neponúkaj chlieb, ale nôž / Podrobený či pohostinný národ? / Bez práce nie sú koláče / Keď zdochla koza mne, nech susedovi zdochnú dve / Kde som sa narodil, tam chcem i zomrieť - Závisť, strach z cudzincov, mýtus o vrodenej pracovitosti... Čo napovedajú ľudové múdrosti o náture Slovákov a prečo by mali platiť skôr naopak?
https://www.aktuality.sk/clanok/662336/pohostinnost-a-holubicia-povaha-po-slovensky-neponukaj-chlieb-ale-noz/
Strana Magyar-Maďarské fórum odovzdala podpisy potrebné na registráciu
https://www.dobrenoviny.sk/c/154156/strana-magyar-madarske-forum-odovzdala-podpisy-potrebne-na-registraciu
Danko mal Orbána za diktátora, už ho obdivuje
29. januára 2019 - (Tomáš Kyseľ - aktuality.sk)
Aká demokracia? Treba pevnú ruku. / Namyslení panáci / Smerom k Rusku
Ešte v roku 2012 Andrej Danko nazýval Viktora Orbána diktátorom. Dnes tvrdí, že mu závidí a že by chcel raz vládnuť tak ako on v Maďarsku. „Len priateľstvo, porozumenie, láska a vzájomná úcta zachránia EÚ a zabránia takým udalostiam, ako bol brexit.“ Viete, kto je autorom tohto výroku? Politik, ktorý dnes v televíznych diskusiách prosí boha, aby sa novým slovenským prezidentom nestal „slniečkar“. Šéf koaličnej SNS a predseda parlamentu Andrej Danko takto rečnil v septembri 2016 počas návštevy Rumunska. Štyri roky predtým sa Danko snažil pôsobiť ešte viac európsky. V rozhovore pre časopis Extra plus presviedčal verejnosť, že by bolo dobré, keby sa stanovili oblasti, v ktorých bude EÚ dominovať. Pri tejto príležitosti dokonca maďarského premiéra Viktora Orbána bez okolkov nazval diktátorom. „Myslím si, že by to mala byť oblasť práva, oblasť volieb, aby si lídri niektorých krajín, poviem to rovno - diktátori ako napríklad Viktor Orbán, nemohli meniť ústavu a volebné zákony podľa svojich mocenských predstáv,“ zahlásil v roku 2012. Dnes je všetko inak. Danko pritvrdil, jeho rétorika je viac protieurópska. Orbána už šéf národniarov nekritizuje, ale obdivuje. Ak ešte v roku 2016 Danko hovoril o potrebe vzájomnej úcty, v nedeľu v relácii TA3 ukázal, ako si ju predstavuje v praxi. „Nikto z Bruseli, títo namyslení panáci, ako sú Juncker a ďalší, sa tu nebudú rozhadzovať a nebudú trestať východné štáty. Verím, že po voľbách do europarlamentu prídu noví ľudia do vedenia EÚ,“ vyhlásil. Európska komisia totiž vlani začala konanie proti Poľsku pre porušovanie demokratických princípov. Podobne to zvažuje urobiť aj v prípade Maďarska. Maďarský premiér Viktor Orbán je dlho terčom kritiky najmä pre obmedzovanie slobody médií. Krajina sa vlani prepadla aj v rebríčku novinárskej slobody a patrí jej predposledné miesto v celej Únii. Poľsku zase vyčítajú reformu súdnictva, po ktorej môže vládna strana ovládnuť aj Najvyšší súd. Danko napriek tomu Orbána obhajuje a prišiel s nápadom, aby národná rada schválila uznesenie na podporu Maďarska a Poľska. Danko okrem toho začal spochybňovať systém demokracie. „Demokracia je síce dobrá, ale na konci dňa musí niekto povedať, kto má poslúchať a kto má robiť,“ povedal. „Aká demokracia? Každý tu donekonečna kotkodáka a kto bude potom pracovať a kto bude riadiť a rozhodovať?“ pýtal sa ďalej. „Na čo sa tu budeme hrať na nejakú falošnú liberálnu demokraciu? Sme v spoločnosti, kde si ľudia vo voľbách volia kandidátov a tí legálne menia zákony,“ vysvetľoval. Danko sa vyznal, že Orbánovi závidí a raz by chcel vládnuť tak ako on. „A potom by všetci títo slniečkari kričali,“ rozprával. „Ja sa hlásim k pevnejšej ruke vládnutia v štáte,“ dodal ešte. O tom, ako obdivuje Orbána, hovoril Danko už v októbri minulého roku v rozhovore pre Nový Čas. Prezradil, že by chcel v ďalších voľbách zabojovať s programom podobným, s akým uspel práve maďarský premiér. Danko hovoril konkrétne o „tvrdom programe centralizácie“ a tiež o tom, že by to bolo treba „urobiť poriadok“. Problém videl v správaní sa médií. „Hlásim sa k tomu, že si digitálne médiá nemôžu písať, čo chcú. Predložím zákon silného práva na opravu,“ avizoval. S novelou tlačového zákona už prišli poslanci Smeru, no Danko ju chce ešte sprísniť. Líder SNS nikdy neskrýval ani svoje sympatie voči Putinovmu Rusku. V roku 2017 vystúpil s prejavom v ruskej Štátnej dume, za čo si vyslúžil kritiku opozície, europoslancov, ale aj ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Pozvanie Danko dostal od predsedu ruského parlamentu Vjačeslava Volodina, ktorého meno je na sankčnom zozname a má zakázaný vstup na územie EÚ. Predseda SNS v dume napríklad chválil Rusko za schopnosť „riešiť problémy korektným dialógom“, Putinovým poslancom však zabudol pripomenúť anexiu Krymu.
Orbán odmieta pritvrdiť voči Rusku a Číne
https://svet.sme.sk/c/22039302/chceme-byt-neutralni-ako-rakusko-tvrdi-orban-nechce-tlacit-na-rusko-ani-na-cinu.html
Timmermans reagoval na Orbánove tvrdenie, že je Sorosovým človekom
Úprimne povedané, znervózňovalo by ma viac to, ak by ma Orbán začal chváliť, povedal podľa agentúry MTI holandský sociálny demokrat.
http://www.teraz.sk/zahranicie/timmermans-reagoval-na-orbanove-tvrdeni/375553-clanok.html
Menej demokracie znamená viac korupcie, pozrite na Maďarsko, hovorí správa Transparency International
Existujú názory, že autokratickí osvietení vládcovia s tvrdou rukou by vedeli bojovať proti korupcii lepšie ako demokratické vlády. Spomínalo sa to napríklad v prípade Singapuru, ktorý patrí medzi desať najmenej skorumpovaných krajín, no je iba čiastočne slobodnou krajinou. Podľa čerstvo vydaného rebríčka Indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International je však súvislosť opačná. Čím je krajina demokratickejšia, tým je väčšia šanca, že v nej bude menej korupcie.
https://dennikn.sk/1364836/menej-demokracie-znamena-viac-korupcie-pozrite-na-madarsko-hovori-sprava-transparency-international/
Prezidentské voľby 2019: Kto je József Menyhárt
https://www.aktuality.sk/clanok/660206/prezidentske-volby-2019-kto-je-jozsef-menyhart/
V EP budú opäť diskutovať o stave demokracie v Maďarsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-ep-budu-opat-diskutovat-o-stave-de/375158-clanok.html
Požiar internátu v Budapešti s jednou obeťou založili zámerne
http://www.teraz.sk/zahranicie/poziar-internatu-v-budapesti-s-jednou/376096-clanok.html
Zamestnanci nemeckého závodu Audi v Maďarsku dosiahli zvýšenie miezd
http://www.teraz.sk/ekonomika/zamestnanci-nemeckeho-zavodu-audi-v-ma/376133-clanok.html
Odbory v maďarskom Audi vyštrajkovali zvýšenie platov o 18 %
Vo všetkých výrobných závodoch skupiny Audi v Európe sú platy vyššie než v Maďarsku - na Slovensku o 28 %, v Českej republike o 15 %, v Poľsku o 39 % a v Belgicku sú mzdy až 3,6-násobne vyššie než v Győri.
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/500399-odbory-v-madarskom-audi-vystrajkovali-zvysenie-platov-o-18/
Štrajk v maďarskom Audi môže mať negatívny dosah na celý región
Automobilový priemysel prechádza v súčasnosti významnými zmenami a podľa zväzu existujú silné tlaky a reálne hrozby, aby sa zahraničné výrobné podniky vrátili do domovských krajín.
http://www.teraz.sk/ekonomika/strajk-v-madarskom-audi-moze-mat-ne/375743-clanok.html
Maďari štrajkom vydesili nemecké automobilky
Úspech štrajku za vyššie mzdy v maďarskom závode Audi podčiarkol závislosť nemeckého automobilového priemyslu na pracovnej sile zo strednej Európy.
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/500714-madari-strajkom-vydesili-nemecke-automobilky/
V Ingolstadte zastavia výrobu pre štrajk v Audi Hungaria v Győri
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-ingolstadte-zastavia-vyrobu-pre-stra/375023-clanok.html
Štrajk v Audi Hungaria ovplyvnil aj výrobu v bratislavskom Volkswagene
https://www.aktuality.sk/clanok/661988/strajk-v-audi-hungaria-ovplyvnil-aj-prevadzku-v-bratislavskom-volkswagene/
Rezort zahraničia potvrdil, že Pompeo vo februári navštívi Budapešť
http://www.teraz.sk/zahranicie/rezort-zahranicia-potvrdil-ze-pompeo/375044-clanok.html
Orbán: Správy o tom, že vzťahy USA a Maďarska sa zhoršujú, sú falošné
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-spravy-o-tom-ze-vztahy-usa-a/375261-clanok.html
Zisk Wizz Air v 3. kvartáli klesol pre vyššie náklady
http://www.teraz.sk/ekonomika/zisk-wizz-air-v-3-kvartali-klesol-pre/375388-clanok.html
Pri požiaroch bytov v Maďarsku zahynulo od začiatku roka 24 ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pri-poziaroch-bytov-zahynulo/375056-clanok.html
Maďarská polícia odhalila kamión plný falošných parfumov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policia-odhalila-v-rumunskom/375298-clanok.html
Maďarský súd odmietol sťažnosť lekára v prípade nehody autobusu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sud-odmietol-staznost-lek/375069-clanok.html
Ako poľskí radikáli podpálili maďarský dom a chceli to hodiť na Ukrajincov
Útok v Užhorode si údajne objednal nemecký novinár, ktorý má blízko k AfD
https://dennikn.sk/1363904/museli-sa-vratit-po-benzin-ako-polski-radikali-podpalili-madarsky-dom-a-chceli-to-hodit-na-ukrajincov/
Vzdušný priestor Kosova bude naďalej riadiť maďarský HungaroControl
https://www.24hod.sk/vzdusny-priestor-kosova-bude-nadalej-riadit-madarsky-hungarocontrol-cl650521.html
Za týždeň stúpol v Maďarsku počet chrípkových ochorení takmer o 70 %
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-za-tyzden-stupol-pocet-c/375631-clanok.html
Benkó Dixieland Band v bratislavskom MMC
https://www.aktuality.sk/clanok/662215/svetovy-jazz-v-podani-slavnych-benko-dixieland-band/
Pred sto rokmi zomrel básnik Endre Ady
Nemal v sebe nič z maďarskej národnej nadradenosti, nemilosrdne bičoval nacionalizmus, rázne a tvrdo kritizoval chybnú národnostnú politiku, predvídal Trianon...
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/500932/madari-podme-naspat-do-azie-pred-sto-rokmi-zomrel-basnik-endre-ady.html
Po vojne rodinu Gizely Borikovej ako Maďarov vysťahovali, odišla do Čiech, ostatných roztrúsili po Maďarsku
https://dennikn.sk/1368782/po-vojne-rodinu-gizely-borikovej-ako-madarov-vystahovali-odisla-do-ciech-ostatnych-roztrusili-po-madarsku/
Panuj s logom turula! Znie slogan športovej značky
Turul je vták zo staromaďarskej mytológie a podľa legendy, keď si sadol na plece vojvodkyne Emese, počala a narodil sa jej syn Álmos, zakladateľ dynastie Arpádovcov. Jeho syn Arpád doviedol Maďarov do Karpatskej kotliny. K Arpádovcom patril aj zakladateľ prvého uhorského štátu v roku 1000, kráľ Štefan. Posledný panovník dynastie zomrel v roku 1301. Symbol turula, spätý s mýtickým počiatkom štátnosti Maďarov, sa dnes dostáva do nových súvislostí. Vzniká značka športového oblečenia 2rule. Obchodný koncept dobýjania trhov cez šport a hraním na národnú strunu.
https://ekonomika.sme.sk/c/22021559/panuj-s-logom-turula-znie-slogan-sportovej-znacky.html
Prvé lásky M. R. Štefánika - gymnazistu v Šoproni a maturanta v Sarvaši
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2901/prve-lasky-m-r-stefanika--gymnazistu-v-soproni-a-maturanta-v-sarvasi
Dušan Klimo: Erózia slovenskej diaspóry
Súčasné parametre politiky SR vo vzťahu k „zahraničným Slovákom“ už dávno nezodpovedajú reálnym podmienkam a s nimi súvisiacim potrebám a požiadavkám slovenskej diaspóry. Vývoj v slovenskom zahraničí od roku 1990, dramatický pokles stavu v „tradičných“ krajanských komunitách a neustávajúci „odliv mozgov“ zo Slovenska čoraz dôraznejšie nastoľujú potrebu neodkladného radikálneho prehodnotenia doterajšieho prístupu relevantných orgánov a inštitúcií SR k Slovákom žijúcim v zahraničí. Lepšie hneď dnes ako zajtra, lebo už včera bolo neskoro!
https://literarnytyzdennik.sk/erozia-slovenskej-diaspory/
Slováci za severnou hranicou
Rozhovor s generálnym tajomníkom Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomírom Molitorisom
https://literarnytyzdennik.sk/hovorime-s-ludomirom-molitorisom-generalnym-tajomnikom-spolku-slovakov-v-polsku/
Ľadová krása zimnej Niagary / Okamihy s Paulom Stachom
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2905/okamihy-s-paulom-stachom-ladova-krasa-zimnej-niagary
Bratislava- Petržalka - Ulice našich krajanov
Roku 1991 nastalo jedno z najväčších (i búrlivých) premenúvaní ulíc v dejinách Bratislavy. V rokoch 1990 - 1995 o tom rozhodovala Odborná názvoslovná komisia pri Národnom výbore hlavného mesta Bratislavy (po zrušení štruktúry výborov bratislavský Okresný úrad). Keďže členom komisie bol i Claude Baláž, iniciatívne prišiel s návrhom na premenovanie ulíc v Hájoch, Zrkadlovom háji a v Ovsišti - teda miestnych častiach Petržalky - s monotematickým zameraním na osobnosti spomedzi zahraničných Slovákov.
https://literarnytyzdennik.sk/ulice-nasich-krajanov/
Vo veku 104 rokov zomrel doyen slovenského exilu a publicista Imrich Kružliak
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4644/do-vecnosti-vo-veku-104-rokov-odisiel-imrich-kruzliak-vynimocna-osobnost-slovenskeho-krajanskeho-sveta-horlivy-vlastenec-historik-redaktor-a-literat
Za Imrichom Kružliakom, velikánom slovenského exilu
https://www.postoj.sk/40235/za-imrichom-kruzliakom-velikanom-slovenskeho-exilu
Vo veku 104 rokov zomrela osobnosť slovenského povojnového exilu, politik, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik, spisovateľ, historik a prekladateľ Imrich Kružliak. Dožil sa 104 rokov. „Bol to človek, ktorý za tých dlhých 104 rokov svojho života naozaj prežil zložité zákruty slovenských dejín. Myslím si, že za ten čas v nich obstál so cťou, s tým, že prehodnotil niektoré veci na sklonku svojho života. Ako veľmi mladý človek spolupracoval s režimom Slovenského štátu. Neskôr však jednoznačne dokázal, že bol veľkým demokratom. Mimoriadnu úlohu zohral v slovenskom krajanskom hnutí v slovenskom exile. Aj preto sme si ho v svetovom združení Slovákov v zahraničí veľmi vysoko vážili,“ priblížil pre TASR predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský s pripomienkou, že bol držiteľom ceny Ondreja Štefánku. Ako pre TASR potvrdil historik Tomáš Černák, ktorý bol s Kružliakovým okolím v úzkom spojení, Kružliak zomrel v piatok 1. februára v ranných hodinách v Nemecku. Imrich Kružliak sa narodil 8. decembra 1914 v Detve. Študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vyštudoval slavistiku, dejiny a sociológiu a v roku 1940 získal doktorát (PhDr.). Bol jedným z najaktívnejších katolíckych študentských lídrov zo Svoradova (bratislavský vysokoškolský internát, v rokoch 1922 - 1945 najdôležitejšie miesto formovania slovenskej katolíckej inteligencie). Od roku 1938 pracoval v Slovenskej lige. Najskôr ako organizačný a literárny tajomník a redaktor, neskôr ako správca a generálny tajomník. Bol medzi prvými exilovými pracovníkmi, ktorý sa po páde komunistického režimu vrátili na Slovensko. Zasadzoval sa za vytvorenie samostatnej demokratickej Slovenskej republiky a po jej vzniku (1993) bol externým poradcom prezidenta SR Michala Kováča. V rokoch 1992 - 1995 bol členom predsedníctva Matice slovenskej.
Vyznávač kráľovstva ľudského
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/469704-historik-pavel-pollak-kruzliakovo-storocie-ma-viac-ako-sto-rokov/
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27281-zomrel-imrich-kru-liak
Ján Varšo vzdal v Mníchove hold Imrichovi Kružliakovi na rozlúčke s výnimočnou osobnosťou nášho krajanského sveta
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4647/jan-varso-vzdal-v-mnichove-hold-imrichovi-kruzliakovi-na-rozlucke-s-vynimocnou-osobnostou-nasho-krajanskeho-sveta
Jozef Schwarz: Typy Slovákov v Uhorsku na začiatku 20. storočia
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/27239-historky-typy-slovakov-v-uhorsku-na-za-iatku-20-storo-ia
Ján Lajčiak
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/223/jan-lajciak
Slovensko a kultúra
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/295/Lajciak_Slovensko-a-kultura/1
Recenzia Ľudovíta Turčana
https://www.sav.sk/journals/uploads/02031222Turcan2.pdf
Nový portál o literatúre a spoločnosti
Internetový priestor je od 1. februára 2019 bohatší o ďalší kultúrno-spoločenský portál, na ktorom sa práve nachádzate. Kultúrno-literárna akadémia, n. o. spúšťa online verziu Literárneho týždenníka s názvom www.literarnytyzdennik.sk. Moderný webový portál podporujúci lepšiu orientáciu hlavne v literárnom prostredí, ktorý bude zároveň rozširovať dosah tlačenej verzie Literárneho týždenníka a posilňovať jeho pozíciu hodnotového a mienkotvorného média. Stránka vzniká v súčinnosti s redakciou tlačeného Literárneho týždenníka. Osobitné postavenie na stránke má aj naša najstaršia a najpočetnejšia spisovateľská stavovská organizácia - Spolok slovenských spisovateľov.
https://literarnytyzdennik.sk/novy-portal-o-literature-a-spolocnosti/
Fotografia v príbehoch slovenskosti, krajania v premenách času
Výstava SLOVENSKÝ SVET - Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/UszzVyst-SlovSvet.pdf
Ľudo Pomichal: Buďme pyšní na slovenskosť, zveľaďujme dedičstvo predkov!
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2909/slovensky-svet-fotografia-v-pribehoch-slovenskosti-krajania-v-premenach-casu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1975751809190452
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
http://dikda.eu/category/100-rocne-noviny/
Buďte stálym čitateľom jediných slovenských novín v Maďarsku!
Čítajte a rozširujte! / Ľudové noviny do každej rodiny!
www.oslovma.hu/XXX/LudNovOb.pdf / http://www.luno.hu/redakcia-impressum
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
7/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/07-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2011443155621317
6/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/06-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2004207776344855
5/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/05-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2001522116613421
4/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/04-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1979726828792950
3/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/03-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1969297076502592
Ľudo Pomichal: „Zmiešané porozumenie“ z oboch strán Dunaja
s pôvabom zmiešaného kompótu / Pohľad zo Slovenska - Zo spomienok na detstvo u mojich pitvarošských starých rodičov sa mi vynára snaha byť vždy užitočný. Ako som len zbystril vnemy, keď sa rozhodovalo, čo načim nachystať na stôl k nedeľnému obedu. „Choj, synko moj, z komore dones enu-dve fľaše zmiešanej zaváraniny...,“ akoby mi slová starej mamy zacvendžali v uchu aj po polstoročí od môjho „junošstva“. A hoci nebolo nad priam kráľovský dulový kompót („voniace jablká“, ako dulám dolnozemci vravia, vytvárali chutnú a prenikavú olejovitú šťavu, v ktorej dule nadobudli konzistenciu na jazyku sa rozplývajúcej nebeskej gurmánskej polahody), hitom sviatočných obedov bol kompót zmiešaný. Harmónia prenikajúcich farieb, vôní a chutí bystrických sliviek, jabĺk a hrušiek z ohromného sadu „zadefinovaná“ v kompótových miskách sa stala súčasťou kultúry stolovania v našej rodine. Nevdojak sa mi tieto sekvencie vyjavili v čase, keď sa prívlastok „zmiešaný“ čoraz častejšie objavuje v materiáloch na mojom pracovnom stole. Čochvíľa tomu už bude 20 rokov, čo v súlade so záujmami Slovenskej republiky a Maďarska v oblasti podpory národnostného života na oboch stranách Dunaja začala (v r. 2000) pracovať Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti menšín. + Čítaj ďalej:
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27286-poh-ad-zo-slovenska-zmie-ane-porozumenie-z-oboch-stran-dunaja-s-p-vabom-zmie-aneho-kompotu
Svadba /Slováci z Dolnej zeme/
Video: https://youtu.be/hcrTNC_ROE0
Historický kalendár
29. januára 1934
v novohradskej obci Lucina (Lucfalva) sa narodil akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012) - Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
„Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1158580737574234
31. januára 1775
Narodil sa vo Vrbovciach superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy - Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka / Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele / Národno-kultúrny pracovník, neúnavný bojovník za národné práva Slovákov, spisovateľ a iniciátor založenia peňažného podporného spolku v Tisovci. Pavol Jozeffy zomrel 29. 3. 1848.
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1160709334028041
31. januára 1868
21 slovenských obcí Spišskej stolice adresovalo uhorskému snemu petíciu s národnostnými požiadavkami: zákonom garantovaná národná rovnoprávnosť, princíp zaokrúhľovania žúp podľa národnostného zloženia obyvateľstva a zavedenie slovenčiny do úradov a súdov.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1160715287360779/?type=3&theater
1. februára 1878
Narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg, štátnik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka, jediný medzivojnový premiér ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža. - http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa - Známe je aj jeho hlavné dielo Federation in Central Europe, v ktorom rozpracoval svoju koncepciu federácie stredoeurópskych národov. Zomrel 27. 6. 1944 v USA - Clearwater.
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/hr06-01/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1970459613053005/?type=1&theater
1. februára 1909
Narodil sa politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník Emanuel Teodor Böhm. - Bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/7
V roku 1948 odišiel do emigrácie, stal sa významným predstaviteľom spoločensko-politickej, kultúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike.
Mgr. Ján Mitáč: Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného Slovenska v rokoch 1941-1944
http://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-03-2010.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/886148331484144/?type=3&theater
2. februára 1860
Narodil sa v Nagykálló (Maďarsko) publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník v USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935. - http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/ivan-daxner/16477-clanok.html - Kedy Slováci prestali byť „Hunkies“ - https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/372722-slovakov-dala-dokopy-s-cechmi-amerika/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1513258985439739/?type=3&theater
2. februára 1849
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické skladby Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, básnická zbierka Krvavé sonety či dráma Herodes a Herodias. Zomrel 8. 11. 1921.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
https/www.facebook.com/oslovma/posts/716737691758543
3. februára 1812
sa narodil slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, kňaz a teológ Jonáš Záborský
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1378-jona-zaborsk-nam-bajkami-nastavoval-zrkadlo
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1164195430346098
4. februára 1867
Rakúsko-maďarské štátoprávne vyrovnanie / Rakúske cisárstvo sa zmenilo na úniu Rakúsko-Uhorsko (1867-1918) / Viedeň súhlasila s obnovením uhorskej ústavy a utvorením uhorskej vlády
https/www.valka.cz/12878-Rakusko-madarske-statopravne-vyrovnanie
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1164202567012051/?type=3&theater
5. februára 1925
Narodila sa v Kovačici svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. 8. 2001.
https/sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Chalupov%C3%A1
Video: https/www.youtube.com/watch?v=uXGlRUuuUy8
Galéria obrazov: http/www.slovackizavod.org.rs/vizuelna-umetnost/naiva/5346
Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice
http/www.slovackizavod.org.rs/licnosti/2440
Teta sveta
http/www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1165017720263869
6. februára 1941
Narodil sa v Pôtri (okres Veľký Krtíš) poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic.
Pracovník na národa roli dedičnej / „Ctite si otcov mozole krvavé“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1336-jan-janovic-76-ctite-si-otcov-mozole-krvave
Zaradil sa k popredným znalcom vysťahovaleckej tematiky, zameranej na územie historického Novohradu.
http://www.oslovma.hu/XXX/Jancovic.pdf
So zakorenenými dolnozemskými výhonkami
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=357762054322777
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1165860870179554
8. februára 1813
Narodil sa v Jelšavskej Teplici (dnes časť Gemerských Teplíc) evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 10. 9. 1887.
Samuel Tomášik ako ovocinár a včelár pomáhal Slovákom na Dolnej zemi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/955-samuel-tomaik-a-dolnozemski-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/719851558113823/?type=1
8. februára 1915
Narodil sa v Budmericiach básnik, kolážista, publicista (Život, Svet socializmu, Film a divadlo, Expres) a jeden z hlavných predstaviteľov nadrealizmu Rudolf Fábry, ktorého básnická zbierka Uťaté ruky znamenala začiatok avantgardnej slovenskej poézie. - Zomrel 11.2.1982.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Fabry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720108691421443
10. februára 1947
Československo podpísalo s Maďarskom v Paríži mierovú zmluvu / Spomienka na Paríž
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/957-j-schwarz-spomienka-na-pari-1920-1947-1995
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1169518049813836
10. februára
1857 - Zomrel v Banskej Štiavnici evanjelický kňaz, spisovateľ a pedagóg Ján Seberini, predstaviteľ odboja proti maďarizácii v Uhorsku. Narodil sa 1. 1. 1780.
10. februára 1875 - Zomrel v Pannonhalme (Maďarsko) skalický rodák, benediktín, archivár a historik Móric Pavol Cinár. Narodil sa 30. 3. 1787.
10. februára 1912 - Narodil sa maďarský prozaik, dramatik a politik József Darvas. Zomrel 3. 12. 1973.
10. februára 1922 - Narodil sa maďarský právnik, dramatik, politik, štátnik, prezident Maďarskej republiky v rokoch 1990-2000 Árpád Göncz. Zomrel 6. 10. 2015.
11. februára 1939
Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat (bývalý veľvyslanec v Maďarsku), exminister kultúry SR, bývalý podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanec Národnej rady SR Rudolf Chmel.
„Dnes politika kultúru nepotrebuje“
http://www.teraz.sk/publicistika/chmel-ako-vidno-v-priamom-prenose-dnes/380204-clanok.html
Hovorme priamo o malosti, chudobe a biede
http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/323306-rudolf-chmel-hovorme-priamo-o-malosti-chudobe-a-biede/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/721262061306106/?type=1
12. februára 1941
Narodil sa v Kestúci slovenský novinár a prozaik v Maďarsku Zoltán Bárkányi Valkán
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/128/zoltan
Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http:///:www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/163-literatura3-literatura3/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1171697856262522
13. februára
Svetový deň rozhlasu
Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencii UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva. - Rozhlas, to ste vy - http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-rozhlasu-sa-ponesie-pod-he/243372-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/721959817902997
14. februára
Deň sv. Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných
Podľa legendy pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme v 3. storočí n.l. V ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Keďže Valentín sa viery nevzdal, 14. februára roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície.
http://www.zivotopisysvatych.sk/valentin-biskup-a-mucenik/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/722403874525258/?type=1
14. február 1843
Deň vzkriesenia slovenčiny / Zrodilo sa rozhodnutie pripraviť novú štúrovskú kodifikáciu spisovnej slovenčiny / Jazyk umožňuje identifikovať národnú pospolitosť, je jedným z jej základných atribútov
http://snn.sk/den-vzkriesenia-slovenciny-14-februar-1843/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/893437817421862/?type=3&theater
15. februára 1892
Narodil sa v Békešskej Čabe hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan-Dolinský. Vyvíjal bohatú, rozsiahlu a záslužnú činnosť v hudobnom živote Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1174051469360494
17. februára 1909
Narodil sa v Békešskej Čabe ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935) a samostatnú zbierku básní pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román. Ján Gerči zomrel 18. 10. 1984 v Nových Zámkoch. - www.oslovma.hu/XXX/GerciKal.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/894439930654984/?type=3&theater
17. februára 1916
Zomrel v Hurbanove fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe.. - M. Konkoly-Thege sa narodil 20. januára 1842 v Budapešti.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1176089712490003/?type=3&theater
18. februára 1825
Narodil sa v Komárne maďarský romantický spisovateľ Mór Jókai, ktorý napísal viac ako 300 diel, z nich najznámejšie sú romány Nový zemepán, Čierne diamanty, Levočská biela pani alebo Úbohí boháči. Zomrel 5. 5. 1904.
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_J%C3%B3kai
Zlatý človek / Az aranyember
http://www.visegradliterature.net/works/hu/J%C3%B3kai_M%C3%B3r-1825/Az_aranyember/sk/1760-Zlat%C3%BD_%C4%8Dlovek
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1177145399051101/?type=3&theater
20. februára 1844
Narodil sa maďarský maliar Mihály Munkácsy, výrazná osobnosť európskeho realizmu. Svetovú slávu mu priniesol obraz Pred popravou z roku 1870, za ktorý získal zlatú medailu na Salóne v Paríži. Venoval sa prevažne figurálnej kompozícii, portrétom, krajinkám a zátišiam. Zomrel 1. 5. 1900.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/725730344192611
20. februára 2008
Zomrel v Nadlaku básnik, spisovateľ, redaktor a verejný činiteľ Ondrej Štefanko, jeden z najaktívnejších a najznámejších Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý dlhé roky stál na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Narodil sa 18. 3.1949.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/896132440485733/?type=3&theater
21. februára 1989
Zomrel (spáchal samovraždu) v San Diegu (USA) známy maďarský spisovateľ, ktorý sa narodil v Košiciach, Sándor Márai, autor do viacerých jazykov preložených románov, napríklad Sviece dohárajú. Známe sú aj: Kniha byliniek a Nebo a zem - dve knižky krátkych aforizmov či filozofických myšlienok, alebo zápiskov denníkového typu. Narodil sa 11. 4. 1900. - Boh? Milosrdenstvo? Prozreteľnosť? Všetko je lož! - https://dennikn.sk/687971/boh-milosrdenstvo-prozretelnost-vsetko-je-loz/
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/sandor-marai-madarsky-spisovatel-svetoveho-rangu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727012017397777
21. februára
Medzinárodný deň materinského jazyka - Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1999. Oslavuje sa od roku 2000.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka
Aby sme si (lepšie) rozumeli
https://touchit.sk/den-materinskeho-jazyka-aby-sme-si-lepsie-rozumeli-2/154560
https://www.facebook.com/oslovma/posts/896139793818331
23. februára 1896
Narodil sa vo Zvolene popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. 7. 1960. / „Postačí povedať, že nie je jeden z viacerých, je jeden z prvých. A v niečom napokon i prvý. Skromne rátajúc vyniká z jeho diel prinajmenej týchto päť: Chlieb, Jozef Mak, Sedem sŕdc, Pisár Gráč, Andreas Búr Majster. Hronský mal čo povedať a vedel to povedať, pretože sa hľadal stále i hľadal stále a nezabýval sa pohodlne v raz nájdenom.” (Alexander Matuška)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727481340684178
24. februára 2011
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a scenárista Laco Zrubec
http://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3286&PHPSESSID=55c146658f5f976ef1cf8c10457f03fd
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1182502055182102
25. februára 1818
Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) Štefan Leška - slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny. Narodil sa 21. 10. 1757 vo Vrbovciach.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
Magyarosan: Leska István / Nevét Leschkonak és Leskonak is írják
http://wikivisually.com/lang-hu/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
Štefan Leška felesége volt Rebeka Lešková Lautčeková, szlovák költőnő, aki Alexander Petrovič (Petőfi Sándor) születésénél bábáskodott. - A kiskőrösi szlovákok története:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kiskoros/kiskorosi_szlovakok_fotogaleria/pages/00_bemutatas.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1183403305091977
27. februára 1910
Milan Hodža začal v Budapešti vydávať Slovenský denník.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
Slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/historia-2001-06/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/729671427131836/?type=1
27. februára 1946
V Budapešti uzavreli československo-maďarskú dohodu o vzájomnej výmene obyvateľstva. Slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú menšinu na Slovensku.
„Seba bez Slovenska si neviem predstaviť“
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/nazory/22-nazory/325-vymena-obyvatelstva-v-kestuci-v-rokoch-1946-48
Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska
http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2005/sutaj.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729682530464059
27. februára 1998
V Bratislave podpísali vedúci vládnych delegácií SR a MR Peter Baco a János Nemcsók návrh textu Rámcovej dohody medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVDGN).
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729684433797202
27. februára 2014
zomrel slovenský pedagóg a verejný činiteľ Michal Mata, niekdajší predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku a Celoštátnej slovenskej samosprávy. Svojou ľudskosťou a všestrannou činnosťou si vydobyl lásku a uznanie Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/1140-zomrel-niekdaji-predseda-zsm-a-css-michal-mata
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1185638228201818/?type=3&theater
27. februára 1769
sa narodil slovenský spisovateľ, pedagóg, jazykovedec, prekladateľ a vydavateľ Juraj Palkovič / Bol zástancom biblickej češtiny, pozorne však sledoval aj snahy o zavedenie spisovného slovenského jazyka / Kritizoval veľkomaďarskú ideu a obhajoval autochtónnosť Slovákov v Uhorsku
http://www.teraz.sk/magazin/pred-250-rokmi-sa-narodil-spisovatel-a/380596-clanok.html
28. februára 1875
Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Zomrel 11. 5. 1937.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/posts/899939296771714
2. marca 1965
Zomrel v Nitre hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan Dolinský. Narodil sa 15. februára 1892 v Békešskej Čabe.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/901371569961820
5. marca 1844
Pri demonštratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče vznikla hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu a likvidačnému postupu proti slovenským študentom a Ľudovítovi Štúrovi. Jej text sa pripisuje spisovateľovi a básnikovi Jankovi Matúškovi.
https://www.noveslovo.sk/c/Stosedemdesiat_rokov_od_exodu_sturovcov_z_Bratislavy_do_Levoce
V súčasnosti je táto hymnická pieseň slovenskou štátnou hymnou. Jej melódia bola prevzatá z pôvodnej ľudovej piesne „Kopala studienku”. - Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
Naša hymna je už poriadne stará - https://www.topky.sk/cl/10/1776687/Nasa-hymna-je-uz-poriadne-stara--Piesen-Nad-Tatrou-sa-blyska-oslavuje-175-rokov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/732516056847373
6. marca 1694
Narodil sa v Urmíne (dnes Mojmírovce) uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (Grassalkovich), ktorý osídľoval Slovákov medzi Dunajom a Tisou. - Dal postaviť barokový palác v Bratislave, súčasné sídlo prezidenta SR.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/733231120109200/?type=3&theater
6. marca 2019
Popolcová streda
Pre kresťanov sa začína 40-dňové obdobie pôstu, ktoré trvá až do Veľkonočnej nedele. Dátum Popolcovej stredy závisí od dátumu Veľkej noci, ktorý je pohyblivý, podobne ako aj termíny ďalších na ňu nadväzujúcich sviatkov, napríklad sviatku zoslania Ducha Svätého. Určenie ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu mesiaca. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. - Pranostika na dnes: Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
https://www.moneo.sk/clanky/detail/popolcova-alebo-skareda-streda/
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