http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1454-monitor-zo-slovenskej-tlae-marec-april-maj
Monitor ● Zo slovenskej tlače ● Marec - Apríl - Máj 2019
Medzi dvomi domovinami - Rada vlády pre krajanské otázky - Štúr v Štúrove - Najväčší Slováci pochádzajú z Južného Macedónska - Slovákom v Maďarsku chýbajú učitelia a podpora školstva - Požiar historického mlyna v Békešskej Čabe - V Mlynkoch zanikla slovenská samospráva - Orbanizácia Rumunska - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2019/Im19Slo3.rtf
oslovma.hu / facebook.com/oslovma
Lajčák: Šefčovič je kandidát V4 na niektorú z vrcholných pozícií v EÚ
Štáty visegrádskej štvorky (Slovensko, ČR, Maďarsko a Poľsko) poslali list predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudeovi Junckerovi a šéfovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, v ktorom hovoria o slovenskom eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi ako o spoločnom kandidátovi na vysokú funkciu v novej európskej exekutíve.
https://spravy.pravda.sk/eurovolby-2019/clanok/513754-sefcovic-kandidatom-na-sefa-europskej-komisie/
Začína sa hra o budúcnosť Európskej únie
https://hnonline.sk/eurovolby-2019/clanky/1948458-zacina-sa-hra-o-buducnost-europskej-unie-pozrite-si-ako-dopadli-volby-v-jednotlivych-krajinach
Ako zahraničie hodnotí výsledky eurovolieb na Slovensku?
https://hnonline.sk/eurovolby-2019/clanky/1948154-reakcie-svetovych-medii-ako-zahranicie-hodnoti-vysledky-eurovolieb-na-slovensku
Toto sú všetci zvolení europoslanci za Slovensko
https://hnonline.sk/eurovolby-2019/clanky/1948153-zvoleni-europoslanci-slovensko-eurovolby-2019
Nárast kotlebovcov je problém nie len pre koalíciu
https://hnonline.sk/eurovolby-2019/clanky/1947974-narast-kotlebovcov-je-problem-nie-len-pre-koaliciu-tvrdi-politolog
Medzi víťazmi Ceny Únie za literatúru je aj Slovenka
Európania už poznajú 14 víťazov tohtoročnej Ceny Európskej únie za literatúru (EUPL). 22. mája ich mená v Bruseli vyhlásili eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics a rumunský minister kultúry Valer-Daniel Breaz v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ.
https://kultura.sme.sk/c/22128008/medzi-vitazmi-ceny-unie-za-literaturu-je-aj-slovenka.html
Fidesz v eurovoľbách získal vyše 52 percent
27. mája 2019 - (tasr)
Vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána sa podľa očakávania stala jasným víťazom nedeľňajších volieb do Európskeho parlamentu (EP) v Maďarsku. Získala 52,14 percenta hlasov, čo jej zabezpečilo 13 z 21 mandátov prináležiacich v EP Maďarsku, uviedla agentúra APA s odvolaním sa na volebnú komisiu. Úspechom boli eurovoľby pre opozičnú Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya, ktorej kandidátku viedla jeho druhá manželka Klára Dobrevová. DK dostala 16,26 percenta hlasov a vďaka tomu počet svojich mandátov zdvojnásobila na štyri. Liberálna strana Momentum, ktorá sa na eurovoľbách zúčastnila prvýkrát, skončila prekvapivo tretia so ziskom 9,92 percenta hlasov a dvoma mandátmi. Naopak za neúspech môže voľby do EP v roku 2019 považovať najsilnejší opozičný subjekt Maďarská socialistická strana (MSZP), ktorej dalo svoje hlasy len 6,68 percenta voličov. Socialisti zároveň prišli o jeden z dvoch mandátov. Podobne dopadol aj bývalý krajne pravicový Jobbik, vystupujúci v posledných rokoch umiernenejšie: dostal len 6,44 percenta a prišiel o dvoch z doterajších troch europoslancov.
Iba 38 % Maďarov podporuje zavedenie eura
http://www.teraz.sk/ekonomika/iba-38-madarov-podporuje-zavedenie-eu/396807-clanok.html
Pripojenie sa k Európskej prokuratúre podporuje 58 % Maďarov
22. mája 2019 - (tasr)
Pripojenie sa Maďarska k Európskej prokuratúre (EPPO) podporuje 58 percent Maďarov, uviedol v stredu server 24.hu s odvolaním sa na výsledky aktuálneho reprezentatívneho prieskumu inštitútu Závecz Research. Server podotýka, že dokonca aj medzi voličmi vládnej strany Fidesz je viac tých, čo podporujú takýto krok - 41 percent, kým proti sa vyjadrilo 37 percent priaznivcov Fideszu. Pristúpenie k EPPO odmietlo iba 25 percent opýtaných a 17 percent nechcelo alebo nedokázalo odpovedať na túto otázku. Vláda premiéra Viktora Orbána tvrdí, že aj teraz existujú inštitúcie, ktoré môžu riešiť finančné kauzy Európskej únie (EÚ). Podľa 24.hu ale Fidesz pred desaťročím ešte v opozícii vo svojom programe pre eurovoľby uvádzal, že trvá na zriadení Európskej prokuratúry.
Europarlament bude bez zástupcu maďarskej menšiny
https://www.webnoviny.sk/europarlament-bude-bez-zastupcu-madarskej-mensiny-ale-smk-nechce-s-bugarom-spolupracovat/
B. Bugár: Mrzí ma, že slovenskí Maďari prišli o zástupcov v EP
http://www.teraz.sk/slovensko/b-bugar-mrzi-ma-ze-slovenski-mad/397815-clanok.html
SMK chce spoluprácu organizácií, ktorým ide o rozvoj maďarskej komunity
http://www.teraz.sk/slovensko/smk-chce-spolupracu-organizaciiktor/398135-clanok.html
Most-Híd a Maďarské fórum reagujú na vyjadrenia SMK o spájaní opatrne
http://www.teraz.sk/slovensko/most-hid-a-madarske-forum-reaguju-n/398247-clanok.html
Napĺňa sa nočná mora maďarských politikov
Napriek fiasku v prezidentských a európskych voľbách Most ešte nie je odpísaný. Má však čo robiť, ak chce prežiť.
https://dennikn.sk/1480587/naplna-sa-nocna-mora-madarskych-politikov/
Ukrajinský analytik: Proruské postoje českých a maďarských politikov bolia viac ako talianske alebo rakúske
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/interview/ukrajinsky-analytik-proruske-postoje-ceskych-a-madarskych-politikov-bolia-viac-ako-talianske-alebo-rakuske/
Nemeckí konzervatívci útočia na Webera za jeho postoj k Orbánovi
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/the-capitals-nemecki-konzervativci-utocia-na-webera-za-jeho-postoj-k-orbanovi/
Ombudsmanka sa o slovenské deti bojí, no o maďarské si starosti nerobí
Cieľom je podľa všetkého to, aby rozbili jednotu Maďarov v Rohovciach, a aby sa obec stala slovenskou dedinou.
https://dennikn.sk/blog/1483581/ombudsmanka-sa-o-slovenske-deti-boji-no-o-madarske-si-starosti-nerobi/
Keď Márai účtuje s Maďarmi
https://komentare.sme.sk/c/22117151/ked-marai-uctuje-s-madarmi.html
Pred sto rokmi sa o Košice zvádzali tuhé boje. Mestom dunela kanonáda
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22128368/pred-sto-rokmi-sa-o-kosice-zvadzali-tuhe-boje-mestom-dunela-kanonada.html
Neexistujúce bratislavské metro láka turistov z Maďarska, chodia po stopách obľúbenej knihy
https://dennikn.sk/1482401/neexistujuce-bratislavske-metro-laka-turistov-z-madarska-chcu-navstivit-mesto-z-oblubenej-knihy/
Benny Hinn v Budapešti: Božia moc a zázraky po celej sále
http://www.netky.sk/clanok/benny-hinn-v-budapesti-bozia-moc-a-zazraky-po-celej-sale
Najväčší Slováci pochádzajú z Južného Macedónska
Možno Konštantín-Cyril a Metod nezvíťazia v ankete Telenajslováka. Ale určite patria na začiatok radu osobností - najväčších Slovákov nasledovaných súčasnými finalistami Štúrom, Štefánikom, Dubčekom a Husákom, bez ktorých by Slovensko nebolo v podobe a obsahu, akým je dnes.
https://www.noveslovo.sk/c/Najvacsi_Slovaci_pochadzaju_z_Juzneho_Macedonska
Ministri SR a Maďarska podpísali dohodu o vybudovaní mosta nad Ipľom
https://www.teraz.sk/slovensko/ministri-sr-a-madarska-podpisali-dohod/398209-clanok.html
V povodí Ipľa hniezdi podľa ornitológov nový vtáčí druh
http://www.netky.sk/clanok/v-povodi-ipla-hniezdi-podla-ornitologov-novy-vtaci-druh
Rada vlády pre krajanské otázky hovorila o konkrétnych projektoch
23. mája 2019 - (tasr)
http://www.mzv.sk/aktuality/vsetky_spravy/-/asset_publisher/Rp2fPY0svzsu/content/rada-vlady-pre-krajanske-otazky-o-konkretnych-projektoch-v-zahranici
Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa 21. mája 2019 konalo 6. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky (RVKO), ktoré viedol štátny tajomník MZVEZ SR Lukáš Parízek. Rokovania RVKO sa ako hosť zúčastnil aj Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. RVKO prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2019 a situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. V rámci zasadnutia boli prerokované oblasti podpory pri investičných zámeroch krajanov, osobitne v Maďarsku, v Srbsku a na Slovensku. Lukáš Parízek s potešením konštatoval postupné zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu krajanských projektov v oblasti vzdelávania, duchovnej a svetskej kultúry, nakladateľskej činnosti. RVKO je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity ÚSŽZ. Jej predsedom je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a členmi sú štátni tajomníci MZVEZ SR, MŠVVŠ SR, MK SR, MV SR a MF SR a predseda ÚSŽZ.
Slovenská gazdinka 2019
Zväz Slovákov v Maďarsku, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a Slovenský inštitút v Budapešti usporiadali 25. mája 2019 v rezidencii Veľvyslanectva SR tradičné stretnutie žien slovenskej národnosti Slovenská gazdinka spojené s výstavou domácich koláčov. Čestným hosťom podujatia bola herečka Kamila Magálová. - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2142238735875091
Archív: 2014 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1186-slovenska-gazdinka-2014-na-vevyslanectve-sr
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=589638391135141
2013 - https://www.uszz.sk/sk/stranka/2750/slovenska-gazdinka-2013-chute-vone-tanec-a-spev-ale-aj-vaznost-temy-o-stave-slovakov-v-madarsku
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=421517677947214
2012 - http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-zena-a-spolocnost/12638-nase-gazdinky-s-prvou-damou-sr
2011 - http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/11252-slovenska-gazdinka-alebo-stretnutie-sloveniek-so-slovenkou
2010 - http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-zena-a-spolocnost/9729-slovenska-gazdinka-2010-ucitelka-matka-zena-slovenka
Slovenské gazdinky z Maďarska sa stretli na Veľvyslanectve SR v Budapešti
25. mája 2019 - (mzv.sk)
Na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Budapešti sa dnes uskutočnil 17. ročník tradičného stretnutia žien slovenskej národnosti v Maďarsku s predstaviteľkami verejného, spoločenského a kultúrneho života zo Slovenska. Podujatie Zväzu Slovákov v Maďarsku, „Slovenská gazdinka 2019 - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou“, v tomto roku svojou prítomnosťou poctila dlhoročná členka Činohry SND v Bratislave, herečka Kamila Magálová. Podujatie spojené so súťažnou prehliadkou cukrárskych výtvorov Sloveniek pochádzajúcich z rôznych oblastí Maďarska otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík, spolu s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženou Baránekovou-Egyedovou. „Som veľmi rád, že Slovenky v Maďarsku sú aktívne, nezabúdajú na svoje korene a s láskou pestujú slovenské tradície aj v kuchyni. Dnešné podujatie patrí spolupatričnosti a povestnej slovenskej pohostinnosti, ktorá je citeľná aj tu, za hranicami Slovenska, „uviedol vo svojom príhovore veľvyslanec Pavol Hamžík, ktorý bol zároveň i predsedom poroty hodnotiacej cukrárske umenie. V rámci kultúrneho programu vystúpila folklórna skupina Šikovná muzika z Banskej Bystrice a študenti slovenského gymnázia v Békešskej Čabe.
Výnimočné podujatie s dlhoročnou tradíciou
26. mája 2019 - (slovenka.zenskyweb.sk)
Fantastické koláče, výnimočné ženy, ale aj stretnutie Sloveniek žijúcich v Maďarsku. Aj o tom bolo významné podujatie Slovenská gazdinka 2019, ktoré sa konalo 25. mája 2019 v rezidencii Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Budapešti. Čestným hosťom podujatia bola významná slovenská herečka Kamila Magálová. Zväz Slovákov v Maďarsku, Veľvyslanectvo SR v Budapešti a Slovenský inštitút zorganizovali výnimočné tradičné stretnutie žien slovenskej národnosti Slovenská gazdinka 2019. Podujatie sa konalo v rezidencii Veľvyslanectva SR v Budapešti. Hostiteľom výnimočnej akcie bol slovenský veľvyslanec v Maďarsku Pavol Hamžík. „Slovenská gazdinka je podujatie so sedemnásťročnou tradíciou. Má podporu nášho veľvyslanectva. Som veľmi rád, že sme spojili Slovenky žijúce v Maďarsku. Je to veľmi milé podujatie, pri ktorom si prítomné dámy môžu vymeniť recepty,“ prezradil P. Hamžík. Na výnimočnom podujatí, kde sa súťažilo v pečení koláčov, bola čestným hosťom významná slovenská herečka Kamila Magálová. „Každé podujatie, ktoré zviditeľní Slovensko, je veľmi dôležité. Som rada, že Maďari a Slováci majú a budú mať k sebe vždy blízko. Moja stará mama hovorila len maďarsky, mám od nej všetky výnimočné recepty. Bola úžasnou kuchárkou. Sama milujem maďarskú kuchyňu“ - prezradila herečka Slovenského národného divadla Kamila Magálová. Vrcholom akcie bolo odovzdanie cien najšikovnejším gazdinkám. „Porota hodnotila jednotlivé koláče. Po skončení kultúrneho programu sa odovzdali ceny najšikovnejším gazdinkám. Každé takéto stretnutie Sloveniek žijúcich v Maďarsku je veľmi vzácne,“ povedala predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková.
http://slovenka.zenskyweb.sk/clanok/43171-slovenska-gazdinka-2019-vynimocne-podujatie-s-dlhorocnou-tradiciou
Nadlacké vydavateľstvo a vojvodinské školstvo predstavili v Banskej Bystrici plody svojej tvorivej práce
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4698/nadlacke-vydavatelstvo-a-vojvodinske-skolstvo-predstavili-v-banskej-bystrici-plody-svojej-tvorivej-prace
Dolnozemských Slovákov spájajú aj gastro špeciality
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4696/dolnozemskych-slovakov-spajaju-aj-gastro-speciality
Vojvodinskí Slováci v procese „návratovej“ migrácie medzi dvomi domovinami
Náhle a masové vysťahovalectvo vojvodinských Slovákov na Slovensko sa začalo v roku 2015 a súvisí s prehlbovaním ekonomickej a politickej krízy v Srbsku. Návratová migrácia Slovákov z Vojvodiny zaujala Sanju Zlatanovićovú z Etnografického ústavu Srbskej akadémie vied a umenia a Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorí už niekoľko rokov spoločne realizujú výskum týkajúci sa migrácií vojvodinských Slovákov. Zlatanovićová a Marušiak časť výskumu prednedávnom prezentovali na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
https://www.storyteller.rs/vojvodinski-slovaci-v-procese-navratovej-migracie/
Fotomonografia Petra Dešića: Môj slovenský príbeh
https://www.storyteller.rs/fotomonografia-petra-desica-moj-slovensky-pribeh/
Fotograf Péter Korniss chcel zachovať spôsob života, ktorý čoskoro zmizne
Najznámejší súčasný maďarský fotograf a držiteľ Pulitzerovej ceny sa na svojej pražskej výstave rozprával so slovenským novinárom Jurajom Mravcom.
https://dennikn.sk/1471211/fotograf-peter-korniss-chcel-zachovat-sposob-zivota-ktory-coskoro-zmizne/
V Békešskej Čabe vyhorela vyše storočná historická pamiatka
21. mája 2019 - (tasr)
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2206412336073425
V centre Békešskej Čaby vyhorel v utorok večer niekdajší Istvánov mlyn, pri požiari nebol nikto zranený. Vo vyše storočnej historickej pamiatke, ktorú už niekoľko rokov nevyužívali, vypukol požiar okolo 17.00 h. Plamene sa aj napriek rýchlemu zásahu hasičov z Békešskej Čaby a šiestich okolitých miest a obcí rozšírili na všetkých šesť podlaží. Okolo 18.30 h sa zrútila strešná konštrukcia a následne aj stropy na všetkých poschodiach.
K požiaru historického mlyna v Békešskej Čabe sa vyjadril primátor
22. mája 2019 - (tasr)
Požiarom, ktorý v centre juhomaďarského mesta Békešská Čaba v utorok večer zničil priemyselnú historickú pamiatku - niekdajší Istvánov mlyn, bol šokovaný aj miestny primátor Péter Szarvas, uviedol v stredu spravodajský server Infostart.hu. „Historická budova, ktorá je v súkromnom vlastníctve, je súčasťou histórie mesta. K tomuto ikonickému mlynu sa viažu osudy tisícov rodín,” napísal primátor na Facebooku ešte počas hasenia požiaru a vyjadril nádej, že sa podarí zamedziť ešte väčším škodám. Hasiči plamene uhasili neskoro večer, pričom oheň sa rozšíril aj na menšiu susednú budovu. Podľa doterajších informácií nikto nebol zranený. V neďalekej nemocnici zakázali pacientom vychádzať z budovy. Traja poslanci mestského zastupiteľstva iniciovali na piatok zvolanie mimoriadnej schôdze samosprávy, aby hovorili o krokoch na odstránenie škôd a možnostiach obnovy poškodenej budovy.
Výzva z Fondu malých projektov podporí slovensko-maďarské projekty
https://www.24hod.sk/vyzva-z-fondu-malych-projektov-podpori-slovensko-madarske-projekty-cl667150.html
Vláda SR prijala Správu za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4703/vlada-sr-prijala-spravu-za-rok-2018-o-statnej-politike-vo-vztahu-k-slovakom-zijucim-v-zahranici-a-o-poskytnutej-statnej-podpore-slovakom-zijucim-v-zahranici-a-navrh-programu-statnej-politiky-vo-vztahu-k--slovakom-zijucim-v-zahranici-na-rok-2020
Hokejové bolestínstvo
alebo: prečo iba plačkáme, a nik ani nemukne o typológii víťaznej mentality súperov, ktorá slovenskej športovej výbave chýba?!
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/85/hokejove-bolestinstvo-alebo-preco-iba-plackame-a-nik-ani-nemukne-o--typologii-vitaznej-mentality-superov-ktora-slovenskej-sportovej-vybave-chyba
Maďarská krajná pravica zorganizovala protest proti zločinom Rómov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-krajna-pravica-zorganizovala/396832-clanok.html
Na dunajskom nábreží v Štúrove odhalili pamätník Ľudovíta Štúra
12. mája 2019 - (tasr)
V Štúrove slávnostne odhalili 12. mája 2019 pamätník Ľudovíta Štúra. Busta národného dejateľa stojí na kamennom podstavci na Námestí slobody pri Dunaji. Myšlienka osadenia pamätníka Ľudovíta Štúra sa v Štúrove objavila už pred viac ako dvoma desaťročiami. Stavebné povolenie sa podarilo získať v januári 2019, po viac ako štvorročnej snahe miestneho odboru Matice slovenskej. Osadenie pamätníka Ľudovíta Štúra sa stretlo u mnohých Štúrovčanov s nevôľou. Mestské zastupiteľstvo s jeho umiestnením na nábreží Dunaja nesúhlasilo a vo svojom uznesení tento akt označilo za necitlivý zásah do pokojného a mierového spolunažívania Maďarov a Slovákov na území mesta. Deň pred slávnostným odhalením busty sa pred ňou konalo aj protestné zhromaždenie, ktoré zorganizovala Strana maďarskej komunity (SMK). Svoju nevôľu s umiestnením pamätníka vyjadrili neznámi páchatelia aj posprejovaním budovy Matice slovenskej, kde niekto napísal „This is Párkány“, teda toto je Párkány, čo je maďarské pomenovanie Štúrova. Účastníkov odhalenia pamätníka vítal aj takmer desaťmetrový transparent zavesený na Moste Márie Valérie, podľa ktorého slávnostné podujatia ponížilo Štúra. Predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej v Štúrove Jaroslav Janok uviedol, že pamätník až do jeho slávnostného odhalenia pravidelne kontrolovali dobrovoľné hliadky i mestská polícia. Prípadné útoky či zhanobenie busty však neočakáva. „Neobávame sa nejakých vážnejších problémov, ale nevylučujeme, že niekto môže protestovať, alebo niečo tu riešiť. Budeme preto občasne tento priestor kontrolovať,“ uviedol J. Janok. Názory, podľa ktorých mal byť pamätník osadený na inom mieste nepokladá za podstatné. „Podľa mňa toto je najlepšie miesto, ktoré sa dá pre takéto slávnostné podujatie za daných podmienok pripraviť v Štúrove. Je to využitý priestor, ktorý nám bol za určitých podmienok sprístupnený a mohli sme tu postaviť pamätník Ľudovítovi Štúrovi. Mesto nám nedalo nejaké alternatívy, ktoré by boli reálne na jeho postavenie. Boli určité nejasnosti, hlavne pokiaľ ide o rôzne podklady, ktoré bolo potrebné k stavbe pamätníka doložiť, nebolo to celom seriózne zo strany mesta, ale našli sme cestu,“ skonštatoval J. Janok. Podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa mesto pri výstavbe pamätníka nerobilo žiadne obštrukcie. „Celý proces spadá pod stavebné povolenie. Preto sme trvali na tom, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré vyžaduje zákon, aby boli všetky pripomienkovania a podobne. Niektorí si to vysvetľovali tak, že celý proces naťahujeme a nechceme to povoliť. Nie je to pravda a myslím, že dnes, keď sa dá skonštatovať, že bolo všetko spravené podľa zákona, tak môže byť každý spokojný,“ dodal primátor.
oSlovMa-video: https://www.facebook.com/oslovma/videos/450264759072455/
Fotogaléria: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2120293408069624
Na ostrihomskú baziliku už hľadí Ľudovít Štúr
Keďže medzi tými čo sa fyzicky podieľali na jeho stavbe boli aj maďarsky hovoriaci občania. Köszönöm, Uram... Nech susedstvo a priateľstvo Štúrova a Ostrihomu, nech susedstvo najväčšieho kresťanského maďarského kostola a najväčšieho Slováka Ľudovíta Velislava Štúra pretrvá 1000 rokov, povedal 1. podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska. / Správca Matice slovenskej Maroš Smolec vyjadril presvedčenie, že pamätník Ľudovíta Štúra bude obyvateľov maďarskej i slovenskej národnosti v Štúrove spájať. „Veď aj Ľudovít Štúr si na uhorskom sneme podal ruku s Lajosom Kossuthom, ak sa neskôr stali politickými súpermi,“ dodal M. Smolec.
https://snn.sk/news/na-ostrihomsku-baziliku-uz-hladi-ludovit-stur/
Ako som ponížil a zneužil Štúra
https://www.noveslovo.sk/c/Ako_som_ponizil_a_zneuzil_Stura
Odhaľovanie pamätníka Štúra v Štúrove sprevádzali neprístojnosti
12. mája 2019 - (Tatiana Michalková / Pravda)
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2994/odhalovanie-pamaetnika-stura-v-sturove-sprevadzali-nepristojnosti
V Štúrove 12. mája 2019 odhalili pamätník Ľudovíta Štúra. Udalosť sa neobišla bez mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Prítomní boli matičiari, extrémisti aj rôzne zložky polície vrátane ťažkoodencov. Už deň pred odhaľovaním pamätníka niekto pomaľoval budovu Matice slovenskej v Štúrove a napísal na ňu „Párkány“, čo je pôvodný starý názor Štúrova. Rovnaký nápis niekto rozprestrel v čase odhaľovania sochy na moste v Štúrove. Na samotnom odhaľovaní sochy sa zúčastnili stovky ľudí. Viali tam slovenské vlajky, vlajky Matice slovenskej, ale aj vlajky extrémistov. Tí ich po výzvach matice odmietli stiahnuť dole. Na udalosť dohliadali policajné zložky, vrátane ťažkoodencov. Tí napokon nemuseli zasahovať. Až na udalosti v sobotu v Štúrove a nápis na moste počas odhaľovania sochy, sa na samotnom akte ďalšie kontroverzné udalosti neudiali. „Štúr nám daroval reč, preto mohol skončiť v ankete o najväčšieho Slováka prvý, nie druhý,“ povedal na slávnostnom akte Maroš Smolec, správca Matice slovenskej. „Verím, že pamätník bude obyvateľstvo spájať a nie rozdeľovat, aj Štúr spájal a tak by to chcel aj on. Verím, že tento pamätník zostane nepoškvrnený aj v budúcnosti, tak si to Štúr zaslúži,“ dodal. Na akte odhaľovania sochy sa zúčastnili aj dôležití ľudia. Prišiel aj bývalý prezident Ivan Gašparovič. V meste sa k maďarskej národnosti hlási 68 percent obyvateľov a za Slovákov sa považuje 28 percent obyvateľov. Myšlienka osadenia pamätníka Ľudovíta Štúra rezonovala v Štúrove viac ako dve desaťročia. Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na osadenie pamätníka začiatkom januára tohto roka. Mestské zastupiteľstvo však s jeho umiestnením na dunajskom nábreží nesúhlasilo.
Pamätník Ľudovíta Štúra bude aj v Štúrove, ale mestským poslancom sa nepáči umiestnenie busty
https://www.webnoviny.sk/pamatnik-ludovita-stura-bude-aj-v-sturove-ale-mestskym-poslancom-sa-nepaci-umiestnenie-busty/
Skupina provokatérov vyvesila na Moste Márie Valérie transparenty
Za asistencie mestskej a aj štátnej polície sme transparenty provokatérov z mosta odstránili a naši maďarskí priatelia spoza Dunaja nám pomohli s odvozom tohto vizuálneho smogu.
https://sho.sk/sturovo-provokateri-opat-provokovali-my-sme-poriadok-opat-obnovili/
Štúr dorazil do Štúrova
28. októbra 2015 základný kameň Štúrovho pamätníka „ktosi“ zasypal kopou konského hnoja a úradom riadne oznámenú slávnosť sústavne „ktosi“ narúšal - nešetrné, hanlivé a zosmiešňujúce pokriky proti Slovensku, Slovákom aj Ľudovítovi Štúrovi... / Štúr presadzoval aj práva chudobných Maďarov, bol poslancom uhorského snemu a hlasoval za väčšinu marcových zákonov v roku 1848. Kto má maďarsky hovoriacu verejnosť naučiť, že pamätník Štúra v Štúrove môže byť symbolom priateľstva dvoch osudovo susediacich národov?
https://www.extraplus.sk/clanok/stur-dorazil-do-sturova
+ Video z odhalenia busty Ľudovíta Štúra v Štúrove, na ktorom sa okrem iných zúčastnili Marián Tkáč i Štefan Harabin:
https://www.youtube.com/watch?v=4WJArpNe-Tk&feature=youtu.be
+ Video (Párkány TV): https://www.youtube.com/watch?v=TGm9FU_6dqg&feature=share
Štúrovo ukázalo, kto ku komu patrí
Stretli sa tu kotlebovci, SNS, Gašparovič, Harabin či Tkáč
https://dennikn.sk/1466922/maticiari-zneuzili-stura-aby-si-v-sturove-oznackovali-uzemie/
Pozdravný list z Budapešti od Judit Kárpáty Štúr
https://www.ucn.sk/ucitelske-blogy/celonarodnu-slavnost-v-sturove-pozdravila-aj-zijuca-pokrvna-pribuzna-ludovita-stura
Štúrovčanov Štúrov pamätník nezaujíma: Keď ho tam chcú, nech ho tam majú
https://mynovezamky.sme.sk/c/22127558/sturovo-sturovcanov-sturov-pamatnik-nezaujima.html
Prosím, tessék... - Štúr a hnoj (?!)
Imrich Fuhl (Archív - 2015): - Hnojom okydaní boli v Štúrove všetci Slováci, aj my, za hranicami Slovenskej republiky. Je priam symbolické to, že ten okolo 100-150 kilogramový základný kameň pochádza spoza Dunaja, z nášho Pilíša. Je to dar predsedu Slovenskej samosprávy v Senváclave, podnikateľa, prekladateľa a spisovateľa Rudolfa Fraňa, ktorý andezitovo-tufový červený kameň spolu s mramorovým základom nielen daroval, ale aj na mieste pripravil a upravil.
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1635/imrich-fuhl-prosim-tessek---stur-a-hnoj-
Péter Hunčík: Nečakal som, že v normalizačnom režime budeme žiť 21 rokov
Hanobenie „hrdinu a martýra“ / Vznik maďarskej nezávislej iniciatívy / Pred voľbami v júni 1990 / Poradca prezidenta Václava Havla
https://www.aktuality.sk/clanok/691888/necakal-som-ze-v-normalizacnom-rezime-budeme-zit-21-rokov-hovori-ucastnik-neznej-revolucie-peter-huncik/
„Verný Čech“, Slovák a diplomat / Aktuálny odkaz Antona Straku (1893-1944)
Súbeh o štipendium / A. Straka v značnej miere sa zaslúžil o rozvíjanie česko-slovensko-maďarských literárnych stykov a kultúrnych vzťahov. Stýkal sa prioritne s ľavicovými umelcami a intelektuálmi, ktorí boli v opozícii...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1014-aktualny-odkaz-antona-straku-1893-1944
Memoriál Juraja Migaša 2019
Pešia túra na Pilíš / 16. mája 2019 - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2132093220222976
Ozvala sa muzika slovenského jazyka
Časť účastníkov XI. Pešej túry na Pilíš 18. mája 2019 pred Strediskom pilíšskych Slovákov spieva zhudobnenú báseň Alexandra Kormoša Milovníci Pilíša - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/831789237184294/
Pilíšske čiže plešaté zamyslenie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1284-memorial-juraja-migaa-vstup-na-vrchol-pilia
Divadlo Jána Palárika z Trnavy v Budapešti
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch / 16. mája 2019 -
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2127363827362582
Regionálne stretnutie s kultúrnou prehliadkou v Kóšpallagu
11. mája 2019 - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2127705453995086
L. Parízek: S Maďarskom máme vynikajúcu spoluprácu
10. mája 2019 - (mzv.sk)
Pracovná cesta štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitného predstaviteľa MZVEZ SR pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáša Parízka pokračovala dnes (10. mája 2019) rokovaniami s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska P. Szijjártóom a štátnym tajomníkom ministerstva L. Magyarom. „Slovensko má záujem pokračovať a rozvíjať súčasný pozitívny trend bilaterálnych vzťahov, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni, aj vďaka tomu, že sa obe strany koncentrujú na pragmatické témy, ktoré ich spájajú - rozvoj cezhraničnej spolupráce a infraštruktúry, či energetická bezpečnosť,” uviedol L. Parízek. Z pozície osobitného predstaviteľa MZVEZ SR pre predsedníctvo SR v OBSE informoval L. Parízek ministra Szijjártóa o aktuálnych aktivitách slovenského predsedníctva, konferenciách OBSE na Slovensku zameraných na boj proti terorizmu, radikalizmu a kybernetickú bezpečnosť. Slovenskému predsedníctvu zároveň patrí zodpovednosť za vedenie rokovaní o reforme príspevkových škál OBSE. V rozvojovej oblasti v rámci V4 existujú možnosti hlbšej spolupráce. V nasledujúcej dobe je dôležité zapájať do rozvojových projektov aj súkromný sektor. Nosnou témou rokovaní so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí L. Magyarom boli skúsenosti v oblasti ekonomickej diplomacie, podpory exportu, rozvojovej spolupráce, vrátane možností ich prepojenia. V roku 2018 dosiahol zahraničný obchod Slovenska a Maďarska historické maximum 8,1 miliárd eur, pričom Slovensko má aktívnu obchodnú bilanciu 0,7 miliárd eur. Slovensko aj Maďarsko majú záujem o nadviazanie spolupráce na spoločnom získavaní priamych zahraničných investícií do regiónu východnej časti strednej Európy. Pozitívna je spolupráca v oblasti rozvoja inovačných aktivít prostredníctvom zapojenia maďarských spoločností do tzv. inovačného sourcingu. Spolupracuje sa aj na znížení energetickej závislosti, zaistení energetickej bezpečnosti, vytvorení portfólia v oblasti poskytnutia energie s konkurencieschopnou cenou.
Slovákom v Maďarsku chýbajú učitelia a podpora školstva
9. mája 2019 - (mzv.sk)
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2186827828031876
http://www.teraz.sk/slovensko/slovakom-v-madarsku-chybaju-uciteli/394409-clanok.html
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek 9. mája 2019 na pracovnej ceste v Budapešti sa stretol so zástupcami slovenských organizácií v Maďarsku s celoštátnou pôsobnosťou, ktorí ocenili podporu v oblasti vzdelávania, kultúry a ďalších aktivít Slovákov žijúcich v Maďarsku. „Záleží nám na udržiavaní a rozvoji národného povedomia, vzdelanosti a kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku a slovenskú krajanskú komunitu budeme naďalej podporovať konkrétnymi krokmi a opatreniami,“ zdôraznil L. Parízek. Podľa sčítania v roku 2011 sa k slovenskej národnosti v Maďarsku hlásilo 35 208 obyvateľov, podľa neoficiálneho odhadu krajanov sa k slovenskému pôvodu hlási 100 tisíc ľudí. Žijú v 11 župách najmä na severe a juhovýchode krajiny, najvýznamnejšie mestá s koncentráciou národnostného života: Budapešť, Békešská Čaba, Slovenský Komlóš a Sarvaš. Slováci v Maďarsku sú však „starnúcou národnosťou“ a priemerný vek príslušníkov slovenskej národnosti je 49,9 roka. Z národnostného verejného života v Maďarsku ubúdajú predstavitelia staršej generácie a jedným z východísk je systematické zapojenie nastupujúcej generácie. V podmienkach pokročilej fázy straty jazyka potrebujú Slováci v Maďarsku pomoc pri vytváraní slovenského jazykového prostredia pre deti a pedagógov formou štúdia, pobytov, táborov a doškoľovaní na Slovensku a vzdelávania učiteľov na školách, pri zabezpečení metodických prostriedkov a moderných pomôcok. V súčasnosti je v Maďarsku 72 materských škôl a 46 škôl definovaných ako slovenské národnostné. V súvislosti so slovenskou menšinou v Maďarsku je v súčasnosti aktuálna otázka kúpy a rekonštrukcie budovy bývalého evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti. Objekt by sa po rekonštrukcii využíval pre potreby Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku. K tejto téme sa L. Parízek stretol 10. mája 2019 so štátnym tajomníkom Úradu vlády Maďarska pre vzťahy s cirkvou a národnosťami M. Soltészom a témou bolo zriadenie Slovenského kultúrneho centra v Budapešti.
Počet zaregistrovaných slovenských voličov v Maďarsku
Aktuálny počet prihlásených do zoznamu slovenských voličov: 11 411 osôb. (Zdroj: http://valasztas.hu)
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27615-aktreg19
Pred našimi voľbami
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27335-pred-na-imi-vo-bami
Koordinačná porada v Budapešti aj o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27487-koordina-na-porada-v-budape-ti-aj-o-vo-bach
Predvolebné fórum v Tatabáni-Bánhide
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27534-predvolebne-forum-v-tatabani-banhide
V Mlynkoch zanikla slovenská samospráva
(Ľudové noviny /ar/ 20/2019)
Dňa 30. apríla po tom, ako dvaja poslanci Slovenskej samosprávy v Mlynkoch
sa zriekli svojho mandátu, zanikol volený zbor.
„Slovenská samospráva bola nútená rozpadnúť sa. Začalo sa to tým, že vypršal termín vymenovania riaditeľky miestnej základnej školy a preto bol vypísaný nový konkurz. Prihlásila sa len doterajšia riaditeľka. Dostali sme konkurznú prácu, aby sme ju pripomienkovali a schválili. Keďže sme štyria, mohli sme ju odhlasovať len vtedy, ak by dostala tri podporné hlasy. Ja, a myslím si, že aj ostatní členovia samosprávy, sa pýtali rodičov akú majú mienku o škole, či sa im páči škola a práca riaditeľky. Dostávali sme samé kritiky, zlé správy. Aj štatistika ukazuje, že každoročne viac a viac detí odchádza z tejto školy, ich počet výrazne klesá, rovnako aj jej úroveň. Dvaja členovia ju chceli schváliť, ale po konzultáciách bolo jednoznačné aj pre nich, že nebude odsúhlasená. Aby dosiahli svoj cieľ, aby samospráva nemohla využiť svoje práva a dať vypísať nový súbeh, tri hodiny pred zasadnutím slovenskej samosprávy podali demisiu, a tým sa zriekli svojho mandátu. To znamenalo, že počet členov klesol na dve osoby a takto nemohla ďalej fungovať. V najslovenskejšej dedine v Maďarsku zaniklo oficiálne národnostné zastúpenie obyvateľov tejto obce,“ informovala týždenník Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny bývalá predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová v súvislosti so zánikom slovenského voleného zboru.
Na vyjadrenia bývalej predsedníčky reagoval aj niekdajší poslanec Imrich Fuhl. „Vyjadrenia M. Demjénovej a jej celkový postoj k situácii, ktorá sa vytvorila okolo »jej« miestnej slovenskej samosprávy, potvrdzujú správnosť nášho rozhodnutia vzdať sa mandátu. Bez toho, aby som podrobne rozoberal všetky príčiny vnútorného napätia v slovenskej samospráve, musím povedať, že vôbec nejde o ojedinelý prípad, skôr o tú poslednú kvapku v pohári. Nebolo by elegantné, a možno by nikam neviedlo poukazovať na svojské praktiky vedenia slovenskej samosprávy, ale zato aj vonkajšiemu pozorovateľovi musí biť do očí, že bývalá predsedníčka vystupovala a vystupuje v mene zboru aj bez jeho poverenia, a podobne narába aj ako nejaká samozvaná záchrankyňa tzv. nespokojných rodičov. Za seba musím povedať, že som jej pri tom ďalej už nechcel a nemohol asistovať,“ - uviedol vo svojej správe I. Fuhl spolu s tým, že riaditeľku mlynskej školy jednoznačne podporila samospráva žiakov, rodičovské združenie a aj kolegovia-pedagógovia, jedine obecná samospráva sa neuzniesla nijako, ani nepodporila, ani neodmietla, lebo dvaja poslanci hlasovali za, dvaja proti a dvaja sa zdržali.
„Miestny volebný výbor prešetrí volebnú zápisnicu, či je ešte na listine Slovenskej samosprávy v Mlynkoch kandidát, v tomto prípade vieme, že nie je, lebo sa o post uchádzalo len 6 osôb. Napokon v uznesení sa konštatuje, že nebol žiadny iný kandidát, preto samospráva zanikla,“ potvrdila postup konania prednostka miestneho úradu obce Mlynky Szilvia Baranyáková, ktorá spomenula aj to, že sa skontaktovali s Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku vo veci odovzdania a prevzatia majetku Slovenskej samosprávy v Mlynkoch.
Slovenské spievanky a veršovačky
Súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy / Regionálne kolo v Čemeri (Csömör) 7. mája 2019 - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2113222162110082
Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2020!
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2125988827500082
Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2020 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže. / Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby naša ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2020, samozrejme, predstavíme aj činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nechceme zabudnúť na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor. / Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2020! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. podnety a pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr (najneskôr do 1. augusta) na emailovú adresu spoločnosti SlovakUm. / Za spoluprácu vám vopred ďakujeme! / S pozdravom: Imrich Fuhl, konateľ SlovakUm, s. r. o. / e-mail: slovakum@slovaci.hu / mobil: +36 30 423 8033
Michal Dzurko: Zápisky Slováka z Budapešti
Je aj naša (tak trochu) / Ako som sa tu ocitol / Budapešť? A to ťa čo napadlo? Ako sa tam vlastne dá uchytiť, keď nevieš po maďarsky? Ako je to tam s robotou? Dá sa tam zarobiť? Nemá to tam Slovák bez maďarských koreňov ťažké? A prečo by sa vôbec niekto trepal bývať do Maďarska?
https://dennikn.sk/blog/1456140/zapisky-slovaka-z-budapesti-ako-som-sa-tu-ocitol/
Panónia - lákavý kút Maďarska
Romantická Tata / Kráľovský Székesfehérvár / Očarujúci Győr a Svätá hora Panónie
https://robertbosak.blog.sme.sk/c/508262/panonia-lakavy-kut-madarska-hned-za-dunajom.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2109678249131140
Od založenia Univerzity Komenského uplynie v júni 100 rokov
https://www.24hod.sk/od-zalozenia-univerzity-komenskeho-uplynie-v-juni-100-rokov-cl674405.html
Ako Maďari zbúrali železnú oponu
„Gyula, urob to. Ponáhľaj sa. Veľa toho ostnatého drôtu už nezostalo!“
https://www.aktuality.sk/clanok/688734/ako-madari-zburali-zeleznu-oponu-bolo-to-davno-pred-nami-ked-sme-len-snivali/
Kto sa bojí „zlého“ Ruska?
Každý piaty Slovák, Čech alebo Maďar vníma Rusko pozitívne
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/kto-sa-boji-zleho-ruska-kazdi-piaty-slovak-cech-alebo-madar-vnima-rusko-pozitivne/
K. Cséfalvayová: Vstupom do EÚ začalo pre SR najúspešnejšie obdobie
Predsedníčka zahraničného výboru, naopak, upozorňuje, že Slovensko by si nemalo nechať vnútiť, aby obraz Vyšehradskej štvorky určovali napríklad súčasné vlády v Maďarsku alebo Poľsku.
http://www.teraz.sk/slovensko/k-csefalvayova-vstupom-do-eu-zacal/392962-clanok.html
Stretnutie ministrov zahraničia V4 sa konalo aj za účasti Turecka
http://www.netky.sk/clanok/stretnutie-ministrov-zahranicia-v4-sa-konalo-aj-za-ucasti-turecka
A. Danko: Musíme urobiť všetko pre vzorové vzťahy Slovákov a Maďarov
5. mája 2019 - (tasr)
Musíme robiť všetko preto, aby mali Slováci a Maďari vzorové vzťahy. 5. mája 2019 to počas brífingu po stretnutí s demonštrantmi, ktorí žiadajú nápravu v zákone o štátnych symboloch, ktorý vetoval prezident SR Andrej Kiska, uviedol predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). „Dnes žijeme v dobe v EÚ, keď Maďari aj Slováci musia držať pokope. Ak Maďari rešpektujú naše štátne hranice, našu milovanú SR, tak nemôžeme mať problémy so žiadnou národnostnou menšinou. A to sa týka Maďarov, Čechov, Poliakov, Rómov. Každý, kto ctí SR a tvorí jej hodnotu, si zaslúži úctu,” povedal Danko. Poukázal tiež na to, že musíme robiť všetko preto, aby mali oba národy medzi sebou vzorové vzťahy. Danko poznamenal, že od roku 1993 platí zákon, ktorý hovorí o hraní štátnej hymny počas štátnych sviatkov. „Táto novela, ktorá bola prijatá, nehovorí o zákaze hrania štátnej hymny akéhokoľvek štátu,” povedal Danko s tým, že novela zákona hovorí len o doplnení toho, že počas štátnych sviatkov sa nemá hrať a spievať hymna iného štátu bez prítomnosti štátnej delegácie. Danko hovoril aj o koaličnej dohode. „Koalícia bude akceptovať, ak Most-Híd nebude hlasovať za zákon. Nebudem to považovať za porušenie koaličnej zmluvy. Novela bola prijatá len preto, aby nemali hokejisti zohyzdený znak na dresoch,” vysvetlil. Danko potvrdil, že organizátorov demonštrácie požiadal o písomné pripomienky k zákonu. „S pánom Dankom sme si vysvetlili, čo chceme. Do zajtra (6. 5.) mu máme poslať požiadavky. On si to preberie s Koaličnou radou,” povedal po stretnutí jeden z organizátorov demonštrácie Béla Halász. Prezident Andrej Kiska vetoval novelu zákona o štátnych symboloch a vrátil ju NR SR na opätovné prerokovanie ako celok. Ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty, a teda aj s princípom právneho štátu. Novelu zákona o štátnych symboloch predložila do parlamentu SNS ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Právnou normou chcela strana viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmy „znamenie štátneho znaku” či „národný symbol”. A tiež sa upravila otázka štátnej hymny.
Most-Híd nedopustí zákaz hrania a spievania maďarskej hymny
http://www.teraz.sk/slovensko/politika-most-hid-nedopusti-zakaz-hr/393623-clanok.html
Americký veľvyslanec ocenil Slovákov za ľudské práva a transparentnosť
http://www.netky.sk/clanok/americky-velvyslanec-ocenil-slovakov-za-ludske-prava-a-transparentnost
Extrémizmus je na vzostupe, tvrdí Pellegrini
http://www.netky.sk/clanok/extremizmus-je-na-vzostupe-dostava-sa-na-najvyssie-miesta-tvrdi-pellegrini
Slovák, ktorý Trumpa naučil hrať bejzbal, predpovedal jeho triumf
Najprv ho učil správne držať v ruke pálku, o niekoľko desaťročí mu držal palce, aby sa stal lídrom najsilnejšej mocnosti na svete. Theodore Dobias bol prvý učiteľ bejzbalu Donalda Trumpa. Narodil sa v januári 1926 v obci Klátova Nová Ves, ktorá sa nachádza v okrese Partizánske. Premiér Peter Pellegrini preto prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi daroval v Bielom dome bejzbalovú pálku so slovenskou trikolórou.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/511019-slovak-ktory-trumpa-naucil-hrat-bejzbal-predpovedal-jeho-triumf/
Foreign Policy: Trump Orbána zrejme nepozval na priateľský rozhovor
http://www.teraz.sk/zahranicie/foreign-policy-trump-orbana-nepozval-z/393309-clanok.html
Maďarsko plánuje kúpiť od USA rakety, Orbán bude s Trumpom hovoriť aj o migrantoch
https://www.webnoviny.sk/madarsko-planuje-kupit-od-usa-rakety-orban-bude-s-trumpom-hovorit-aj-o-migrantoch/
Trump pozval Orbána na pracovnú návštevu Washingtonu
http://www.teraz.sk/zahranicie/trump-pozval-orbana-na-pracovnu-navs/393077-clanok.html
Veľvyslanectvo USA upozornilo Orbánovu vládu na riziká vplyvu Číny
http://www.teraz.sk/zahranicie/velvyslanectvo-usa-upozornilo-orbanovu/392652-clanok.html
Szijjártó: Bezpečnosť Európy závisí od Turecka
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-bezpecnost-europy-zavis/393396-clanok.html
V tranzitných zónach v Maďarsku nechali hladovať aspoň 21 ľudí, tvrdí OSN
https://www.etrend.sk/ekonomika/v-tranzitnych-zonach-v-madarsku-nechali-hladovat-aspon-21-ludi-tvrdi-osn.html
Le Penová ponúka spojenectvo Fideszu a poľskej vládnej strane PiS
https://www.aktuality.sk/clanok/689668/le-penova-ponuka-spojenectvo-fideszu-a-polskej-vladnej-strane-pis/
Opozícia označila rokovanie Orbána so Salvinim za hanebné
https://hnonline.sk/svet/1934932-madarska-opozicia-oznacila-rokovanie-orbana-so-salvinim-za-hanebne
Orbán: Otvorene budeme hľadať možnosti spolupráce so Salvinim
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-otvorene-budeme-hladat-moznos/393224-clanok.html
Salvini s maďarským ministrom vnútra navštívili južné hranice
http://www.teraz.sk/zahranicie/salvini-s-madarskym-ministrom-vnutra/393150-clanok.html
Orbán označil Salviniho za najdôležitejšieho človeka Európy
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-oznacil-salviniho-za-najdolezi/392943-clanok.html
SR a Maďarsko sa pripravia na hrozbu ďalšej plynovej krízy
http://www.teraz.sk/ekonomika/sr-a-madarsko-sa-spolocne-pripravia-na/392954-clanok.html
Maďarskú diaľnicu prepoja diaľnicou s hranicami pri Rajke v roku 2020
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsku-dialnicu-prepoja-dialnicou/392810-clanok.html
Fidesz pripravuje k eurovoľbám fóra na 220 miestach krajiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/vladny-fidesz-pripravuje-k-eurovolbam/392571-clanok.html
Akcie Slovnaftu dosiahli rekord
Ponuka maďarského Molu na prevzatie zvyšných akcií slovenskej firmy prudko zvýšila ich cenu.
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1934250-akcie-slovnaftu-dosiahli-rekord
V Maďarsku sa končí zimné moratórium na úradné vysťahovanie bytov
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-sa-konci-zimne-moratoriu/392551-clanok.html
Juncker: Orbán nie je diktátor, zvolenie ale z neho nerobí demokrata
http://www.teraz.sk/zahranicie/juncker-orban-nie-je-diktator-zvolen/392510-clanok.html
Na Podpoľaní sa spojili s Maďarmi, pripravujú turistickú cestu
https://myzvolen.sme.sk/c/22107389/na-podpolani-sa-spojili-s-madarmi-pripravuju-turisticku-cestu.html
V Šamoríne bude vernisáž maďarského umeleckého združenia
https://www.24hod.sk/v-samorine-bude-vernisaz-madarskeho-umeleckeho-zdruzenia-cl672052.html
Pred sto rokmi (Apríl 1919): Na Slovensku sa sčítavali obyvatelia a začala sa vojna
1.940.980 Slovákov (63%), 665.703 Maďarov (22,7%), 134.761 Rusínov (4,5%), 143.322 Nemcov (4,7%)
https://www.dobrenoviny.sk/c/160565/pred-sto-rokmi-na-slovensku-sa-scitavali-obyvatelia-a-zacala-sa-vojna
Maďarsko žiada obnovenie práv Maďarov vysťahovaných z Československa
V Budapešti si pripomenuli udalosti z roku 1947 / Vyradenie princípu kolektívnej viny / Vysťahovali takmer stotisíc Maďarov
https://svet.sme.sk/c/22098345/madarsko-ziada-obnovenie-prav-vystahovanych-z-ceskoslovenska.html
Je Maďar ako Maďar?
https://dennikn.sk/1453730/je-madar-ako-madar
Ne-ro-zu-mie. Štát má slúžiť občanovi, vrátane jazyka, ktorý používa
https://dennikn.sk/1442356/ne-ro-zu-mie-stat-ma-sluzit-obcanovi-vratane-jazyka-ktory-pouziva
Dušan Vaňo: Smrť Štefánikova
https://dennikn.sk/blog/1458461/smrt-stefanikova
Vojenský historik: Štefánika nezostrelili, sú to len konšpirácie
https://www.aktuality.sk/clanok/689119/vojensky-historik-stefanika-nezostrelili-su-to-len-konspiracie/
Štefánikovi sa na Bradle poklonili tisícky ľudí
100 rokov od smrti výnimočného slovenského vlastenca / A. Kiska: Kto nepriloží ruku, lepšie Slovensko si možno ani nezaslúži / A. Danko: Vyzval na návrat slušnosti a úcty / P. Pellegrini: Slovensko naliehavo potrebuje inšpirácie Štefánikom
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4692/stefanikovi-sa-na-bradle-poklonili-tisicky-ludi-100-rokov-od-smrti-vynimocneho-slovenskeho-vlastenca
Predseda ÚSŽZ na vyhlásení ankety „Najväčší Slovák“ v SND
Víťazom celonárodnej ankety Najväčší Slovák sa stal generál, diplomat a politik Milan Rastislav Štefánik. Druhé miesto obsadil jazykovedec a politik Ľudovít Štúr, tretie miesto v ankete obsadil kňaz Anton Srholec. Diváci a poslucháči vyberali z desiatky osobností, v ktorej okrem víťaznej trojice boli aj vierozvestovia a misionári Cyril a Metod, politik Alexander Dubček, vojak Jozef Gabčík, kňaz a politik Andrej Hlinka, politik Gustáv Husák, zbojník Juraj Jánošík a cyklista Peter Sagan.
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4689/predseda-uszz-na-vyhlaseni-ankety-najvaecsi-slovak-v-snd
V Albertirši si pripomenuli výročie narodenia Samuela Tešedíka
Patrí k najvýznamnejším osobnostiam spoločného slovensko-maďarského dedičstva
17. apríla 2019 - (tasr)
Členovia slovenskej národnostnej samosprávy a miestny evanjelický zbor si 17. apríla 2019 v meste Albertirsa v Peštianskej župe pripomenuli 277. výročie narodenia slovenského evanjelického kňaza Samuela Tešedíka. Podujatia sa zúčastnil veľvyslanec SR v Maďarsku Pavol Hamžík i primátor mesta László Fazekas. Tešedík patrí k najvýznamnejším osobnostiam spoločného slovensko-maďarského dedičstva. Pamätné dni Samuela Tešedíka a udržiavanie spomienky na jeho prínos pre spoločnosť sa stali v jeho rodnom meste dobrou tradíciou a úspešne pokračujú už niekoľko rokov. Veľvyslanec P. Hamžík v úvodnom príhovore ocenil výnimočnosť Samuela Tešedíka ako vynikajúceho evanjelického kazateľa, pokrokového pedagóga, novátora v oblasti pôdoznalectva a filantropa - všestranne zameraného človeka, ktorý po sebe zanechal výraznú stopu. „Jeho dielo je spojené s novými a modernými prístupmi v poľnohospodárstve, ktoré pomohli zlepšiť život ľudí na vidieku, a tak prispeli nielen k ich hospodárskemu, ale aj kultúrnemu a spoločenskému povzneseniu,“ povedal veľvyslanec, ktorý poďakoval primátorovi a predstaviteľom mesta Albertirsa za to, že sa hlásia ku svojmu rodákovi a dôstojne opatrujú spomienku na jeho odkaz, a tým aj spoločné slovensko-maďarské dedičstvo.
Samuel Tešedík pretváral dobu a život roľníka
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
V Albertirši oslavovali evanjelické jubileá
Silno frekventované slová: Slovák a slovenský
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1070-v-albertiri-oslavovali-evanjelicke-jubilea
Dokument o Slovákoch v Alberti - Zem pre potomkov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1169-dokument-o-slovakoch-v-alberti-zem-pre-potomkov
Zväz Slovákov v Maďarsku na báze dobrovoľnosti, vzájomnej úcty a dôvery
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27558-zsm-na-baze-dobrovo-nosti-vzajomnej-ucty-a-d-very
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2094676460631319
Ocenenia Pro Cultura Slovaca 2019
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10570-ocenenia-pro-cultura-slovaca-2019
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2108814855884146
Majáles v podpilíšskom Santove
27. apríla 2019 s účinkujúcimi z Čúváru, Mlynkov, Verešváru, Pilisszentivánu, Šóškútu a Budapešti
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2097370760361889
Slovak Carpathian Highwaymen / Zbojník a najväčší Slovák?
Bohužiaľ, mravnosť je ťažko merateľná...
https://noveslovo.sk/c/Slovak_Carpathian_Highwaymen
Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Etnológ Ladislav Lenovský a historik Miroslav Kmeť prezentovali v UK v Bratislave trvácne plody svojej výskumnej vášne
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4690/dolnozemske-suznenia-skrze-knihu-etnolog-ladislav-lenovsky-a-historik-miroslav-kmet-prezentovali-v-uk-v-bratislave-trvacne-plody-svojej-vyskumnej-vasne
https://www.facebook.com/ppszvz/posts/2307915186115901
Predseda ÚSŽZ Ján Varšo: Veľkonočné sviatky prežite v zdraví a spokojnosti, milí krajania a rodáci!
Vzdelávanie a duchovno slovenského sveta zhodnocujú osobnosti / Pocty jubilantom, rozlúčka s doyenom slovenského zahraničia / Výskum tradičných hodnôt zvyšuje kredibilitu krajanského sveta / Aktivity inštitúcií i jednotlivcov na prospech súdržnosti v slovenskosti / Politika SR vo vzťahu ku krajanom posilňuje ich väzby so Slovenskom / Stretnutia v materskej vlasti utužujú efekt krajanskej agendy / Krajanské výzvy sú aj témou o životaschopnosti spolkových aktivít a identity Slovákov žijúcich v zahraničí / ÚSŽZ prizýva krajanov k súčinnosti na kľúčových projektoch 2019
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4679/velkonocne-sviatky-prezite-v-zdravi-a-spokojnosti-mili-krajania-a-rodaci
Slovenský fotograf Radoslav Černický získal za svoju snímku prestížnu cenu
Fotením sa pritom vôbec neživí
https://www.startitup.sk/slovensky-fotograf-ziskal-za-svoju-snimku-prestiznu-cenu-fotenim-sa-pritom-vobec-nezivi/
Populizmus v Maďarsku a Poľsku: Rovnaké tóny, odlišný orchester
1. apríla 2019 - (Edit Zgut - Robert Csehi / euractiv.sk)
Politickí komentátori neprestávajú populistických lídrov Viktora Orbána a Jaroslawa Kaczyńskeho porovnávať. V ich euroskeptickom populizme však existuje niekoľko zásadných rozdielov. Májové voľby do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blížia a spolu s nimi rastie aj euroskeptická rétorika v Poľsku a Maďarsku. Berúc do úvahy kritický pohľad vládnucich strán Práva a spravodlivosti a Fideszu, a ich lídrov Jaroslawa Kaczyńskeho a Viktora Orbána voči Európskej únii a niektorým jej politikám to nie je nijakým prekvapením. Viktorovi Orbánovi v Maďarsku v pokračovaní jeho protieurópskej rétoriky nezabránilo ani pozastavenie členstva Fideszu v Európskej ľudovej strane (EPP), ktoré prišlo po zavádzajúcej kampani maďarskej vlády. Tá zahŕňala billboardy s vyobrazením Jeana-Claudea Junckera po boku Georga Soroša ako stúpencov nelegálnej migrácie. Orbán občas podkopáva maďarskú podporu integračnému procesu Únie, no ani to mu nezabralo v prijatí silnej euroskeptickej, populistickej rétoriky. Maďarský premiér spochybňuje inštitucionálnu trajektóriu európskej integrácie a spoločné politiky v oblasti migračnej a azylovej politiky. Kritika samozrejme môže byť konštruktívna, ale práve populistický element v Orbánovej rétorike ju pre Úniu robí potenciálne deštruktívnou. Čoraz častejšie Úniu stotožňuje so skorumpovanými elitami v protiklade k „čistému“ maďarskému národu, ktorý reprezentuje on a jeho vláda. Antagonizmus medzi skorumpovanými unijnými elitami a úprimnými Maďarmi ilustruje nacionalistický, antiimperialistický zápas Maďarska s Bruselom. Už v roku 2011, kedy Maďarsko prijalo novú ústavu Orbán hovoril o „nežiaducej pomoci cudzincov“, ktorí sa snažia diktovať ako má Budapešť robiť svoju politiku, podobne ako to robili Sovieti po Druhej svetovej vojne. V roku 2014 nazval Úniu „Ríšou byrokratov“, ktorá koná proti vôli svojich občanov. V roku 2018 jeho vyjadrenia kulminovali vyhlásením, že „Brusel sa snaží premeniť alianciu slobodných národov na Európsku ríšu“. Orbánov slovník nezmiernilo ani pozastavenie členstva v EPP. Po rozhodnutí EPP Orbán vo svojom pravidelnom nedeľnom vystúpení v rádiu povedal, že „o tom, čo sa bude diať v Maďarsku, rozhodnú Maďari, nie ľavicové strany a mimovládne organizácie financované Sorosom v Bruseli“. Orbán zdôraznil, že elita v bruselskej bubline stratila kontakt s realitou, voči krajinám strednej Európy prechováva koloniálnu mentalitu a Maďarsku chce nanútiť svoj postoj k migrácii. Orbánov eurospektický a populistický naratív sa v uplynulých rokoch zameral na jedinú oblasť. Kritici maďarského premiéra mu zatiaľ vytýkajú konkrétne kroky v potieraní demokracie a právneho štátu, on ich naopak všetkých nálepkuje ako eurofederalistov a stúpencov migrácie. Ide o derivát jeho zmýšľania, v ktorom potrebuje „elity“ proti ktorému môže on vystupovať ako zástupca „ľudu“. Jaroslaw Kaczyński v Poľsku nedrží nijakú oficiálnu pozíciu, no je považovaný za de facto lídra krajiny. Rovnako ako jeho maďarský náprotivok si Kaczyński v uplynulých rokoch vyvinul silný euroskeptický, populistický naratív pripomínajúci ten Orbánov. V čase, keď sa začala stupňovať kritika právneho štátu v Poľsku, Kaczyński začal skorumpované domáce elity spájať s tými bruselskými. Už v roku 2015 hovoril, že Únii nedovolí, aby diktovala „cestu, ktorou sa vyberieme“. Neskôr Úniu prirovnal ku kolonizačnej mocnosti, ktorá zahájila útok voči poľskému ľudu. Migračná kríza Kaczyńskému umožnila zvýrazniť rozdiely medzi Bruselom a Poľskom. V tomto období začal vo svojej euroskeptickej rétorike zdôrazňovať rozdielnu identitu a hodnoty. Západoeurópske krajiny, ktoré Únii dominujú často nazýva nemorálnymi, pričom poukazuje na ich koloniálnu minulosť. Kaczyński nedávno vyhlásil proti Úniu novú kontrarevolúciu, keď Brusel označil za neschopný brániť tradičné, rodinné hodnoty, pretože neustále trvá na politickej korektnosti v záujme LGBTIQ+ komunity a moslimov. Politickí komentátori čoraz častejšie Orbána a Kaczyńskeho porovnávajú, ale ich euroskeptický populizmus má niekoľko dôležitých rozdielov. Centralizované maďarské politické prostredie umožňuje Orbánovi byť vo svojej kritike omnoho otvorenejší, zatiaľ čo Kaczyński je stále súčasťou viacčlennej politickej arény, ktorú zdieľa s ostatnými členmi vládneho kabinetu. Napríklad premiér alebo minister zahraničných vecí často hrajú vo vzťahu k Únii úlohu „dobrých policajtov“. Orbánova otvorenosť bola v uplynulých rokoch zametaná pod koberec najväčšou parlamentnou skupinou Európskej ľudovej strany. Kaczyński však podobnú ochranu na európskej úrovni nemal, čo prispelo k jeho umiernenému tónu. V Maďarsku aj Poľsku je opozícia často nálepkovaná za prisluhovačov Bruselu, ale politický systém v Poľsku a pozícia Práva a spravodlivosti v ňom opäť tento prvok v debate zvýrazňuje. V oboch krajinách takisto lídri hovoria o imperializme Únie a dôležitosti národnej suverenity, Orbán však svoj euroskepticizmus nastavuje cez prizmu proimigračnej politiky Únie, zatiaľ čo Kaczyński Úniu kritizuje skôr v kontexte debaty o úpadku právneho štátu v krajine. Kritika právneho štátu v Maďarsku je podľa Orbána trestom za jej migračnú politiku, tento prvok v Poľsku taký výrazný nie je. Napriek rozdielom Orbán neprestáva zdôrazňovať euroskeptické spojenie medzi Varšavou a Budapešťou. „Bruselské útoky na Poľsko sú útokmi proti celej strednej Európe, vrátane nás, Maďarov. Budovateľom ríše, ktorý sa snažia svoj tieň rozšíriť nad strednú Európu odkazujeme, že vždy budú musieť počítať so silnými väzbami medzi Poľskom a Maďarskom.“ V akej miere sa tieto väzby ukážu po eurovoľbách ešte iba uvidíme. Orbánovo potenciálne vylúčenie z EPP však bude mať nepochybný dopad na jeho rétoriku, nakoľko už ako člen EPP urobil mnoho, aby zväčšil medzeru medzi Východom a Západom.
Maďarský parlament upraví kritizovaný systém správnych súdov
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/507438-madarsky-parlament-upravi-kritizovany-system-spravnych-sudov
Orbán sa nezúčastní v Miláne na založení aliancie krajnej pravice
https://www.24hod.sk/orban-sa-nezucastni-v-milane-na-zalozeni-aliancie-krajnej-pravice-cl666729.html
Šéf maďarskej opozičnej strany je podozrivý z násilia voči verejnému činiteľovi
3. apríla 2019 - (tasr)
Budapeštianska regionálna vyšetrovacia prokuratúra vypočula predsedu maďarskej centristickej mimoparlamentnej strany Momentum Mozgalom Andrása Feketeho-Győra pre podozrenie zo spáchania trestného činu násilia voči verejnému činiteľovi. Ako v stredu informovala agentúra MTI, predsedu zažalovala pohotovostná polícia, Národný úrad vyšetrovania (NNYI) a súkromné osoby po tom, čo Fekete-Győr vlani 13. decembra pri protivládnych demonštráciách údajne hodil cielene do kordónu policajtov na hlavnom schodisku parlamentu zapálenú dymovnicu. Opozičný politik voči krokom prokuratúry podal sťažnosť a odmietol vypovedať. Podľa MTI za takýto trestný čin hrozí páchateľovi odňatie slobody v rozsahu od jedného až do piatich rokov.
SMK potvrdila ponuku od OĽaNO
https://www.aktuality.sk/clanok/681388/smk-dostali-sme-ponuku-od-olano-ale-k-rokovaniam-zatial-nedoslo/
Maďarský parlament schválil vládny akčný plán na podporu rodiny
1. apríla 2019 - (tasr)
Poslanci maďarského parlamentu v pondelok schválili veľkou väčšinou hlasov úpravu zákonov potrebnú k zavedeniu akčného plánu na ochranu rodiny, informovala agentúra MTI. Za návrh predložený ministrom ľudských zdrojov Miklósom Káslerom hlasovalo 176 poslancov, desiati boli proti a šiesti sa zdržali hlasovania. Predseda opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalan Tóth po schválení úpravy zákonov poznamenal, že poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP odmietli návrhy socialistov, ktorí chceli presadiť, aby sa podporné kroky vlády týkali všetkých rodín a všetkých detí. „Akčný plán podporuje iba úzku skupinu detí a rodín. Sú v ňom ale aj pozitívne prvky, preto sme za návrh hlasovali,” dodal Tóth. Predseda vlády Viktor Orbán 10. februára vo výročnom prejave o stave krajiny v Budapešti avizoval sedembodový akčný program na ochranu rodín. Ten sa má týkať okrem iného výhodných pôžičiek pre prvýkrát vydaté ženy vo veku do 40 rokov, rozšírenia výhod pri zaobstarávaní bytu pre rodiny s najmenej dvoma deťmi, zrušenia dane z príjmu pre matky so štyrmi deťmi, ale aj príspevku na vozidlo pre rodiny s najmenej tromi deťmi.
Kiska zakladá stranu
https://slovensko.hnonline.sk/1918312-kiska-prehovoril-preco-zaklada-stranu-potrebujeme-prevziat-moc-ideme-do-toho
R. Fico: Vítam rozhodnutie A. Kisku založiť stranu, teším sa z neho
http://www.teraz.sk/slovensko/r-fico-vitam-rozhodnutie-a-kisku-zal/387977-clanok.html
Prvou slovenskou prezidentkou bude Zuzana Čaputová
V druhom kole prezidentských volieb získala viac ako milión hlasov voličov, čo predstavuje 58,37 percenta hlasov.
http://www.teraz.sk/slovensko/sledujeme-online-caputova-po-volbach/387241-clanok.html
Čaputová ako súčasť Sorosovej protimaďarskej konšpirácie
https://dennikn.sk/1432100/caputova-ako-sucast-sorosovej-protimadarskej-konspiracie/
Maďarský expert: Z výhry Čaputovej sa môže poučiť aj maďarská opozícia
1. apríla 2019 - (tasr)
Prípad víťazstva Zuzany Čaputovej v slovenských prezidentských voľbách svedčí o tom, že zomknutím je možné zlomiť vládnucu populistickú nacionalistickú moc, povedal v pondelok v rozhovore pre spravodajský server HírKlikk.hu maďarský expert pre zahraničnú politiku István Szent-Iványi. „Víťazstvo liberálnej Čaputovej je veľmi dobrým znamením a dobrou správou, ktorej odkazom je: síce slabá a roztrieštená opozícia nemá šancu postaviť kandidáta voči vládnucej populistickej a nacionalistickej moci, avšak riešenie môže prísť zvonka,” reagoval expert na výsledky volieb v SR. Szent-Iványi ale súčasne poznamenal, že je otázne, či sa z toho maďarská opozícia dokáže poučiť. Podľa jeho slov je pre Slovensko, ale aj pre celý región strednej Európy vrátane Maďarska dobrou správou, že je možné zasiahnuť vážnym úderom aj zdanlivo neporaziteľné politické vedenie populisticko-nacionalistického razenia. Expert vyzdvihol skutočnosť, že Čaputová v sobotňajšom druhom kole volieb zvíťazila v najväčšej miere v okrese Dunajská Streda, kde prevažujú obyvatelia maďarskej národnosti. „Je zaujímavé, že na druhej strane Dunaja uvažujú radikálne inak a podporili liberálneho a progresívneho kandidáta,” uzavrel Szent-Iványi.
Nemecký prezident pozval Čaputovú na oslavy pádu Berlínskeho múru
https://www.aktuality.sk/clanok/681073/nemecky-prezident-pozval-caputovu-na-oslavy-padu-berlinskeho-muru/
Áder listom zablahoželal Čaputovej a pozval ju na návštevu Budapešti
2. apríla 2019 - (tasr)
Maďarský prezident János Áder zaslal Zuzane Čaputovej list, v ktorom jej zablahoželal k víťazstvu v sobotňajších slovenských prezidentských voľbách a pozval ju na návštevu Budapešti. Informovala o tom v utorok agentúra MTI. Áder vyjadril presvedčenie, že na Slovensku obsadí post hlavy štátu osoba, ktorá je odhodlaná rozvíjať vzájomné vzťahy Slovenskej republiky s „Rád by som si s Vami vymenil názory na otázky udržateľnosti a ochrany životného prostredia, ktoré sú pre nás oboch také dôležité, ako aj na budúcnosť tohto regiónu a Európy,” píše v liste maďarský prezident. Najvyšší predstaviteľ maďarského štátu deklaroval záujem pokračovať s novou slovenskou prezidentkou v konštruktívnom dialógu, ktorý by mal poslúžiť ďalšiemu posilneniu vzájomnej dôvery, ale aj pomôcť k uspokojivému riešeniu doposiaľ otvorených otázok. „V tejto súvislosti ma napĺňa nádejou otvorenosť, ktorú prejavujete voči otázkam dôležitým pre národnostné menšiny,” dodal Áder. V závere maďarský prezident pozval Čaputovú na návštevu Budapešti, ktorej cieľom by mala byť diskusia o situácii maďarsko-slovenských vzťahov a o perspektíve vzájomnej spolupráce.
Fidesz zverejní svoj program pre voľby do EP
http://www.teraz.sk/zahranicie/orbanov-fidesz-zverejni-svoj-program-p/386115-clanok.html
Fidesz si v prieskume inštitútu Závecz udržal výrazný náskok
http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-si-v-prieskume-institutu-zavec/386223-clanok.html
Prieskum: Fidesz z pozastavenia členstva v EPP profitoval
http://www.teraz.sk/zahranicie/prieskum-fidesz-z-pozastavenia-clenstv/387414-clanok.html
V Budapešti sa Barleyová stretla so šéfom opozičných socialistov
Chceme tiež dosiahnuť, aby spolupráca jednotlivých členských krajín Únie bola založená na vzájomnej úcte a vzájomnom uznaní, zdôraznila nemecká ministerka spravodlivosti.
http://www.teraz.sk/zahranicie/nemecka-ministerka-sa-stretla-so-sefo/386017-clanok.html
Predsedníctvo Fideszu hodnotilo situáciu po pozastavení členstva v EPP
http://www.teraz.sk/zahranicie/predsednictvo-fideszu-hodnotilo-situac/386260-clanok.html
Pozastavenie členstva v EPP inicioval Fidesz, tvrdí vládna politička
http://www.teraz.sk/zahranicie/pozastavenie-clenstva-v-epp-inicioval-f/386373-clanok.html
Weber: Mali by sme hovoriť o článku 7 voči Maďarsku a Poľsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/weber-europska-rada-by-mala-hovorit-o/386562-clanok.html
Orbán vyzval Maďarov žijúcich mimo EÚ, aby sa zúčastnili na eurovoľbách
1. apríla 2019 - (tasr)
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán listom vyzýva občanov Maďarska žijúcich v krajinách mimo Európskej únie vrátane zámoria, aby využili svoje právo a zúčastnili sa na májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP), informovalo v pondelok internetové vydanie denníka Magyar Nemzet. „Otvára sa pred nami nová forma spolupatričnosti. V nadchádzajúcich voľbách, ktoré majú osudový význam, môžu vyjadriť svoj názor spoločne všetci Maďari,” píše sa v Orbánovom liste adresovanom Maďarom žijúcim mimo Únie. Denník pripomenul, že Maďari žijúci v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, v srbskej Vojvodine či v zámorí sa môžu zúčastniť na voľbách do EP vďaka vlaňajšej úprave zákona o voľbách.
Szijjártó: Maďarsko nesplní ani jeden bod globálneho migračného balíka
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-nesplni-ani-jede/385939-clanok.html
Maďarsko vyčíta EÚ udelenie bankovej karty teroristovi
https://svet.sme.sk/c/22090128/fidesz-migracia-madarsko-vycita-eu-udelenie-bankovej-karty-teroristovi.html
Zadržaný Sýrčan z IS tvrdil, že pracuje pre grécke tajné služby
http://www.teraz.sk/zahranicie/zadrzany-syrcan-z-is-tvrdil-ze-pra/386095-clanok.html
Sýrčana podozrivého z terorizmu vypočúvali Maďari deväť hodín
https://svet.sme.sk/c/22090989/zadrzaneho-syrcana-podozriveho-z-terorizmu-vypocuvali-madari-devat-hodin.html
Maďarskí policajti ďalej chránia hranice Severného Macedónska a Srbska
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-policajti-dalej-pomahaju-c/387796-clanok.html
Správu hraníc s Maďarskom bude mať v kompetencii slovenská delegácia
27. marca 2019 - (tasr)
Úlohy pri správe slovensko-maďarskej štátnej hranice budú spadať pod slovenskú delegáciu Slovensko-maďarskej hraničnej komisie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila aj návrh na vymenovanie jej nového predsedu, ktorým bude Peter Šlahor. „Vymenovaním predsedu a ďalších členov slovenskej delegácie bude zriadená slovenská delegácia Slovensko-maďarskej hraničnej komisie v zmysle článku 22 uvedenej zmluvy o štátnej hranici a ukončená činnosť slovenskej delegácie Spoločnej slovensko-maďarskej komisie pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc,” ozrejmil rezort vnútra v predkladaných materiáloch. Návrh na vymenovanie a odvolanie predsedu slovenských delegácií hraničných komisií je podľa slov rezortu v kompetencii ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD). Rezort doplnil, že ministerka vymenuje ďalších členov komisie v súčinnosti s príslušnými vedúcimi ústredných orgánov štátnej správy.
Pred 74 rokmi sa obyvatelia Bratislavy dočkali oslobodenia od fašizmu
https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/54164-video-pred-74-rokmi-sa-obyvatelia-bratislavy-dockali-oslobodenia-od-fasizmu
Vesničko má středisková má už viac ako 30 rokov: Ako sa zmenil legendárny Otík?
Možno by ste ho nespoznali / Je to teda už 33 rokov, čo pod taktovkou režiséra Jiřího Menzela vznikol jeden z najobľúbenejších filmov českých a slovenských divákov. Keď sa povie názov tohto filmu, ten kto ho videl si okamžite spomenie na legendárnu dvojicu Karla Pávka a závozníka Otíka, ktorú stvárnili úžasný Marián Labuda a jeho maďarský kolega János Bán.
https://www.dobrenoviny.sk/c/159593/ubehlo-viac-ako-30-rokov-z-legendarneho-otika-z-vesnicko-ma-strediskova-sa-stal-charizmaticky-muz-
Ilona Németh - Spoločenská angažovanosť prostredníctvom umenia
Bola pri vzniku Maďarskej nezávislej iniciatívy, vývoj po roku 1990 ju však sklamal
https://dennikn.sk/1425911/vytvarnicka-ilona-nemeth-bola-pri-vzniku-madarskej-nezavislej-iniciativy-politicky-vyvoj-po-roku-1990-ju-vsak-sklamal/
V GSMU a Žitnoostrovskom múzeu sa konajú výstavy maďarských umelcov
http://www.teraz.sk/kultura/v-gsmu-a-zitnoostrovskom-muzeu-sa-kona/387193-clanok.html
EURO 2020: Chorvátsko podľahlo Maďarsku 1:2
http://www.teraz.sk/sport/euro-2020-chorvatsko-podlahlo-v-mada/385806-clanok.html
Maďari otočili duel s Chorvátmi
Maďari oproti prvému zápase v Trnave, kde prehrali so Slovenskom 0:2, podali diametrálne odlišný výkon.
http://www.teraz.sk/sport/-madari-otocili-duel-s-chorvatmi-dalic/385876-clanok.html
Slováci a Maďari čerpajú skúsenosti od organizátorov predchádzajúcich i budúcich ME
Ešte necelé tri roky zostávajú Slovensku a Maďarsku na prípravy európskeho šampionátu v hádzanej mužov, ktorý budú spoločne hostiť v januári 2022.
https://sport.aktuality.sk/c/390923/slovaci-a-madari-cerpaju-skusenosti-od-organizatorov-predchadzajucich-i-buducich-me/
Londýn / Budapešť - Wizz Air očakáva zisk
http://www.teraz.sk/ekonomika/wizz-air-ocakava-cisty-zisk-za-minul/387642-clanok.html
Tanečníci zo štyroch európskych krajín v Ružomberku
https://www.teraz.sk/regiony/tanecnici-zo-styroch-europskych-kraj/387470-clanok.html
Dvaja Slováci sa vlámali do budovy maďarskej pošty
http://www.teraz.sk/slovensko/dvaja-slovaci-sa-vlamali-do-budovy-ma/387631-clanok.html
Cenu Ondreja Štefanka udelili Jarmile Hodoličovej, Michalovi Lásikovi a Miroslavovi Kmeťovi
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4670/cenu-ondreja-stefanka-udelili-v-nadlaku-jarmile-hodolicovej-michalovi-lasikovi-a-miroslavovi-kmetovi
Univerzita Komenského si pripomína 100 rokov svojho vzniku
https://www.dobrenoviny.sk/c/158754/univerzita-komenskeho-si-pripomina-100-rokov-svojho-vzniku
Chyrne mesto na Dolňakoch Kečkemít
„Chyrne mesto na Dolňakoch Kečkemít, / Tam moj belčov, chyža rodna, chyby ňit, / Jeho chleb jim, z maďarskej ho pšenice / S ftačim mlikom pekli šumne dzifčice.“
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/505501/chyrne-mesto-na-dolnakoch-keckemit.html
Pocta svetoznámemu architektovi Ladislavovi Hudecovi v jeho rodnej Banskej Bystrici
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2958/pocta-ladislavovi-hudecovi-svetoznamemu-architektovi-v-jeho-rodnej-banskej-bystrici
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
Pozor, prejdeme na letný čas!
https://www.dobrenoviny.sk/c/159161/nezabudnite-v-noci-na-nedelu-31-marca-si-pospime-o-hodinu-kratsie
Podpora zo Slovenska / Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ
Zoznamy schválených žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/d05e3fc45584398835684e4cfd3a058e.pdf
Zoznamy zamietnutých žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/f18f118d29cd0105b55d37b6b4915d04.pdf
Upozornenie pre prijímateľov dotácií:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4672/dotacie-2019--schvalene-a-neschvalene-ziadosti-o-dotacie-2019
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2050652991700333
Vyhlásenie skupiny maďarských intelektuálov na Slovensku k prezidentským voľbám
https://dennikn.sk/minuta/1420715/?ref=list
Mladí politici žiadajú, aby bol v srdci európskeho projektu aj slobodný internet
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/opinion/mladi-ziadaju-aby-bol-v-srdci-europskeho-projektu-aj-slobodny-internet/
Poľský prezident udelil maďarskému najvyššie štátne vyznamenanie
https://www.aktuality.sk/clanok/678313/polsky-prezident-udelil-madarskemu-najvyssie-statne-vyznamenanie/
László Barak: Ja neísť bývať zahraničie
(Naj)novší neúprosný pokus na poli občianskej poézie. Čitateľovi, ktorý vezme do rúk túto útlu zbierku, nepochybne zídu na um základné diela voľného verša v kontexte maďarskej a celosvetovej avantgardnej poézie. / László Barak (1953) je maďarsko-slovenský básnik, prozaik a publicista, žijúci v Dunajskej Strede. Napísal niekoľko zbierok, napr. zbierku Retúr do pekla (Kalligram 2006), v ktorej reflektoval prostredie a znalosť slangu dunajskostredského podsvetia.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/506413-laszlo-barak-ja-neist-byvat-zahranicie/
Drží Fico Kotlebu za gule?
https://dennikn.sk/blog/1420638/drzi-fico-kotlebu-za-gule-uvaha/
Bratislavský Volkswagen posiela do maďarského Audi 130 ľudí
Slovenskí zamestnanci tak budú vypomáhať v neďalekom Győri vďaka spolupráci medzi sesterskými závodmi koncernu Volkswagen pri výrobe vozidiel a motorov.
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/506233-bratislavsky-volkswagen-posiela-do-madarskeho-audi-130-ludi/
Priemyselné dedičstvo okolo Rožňavy predstavuje dvojjazyčná publikácia
Dvojjazyčná publikácia bola vydaná vďaka programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarsko - Slovensko 2014 - 2020.
http://www.teraz.sk/regiony/roznava-priemyselne-dedicstvo-regi/385337-clanok.html
Ravasz: Nesmieme dovoliť, aby sa na Slovensko vo veľkom dostala droga herba
Slovensko musí zabrániť tomu, aby sa na jeho územie zo susedného Maďarska vo veľkom šírila droga herba. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz...
https://www.aktuality.sk/clanok/677970/ravasz-nesmieme-dovolit-aby-sa-na-slovensko-vo-velkom-dostala-droga-herba/
História - Ako Slovensko zachránili Šnejdárkovi Senegalčania
V Budapešti sa boľševici zmocnili vlády a vyhlásili Maďarskú republiku rád a diktatúru proletariátu. V praxi to znamenalo masový teror, úsilie o vývoz revolúcie do okolitých krajín a neskrývaný zámer obnoviť Uhorsko. Česko-slovenská vláda bola preto nútená vyhlásiť mobilizáciu a na celom území Slovenska 21. marca 1919 aj výnimočný stav. Maďarskí bojovníci za krajšiu budúcnosť vtrhli na Slovensko a jeho východ okupovali až po severnú hranicu.
https://bratislava.sme.sk/c/22060748/ako-slovensko-zachranili-snejdarkovi-senegalcania.html
Orbán opäť zaútočil na EÚ, napriek pozastaveniu členstva Fideszu v EPP
24. marca 2019 - (tasr)
Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu opäť zaútočil na Európsku úniu. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Orbánovmu Fideszu pozastavili členstvo v Európskej ľudovej strane (EPP), informovala agentúra DPA. „Bruselskí politici žijú v bubline. Budujú bruselskú byrokratickú elitu, ktorá stratila kontakt s realitou,” vyhlásil v nedeľu Orbán v maďarskom rozhlase. Vyzval pritom maďarských občanov, aby v májových voľbách do Európskeho parlamentu podporili jeho vládnu stranu Fidesz, ktorá podľa neho nebude robiť to, čo „diktuje Brusel”, ale len to, čo chcú obyvatelia Maďarska. Za dočasné pozastavenie členstva Fideszu v EPP hlasovalo v stredu 190 delegátov a proti boli iba traja. Súčasťou kompromisného riešenia, s ktorým nakoniec súhlasila aj maďarská strana, je zriadenie trojčlenného monitorovacieho výboru, ktorý zohrá úlohu akejsi vyšetrovacej komisie. Tá by v horizonte šiestich mesiacov mohla rozhodnúť o opätovnom obnovení členstva, ak Fidesz splní stanovené podmienky. K pozastaveniu členstva Fideszu došlo v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie. Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny. K tomu napokon nedošlo, zrejme aj s ohľadom na blížiace sa eurovoľby. Niektorí členovia EPP sa obávajú toho, že by Orbán mohol v EP uzavrieť spojenectvo s talianskymi pravicovými populistami alebo poľskými národnými konzervatívcami. „Po európskych voľbách sa vo Fidesze rozhodneme, čo je dobré pre Maďarsko. Či budeme pokračovať v rámci EPP, alebo či je naše miesto skôr v nejakej novej aliancii strán,” citovala Orbánove nedeľňajšie vyjadrenie agentúra AFP.
Maďarskí socialisti iniciujú petíciu za zachovanie Maďarska v EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-socialisti-iniciuju-peticiu/385048-clanok.html
Hlasovanie o Orbánovi u euroľudovcov skončilo pozastavením členstva
Ide o kompromisné riešenie, s ktorým nakoniec súhlasila aj maďarská vládna strana. V praxi to znamená, že trojčlenný monitorovací výbor zohrá úlohu akejsi vyšetrovacej komisie, ktorá by v horizonte šiestich mesiacov mala rozhodnúť o opätovnom obnovení členstva Fideszu v EPP. Členmi monitorovacieho výboru sú bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, rakúsky exkancelár Wolfgan Schüssel a bývalý šéf europarlamentu Hans-Gert Pöttering. Počas obdobia pozastaveného členstva Fidesz nebude mať právo zúčastniť sa na voľbách v štruktúrach EPP, čiže právo voliť a uchádzať sa o pozície v rámci strany.
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/hlasovanie-o-orbanovi-u-euroludovcov-skoncilo-pozastavenim-clenstva/
Pozastavenie členstva Fideszu je jasným odkazom, vyhlásil Weber
22. marca 2019 - (aktuality.sk)
Pozastavenie členstva maďarskej vládnej strany Fidesz v Európskej ľudovej strane (EPP) znamená, že strana premiéra Viktora Orbána stráca všetky práva v orgánoch strany, reagoval pre piatkové vydanie ľavicového denníka Népszava predseda frakcie EPP v Európskom parlamente Manfred Weber v súvislosti s odlišnou interpretáciou tohto kroku zo strany Orbána. Ten v stredu k verdiktu EPP povedal, že Fidesz nemožno vylúčiť z EPP a nie je možné ani mu pozastaviť členstvo v nej. „Rozhodli sme sa pre riešenie, v rámci ktorého prerušíme uplatnenie svojho práva hlasovať dovtedy, kým trojčlenný monitorovací výbor pripraví svoju správu. Potom budeme opäť rokovať,“ povedal Orbán novinárom a dodal, že rozhodnutie EPP je dobré. Weber pripomenul, že 13 členských strán EPP žiadalo, aby ľudovci dali zreteľne najavo, že EPP je stranou hodnôt. „Nedokážem ovplyvniť to, akým spôsobom niekto rozhodnutie komunikuje. Každý si to vysvetľuje, ako chce. Očakávam od Fransa Timmermansa (líder kandidátky Strany európskych socialistov pre voľby do EP), aby rovnako postupoval aj voči Rumunsku či Malte. V Európe sa dejú znepokojujúce veci, aj preto potrebujeme povinný mechanizmus na zabezpečenie právneho štátu,“ dodal predseda frakcie EPP. Predseda EPP Joseph Daul prostredníctvom Twitteru v stredu oznámil, že za dočasné pozastavenie členstva Fideszu hlasovalo 190 delegátov a proti boli iba traja. Súčasťou kompromisného riešenia, s ktorým nakoniec súhlasila aj maďarská vládna strana, je zriadenie trojčlenného monitorovacieho výboru, ktorý zohrá úlohu akejsi vyšetrovacej komisie. Tá by v horizonte šiestich mesiacov mala rozhodnúť o opätovnom obnovení členstva Fideszu v EPP.
Predsedníctvo EPP odporučilo dočasné pozastavenie členstva Fideszu
Strana premiéra Viktora Orbána zostáva v radoch EPP, ale bude podliehať procesu monitorovania.
http://www.teraz.sk/zahranicie/predsednictvo-epp-odporucilo-docasne/385081-clanok.html
Orbán ubezpečil Bavorsko, že CEU môže zostať v Budapešti
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-ubezpecil-bavorsko-ze-ceu-mo/384976-clanok.html
Analytik: Fidesz zrejme nevylúčia z EPP, možno mu pozastavia členstvo
http://www.teraz.sk/zahranicie/analytik-fidesz-zrejme-nevylucia-z-ep/384734-clanok.html
Delegáciu Fideszu na schôdzke EPP v stredu povedie Orbán
http://www.teraz.sk/zahranicie/delegaciu-fideszu-na-schodzke-epp-v-st/384722-clanok.html
Weber by podporil zámer nehlasovať o vylúčení Orbánovho Fideszu z EPP
http://www.teraz.sk/zahranicie/weber-by-podporil-zamer-nehlasovat-o-v/384834-clanok.html
Orbána sa chcú zbaviť už aj vlastní. Podržia ho Bugárovci?
https://www.aktuality.sk/clanok/677179/orbana-sa-chcu-zbavit-uz-aj-vlastni-podrzia-ho-bugarovci/
Orbán prekročil červenú čiaru, zlostia sa v Európskej ľudovej strane
https://dennikn.sk/1415545/orban-prekrocil-cervenu-ciaru-zlostia-sa-v-europskej-ludovej-strane-smk-ho-podrzi-most-hid-este-uvidi/
Výbor europarlamentu bude opätovne hodnotiť situáciu v Maďarsku
Dôvodom rokovania výboru LIBE je zhodnotenie súčasnej situácie v Maďarsku, ako aj pokrok ohľadom žiadosti europarlamentu, aby sa preskúmalo, či Maďarsko predstavuje systémovú hrozbu pre hodnoty EÚ.
http://www.teraz.sk/zahranicie/vybor-europarlamentu-bude-opatovne-hod/384784-clanok.html
Szijjártó otvoril v Jeruzaleme maďarské obchodné zastúpenie
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-otvoril-v-jeruzaleme-madars/384857-clanok.html
Maďarskí opoziční poslanci dostali za protesty vysoké pokuty
https://svet.sme.sk/c/22079439/madarski-opozicni-poslanci-dostali-za-protesty-vysoke-pokuty.html
Rast miezd na Slovensku v rámci krajín V4 zaostával, najvyšší bol v Maďarsku
https://www.webnoviny.sk/rast-miezd-na-slovensko-v-ramci-krajin-v4-zaostaval-najvyssi-bol-v-madarsku/
Balaton Sound odhalil ďalšiu časť lineupu. Nový headlinerom je Sean Paul
https://hudba.zoznam.sk/spravy/18-03-2019-balaton-sound-odhalil-dalsiu-cast-lineupu-novy-headlinerom-je-sean-paul/
Pracovníci budapeštianskeho dopravného podniku BKV pripravujú štrajk
http://www.teraz.sk/zahranicie/pracovnici-budapestianskeho-dopravneh/384779-clanok.html
Novozélandský útočník vlani vlakom pricestoval do Maďarska
http://www.teraz.sk/zahranicie/novozelandsky-utocnik-vlani-vlakom/384605-clanok.html
EURO 2020: Slováci zvíťazili nad Maďarskom 2:0 v Trnave
http://www.teraz.sk/sport/euro-2020-slovaci-zvitazili-nad-mad/385376-clanok.html
Obrovská pochvala: Maďarský novinár po dueli vyzdvihol Slovensko i Slovákov
Portál nemzetisport.hu sa k duelu postavil veľmi zaujímavo, okrem iného pochválil Slovensko ako krajinu: Na Slovensku nie je ani stopy po negatívnych prejavoch voči Maďarom / Slováci sa v Trnave správali veľmi pohostinne
https://futbal.pravda.sk/reprezentacia/clanok/506354-obrovska-pochvala-madarsky-novinar-po-dueli-vyzdvihol-slovensko-i-slovakov/
Slovensko vstúpilo do kvalifikácie víťazne
https://sportky.zoznam.sk/c/200607/video-slovensko-vstupilo-do-kvalifikacie-vitazne-na-uvod-sme-zdolali-madarsko
Napriek prehre so SR tréner Maďarov chválil prístup hráčov
http://www.teraz.sk/sport/euro-2020-napriek-prehre-so-sr-trener/385434-clanok.html
Rusnák: Splnili sme, čo tréner chcel
http://www.teraz.sk/sport/euro-2020-start-za-tri-body-rusnak/385421-clanok.html
Triumf nad Maďarskom sa nerodil ľahko
http://www.teraz.sk/sport/triumf-nad-madarskom-sa-nerodil-lahko/385402-clanok.html
Večer hrajú Slováci proti Maďarom
https://futbal.pravda.sk/reprezentacia/clanok/506177-sest-bodov-bude-idealnych-dufa-hapal-pre-hamsika-to-je-male-derby/
Ostro sledovaný súboj
https://sport24.pluska.sk/futbal/reprezentacia-sr/z-porovnania-cien-hracov-slovenskej-superovej-reprezentacie-vam-zatoci-hlava-skriniar-je-drahsi-ako-vsetci-madari.html
Polícia označila futbalový zápas Slovensko - Maďarsko za rizikový
https://www.webnoviny.sk/policia-oznacila-futbalovy-zapas-slovensko-madarsko-za-rizikovy-v-trnave-budu-dopravne-obmedzenia/
Pred 20 rokmi obral Maďarov o triumf Attila Pinte
21. marca očakáva víťazstvo Slovenska
https://sport.aktuality.sk/c/388869/pred-20-rokmi-obral-madarov-o-triumf-attila-pinte-vo-stvrtok-ocakava-vitazstvo-slovenska/
Maďarskí chuligáni: Bojujeme za pätnásť miliónov Maďarov
https://www.cas.sk/clanok/818058/madarski-chuligani-zbroja-bojujeme-za-paetnast-milionov-madarov-kricia-pred-zapasom/
Nešportové správanie fanúšikov: Tešiacich sa Slovákov trafili pivom
https://www.cas.sk/clanok/818249/nesportove-spravanie-fanusikov-tesiacich-sa-slovakov-trafili-pivom/
Maďari idú do Trnavy vyhrať. Budú tam ako doma?
https://futbal.pravda.sk/reprezentacia/clanok/506028-madari-idu-do-trnavy-vyhrat-budu-tam-ako-doma/
Maďarskí fanúšikovia naháňajú strach, ešteže naši chuligáni ignorujú reprezentáciu
https://dennikn.sk/1421304/sportovy-newsfilter-madarski-fanusikovia-nahanaju-strach-esteze-nasi-chuligani-ignoruju-reprezentaciu
Chorvátsko podľahlo Maďarsku 1:2
http://www.teraz.sk/sport/euro-2020-chorvatsko-podlahlo-v-mada/385806-clanok.html
L. Kubala o ocenenom otcovi: Na Slovensko nikdy nezabudol
Narodil sa v Budapešti v slovensko-maďarskej rodine
19. marca 2019 - (tasr)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kubala
Na slávnostnom vyhlásení ankety Futbalista roka 2018 18. marca 2019 v Šamoríne uviedli in memoriam do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF) legendárneho Ladislava Kubalu. Jeho syna Lászlóa úprimne potešilo, že na hviezdu 50-tych rokov minulého storočia v krajine predkov nezabudli. Ladislav Kubala sa narodil 10. júna 1927 v Budapešti v slovensko-maďarskej rodine. Otec Pavol bol rodák z Martina, matka Anna Steczová mala slovensko-poľsko-maďarské korene. Počas hráčskej kariéry reprezentoval až tri krajiny - Československo, Maďarsko i Španielsko, v rokoch 1951 až 1961 bol na klubovej úrovni ikonou FC Barcelona. Unikátny driblér, ktorého viacerí odborníci prirovnávajú herným štýlom k Lionelovi Messimu, dopomohol katalánskemu veľkoklubu k štyrom majstrovským titulom. Z individuálnych prvenstiev čnie nad všetkými ocenenie pre najlepšieho hráča 20. storočia FC Barcelona. Jeho podobizeň je neodmysliteľnou súčasťou štadióna Camp Nou už takmer desať rokov. Kubalovu sochu v barcelonskom futbalovom chráme slávnostne odhalili 24. septembra 2009. Podobný projekt sa chystá aj v Bratislave, zatiaľ však nemá reálne kontúry. „Som veľmi vďačný, že spomienky na môjho otca sú stále živé a nevyhasli. Mám radosť, že môžem byť na mieste, odkiaľ pochádzal. Na Slovensko nikdy nezabudol, často sa k nemu v spomienkach vracal,” povedal László Kubala na utorkovej tlačovej konferencii v priestoroch SSSF. Detstvo v rodine slávneho futbalistu nebolo podľa jeho slov ničím odlišné od toho, ktoré prežívali jeho rovesníci. Ale napríklad voľný pohyb na ulici bez upútania davu ľudí nebol možný. Kubala bol medzi fanúšikmi obľúbený nielen vďaka futbalovej jedinečnosti, ale aj pre vzácne charakterové vlastnosti. „Otec bol skvelý človek. Vždy sa snažil pomôcť každému, kto to potreboval, pretože sám sa v živote nie raz ocitol v ťažkej situácii a videl veľa nešťastia. Bol spoločenský, ale pritom jednoduchý a priateľský. Keď si aj s niekým 'nesadol', vyhýbal sa konfliktu a hroteniu vzťahov,” spomínal na otca László Kubala. V rokoch 1946 až 1948 pôsobil Kubala v Slovane Bratislava. Na Slovensko prišiel z Ferencvárosu Budapešť ako „mladé ucho”, od starších spoluhráčov si do futbalového i osobného života vzal len to najlepšie: „V kolektíve veľmi rýchlo zapadol a bol obľúbený. Spoluhráči ho formovali nielen po futbalovej, ale aj ľudskej stránke. Nikdy si ich neprestal vážiť a vždy vravieval, že vďaka nim sa naučil to, čo vedel. Rád opakoval známu vetu, že bez spoluhráčov by sám nikdy nič nedosiahol.” László Kubala gény po otcovi nezdedil, na slávne priezvisko je však hrdý: „Samozrejme, že mi prinieslo aj nejaké úskalia, prevažujú však pozitívne skúsenosti. Poznajú ma v každom kúte sveta. Kdekoľvek ukážem občiansky preukaz, tak sa ma spýtajú, či som syn Ladislava Kubalu.” Jeho otec po skončení hráčskej kariéry pôsobil ako tréner. Viedol viaceré kluby v Španielsku vrátane milovanej Barcelony, ale aj národné tímy Španielska a Paraguaja. Zomrel 17. mája 2002 v Barcelone.
Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1448-pozvanky-programy-podujatia-predbene
Fórum Lingvistického ústavu MTA aj s národnosťami
Lingvistický ústav Maďarskej akadémie vied (MTA) od 3. do 5. apríla 2019 usporiada fórum „Stretnutia jazyka a kultúry v získavaní vedomostí v 21. storočí“. Prvý deň bude venovaný tematike národností. Séria prednášok dostala názov „Teória a prax jazykovej mapy 3. - Národnostná panoráma Maďarska“. Miesto konania: Lóvasút Kultúrális és Rendezvényközpont (Budapešť, XII. obvod, Ul. Zugligeti č. 64).
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27421-forum-lingvistickeho-ustavu-mta-aj-s-narodnos-ami
Prihláste sa na akreditované odborné doškoľovanie
http://www.luno.hu/images/stories/2018/Aktuality/18-09/DoskolProg18-prihlaska.doc
Celoštátna konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku dňa 13. apríla 2019 v sobotu usporiada v Teranoch 19. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok. Na odbornom stretnutí odznejú prednášky na tému obnovenie zbierky. Účastníci budú mať možnosť reštaurovať drevené a keramické predmety pod vedením odborníka. Registrovať sa môžete kliknutím na tento link: https://forms.gle/Pem9kKnvS7eE7kJM6
Jozefovi Čongvovi, predsedovi Spolku Slovákov v Poľsku, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov udelil Ján Varšo Pamätnú medailu ÚSŽZ
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4666/jozefovi-congvovi-predsedovi-spolku-slovakov-v-polsku-pri-prilezitosti-zivotneho-jubilea--80-rokov-udelil-jan-varso-pamaetnu-medailu-uszz
Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák prijal delegáciu SZSZ
20. marca 2019 - (mzv.sk)
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák v stredu 20. marca 2019 prijal delegáciu Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), vedenú jej predsedom Vladimírom Skalským. Združenie je reprezentatívnou organizáciou krajanských spolkov ako aj hlavným partnerom slovenských štátnych inštitúcií. Prijatie jej predstaviteľov podľa informácie MZVaEZ SR opätovne potvrdilo záujem rezortu diplomacie o rozvoj kontaktov a spolupráce so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Minister M. Lajčák ocenil prácu združenia a jeho vedenia pri udržiavaní a rozvoji krajanského života vo svete, ako aj ich vklad k rozvoju úzkych kontaktov so Slovenskou republikou. „Priame kontakty a diskusiu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí považujem za samozrejmú súčasť mojej práce v záujme dôkladného poznania situácie krajanských komunít, ich potrieb, či požiadaviek a zároveň za dôležitý predpoklad pre správne nastavenie a formovanie štátnej politiky Slovenskej republiky v tejto oblasti,“ skonštatoval M. Lajčák. Krajania informovali šéfa slovenskej diplomacie o stave a perspektívach rozvoja slovenských komunít v zahraničí. Zároveň prezentovali svoj pohľad na možnosti rozvoja vzťahov a spolupráce s ich domovinou, vrátane fungovania systému finančnej podpory SR pre projekty krajanských organizácií. M. Lajčáka informovali taktiež o plánoch ďalšej činnosti Svetového združenia Slovákov v zahraničí a to ako v zahraničí, tak aj na Slovensku.
Pohľad zo Slovenska - Kým zakvitnú agáty, hodno je nasliniť si ukazovák v listovaní pamäťou
Ľudo Pomichal: Pár týždňov potrvá, až miazga rozprúdi do ohybu vŕbové prúty. Kým upletieme veľkonočné šibáky a vo vínnych pivniciach stiahneme zo sudov do sviatočných fliaš „mok pravdy“, niet vari lepšej bázne v slovensko-maďarskom opojnom rozjímaní rovného s rovným ako si k inšpiratívnemu prameňu intelektuála, diplomata, literárneho vedca a spisovateľa Rudolfa Chmela naliať k jeho statiam nielen o slovensko-maďarských vzťahoch aj čistého vína.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27447-poh-ad-zo-slovenska-k-m-zakvitnu-agaty-hodno-je-naslini-si-ukazovak-v-listovani-pama-ou
Mandľovník z Maďarska vyhral v ankete Európsky strom roka
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2951/mandlovnik-z-madarska-vyhral-v-ankete-europsky-strom-roka
Maďarsko zadržalo islamistu, v Sýrii mal vyvraždiť dvadsiatich členov rodiny
https://svet.sme.sk/c/22081826/madarsko-zadrzalo-islamistu-ktory-mal-v-syrii-vyvrazdit-20-clenov-rodiny.html
Maďarský súd odmietol podmienečné prepustenie sériového vraha
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sud-pravoplatne-odmietol-po/385499-clanok.html
Prezidentské voľby 2019
https://www.webnoviny.sk/online-prezidentske-volby-2019-na-slovensku-prve-kolo/
Do druhého kola postúpila Z. Čaputová a M. Šefčovič
O novej hlave Slovenskej republiky rozhodnú voliči 30. marca v druhom volebnom kole, vyberať budú medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom.
http://www.teraz.sk/slovensko/caputova-sefcovic-profily/384281-clanok.html
Maďarič: Šefčovič je dobrý kandidát, ale má smolu, za koho dnes kandiduje
https://dennikn.sk/1415410/madaric-sefcovic-je-dobry-kandidat-ale-ma-smolu-za-koho-dnes-kandiduje/
Čaputová poďakovala v štyroch jazykoch a gratulovala aj Šefčovičovi
https://www.webnoviny.sk/video-caputova-podakovala-v-styroch-jazykoch-a-gratulovala-aj-sefcovicovi-k-postupu-do-druheho-kola-volieb/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2034519339980365
Z piatich percent na 40. Čaputovej zmierlivé vystupovanie trafilo dopyt
https://domov.sme.sk/c/22077291/z-piatich-percent-vystrelila-na-40-caputovej-zmierlive-vystupovanie-sa-trafilo-do-dopytu.html
Čaputovej „zvládneme to” zatiaľ funguje
https://komentare.sme.sk/c/22077507/caputovej-zvladneme-to-funguje.html
Smeru ide o život, vyleje kýble špiny
https://domov.sme.sk/c/22077346/dobre-rano-smeru-ide-o-zivot-vyleje-kyble-spiny.html
Dobrá správa o Slovensku
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/505693-dobra-sprava-o-slovensku/
Druhé kolo bez extrému
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/505747-druhe-kolo-bez-extremu/
Dve tváre zmeny
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/505745-dve-tvare-zmeny/
Zahraničie reaguje na voľby: Nezvyčajný jav v strednej Európe, kde rastú populisti
BBC hovorí o ľahkom a výraznom víťazstve kandidátky, ktorá sa zasadzuje za boj s korupciou. Pripomína najmä fakt, že do povedomia ľudí sa dostala po masových protestoch v reakcii na vraždu novinára, ktorý odhaľoval korupčné schémy na Slovensku. Upozorňuje tiež, že k urnám neprišlo ani 50 % voličov.
http://www.tvnoviny.sk/prezidentske-volby-2019/1958960_zahranicie-reaguje-na-volby-nezvycajny-jav-v-strednej-europe-kde-rastu-populisti#
Maďarské médiá: Slovensko sa priblížilo k tomu, aby malo prezidentku
17. marca 2019 - (tasr)
Slovensko sa priblížilo k tomu, aby post hlavy štátu prvýkrát obsadila žena; Slováci si neželajú doterajšiu politickú elitu ani jasné liberálne víťazstvo v prvom kole volieb slovenského prezidenta - tak znejú nedeľňajšie titulky maďarských internetových médií informujúcich o výsledkoch prvého kola prezidentských volieb na Slovensku. Politológ Örs Farkas vo verejnoprávnej televízii M1 poznamenal, že víťazka prvého kola volieb Zuzana Čaputová bude pokračovať v línii „Spojených štátov európskych” amerického finančníka Georgea Sorosa, ktorú načrtol terajší slovenský prezident Andrej Kiska, a ktorý sa viackrát so Sorosom stretol. Na rozdiel od nej Maroš Šefčovič, ktorý sa prebojoval do druhého kola volieb, presadzuje Európsku úniu národných štátov a mieni posilniť spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky. „Nadchádzajúce dva týždne bude dianie charakterizovať odpor medzi uvedenými smerovaniami,” dodal analytik.
Orbanizácia Rumunska
15. marca 2019 - (Radovan Geist - euractiv.sk)
Ešte pred pár rokmi bolo Rumunsko uvádzané ako príklad postkomunistickej krajiny, ktorá úspešne bojuje s korupciou. Prokuratúra sa zbavila politických vplyvov, pomohla vyčistiť políciu a skvalitniť súdnictvo. Pre obvinenia z korupcie či zo zneužitia právomocí sa pred súdmi ocitli aj vysokopostavení politici. Niektorí aj za mrežami - vrátane bývalého premiéra Nastaseho. Keď však boj proti korupcii zasiahol politické špičky, spustil protireakciu. Vládnuci sociálni demokrati začali, napriek masovým protestom, oslabovať protikorupčnú legislatívu, nezávislosť prokuratúry a súdnictva. V lete minulého roku musela odísť z funkcie prokurátorka Laura Codruța Kövesiová - symbol rumunského boja proti korupcii. Proti demonštráciám a kritikom vláda tvrdo zakročila. Výsledok: európske inštitúcie varujú pred ohrozením fungovania právneho štátu v Rumunsku. Vláda vedená Sociálnodemokratickou stranou hovorí o neférovej kritike. Stranícky líder Liviu Dragnea - mimochodom, na premiérsku stoličku nemohol zasadnúť kvôli podmienečne odloženému trestu za korupciu - kritizuje európskych socialistov za nedostatok podpory. V decembri sa nezúčastnil na kongrese Strany európskych socialistov v Lisabone s odôvodnením, že nechce byť na spoločnej fotke s ľuďmi, ktorí poškodzujú jeho krajinu. Kritika Európskej únie v Rumunsku zatiaľ nedosiahla rozmery Orbánovských kampaní - možno aj preto, že krajina je tento polrok na čele rotujúceho predsedníctva EÚ. No politici vládnej PSD otvorene útočia na predsedu Komisie Junckera a rumunské úrady začali údajne vyšetrovať podpredsedu komisie Fransa Timmermansa, ktorý vedie kampaň eurosocialistov vo voľbách do EP. Najkritickejšie je nacionalistické krídlo v strane, ktoré reprezentuje najmä jej generálny tajomník Codrin Ştefănescu. Členom PSD sa stal len v roku 2011, predtým pôsobil v krajne pravicovej strane Veľké Rumunsko. Hovorí sa dokonca o možnej povolebnej spolupráci s euroskeptickými nacionalistami, ktorí chcú vytvoriť vlastnú skupinu vedenú talianskou krajne pravicovou Ligou. Posun rumunských sociálnych demokratov k nacionalistickej krajnej pravici však spôsobuje rozkol v strane. Viacero vysokopostavených a známych členov - vrátane komisárky Coriny Creţu - odišlo a pripojilo sa k relatívne novej strane Pro Romania, vedenej bývalým premiérom Victorom Pontom. V prieskumoch narástla na desať percent a označuje sa za proeurópsku, stredo-ľavú alternatívu. Ponta však sám nesie bremeno minulosti. Ako bývalý člen PSD bol politickým chránencom odsúdeného premiéra Nastaseho. V roku 2014 viedol, z postu premiéra, veľmi kontroverznú (a neúspešnú) kampaň v prezidentských voľbách, s osobnými útokmi a dezinformáciami na adresu hlavného súpera Klausa Iohannisa. V 2015. musel Ponta z úradu premiéra odstúpiť po protestoch vyvolaných obvineniami z korupcie a v nasledujúcom roku prišiel definitívne o doktorský titul pre plagiátorstvo. V Rumunsku sa bude musieť udiať viac, aby sa nestalo ďalšou obeťou orbanizácie postkomunistickej Európy
Tradičnú rodinu v Maďarsku propaguje neverný chlapík
https://www.etrend.sk/firmy/ako-sa-elon-musk-pomstil-a-tradicnu-rodinu-v-madarsku-propaguje-neverny-chlapik.html
Novohradský geopark je jediný svojho druhu na Slovensku:
https://www.cas.sk/clanok/812013/novohradsky-geopark-je-jediny-svojho-druhu-na-slovensku-titul-unesco-obhajil-na-dalsie-4-roky/
Geopark Novohrad aj naďalej v UNESCO
Jediný slovenský UNESCO geopark obhájil svoj titul. Prvý cezhraničný globálny geopark Novohrad - Nógrád, ktorý združuje 64 maďarských a 28 slovenských obcí, dostal zelenú kartu, vďaka ktorej ostáva pod záštitou UNESCO ďalšie 4 roky.
https://www.cas.sk/clanok/818071/obhajil-svoj-titul-geopark-novohrad-aj-nadalej-v-unesco/
Budapešť patrí k najkrajším mestám sveta
TOP 10 atrakcií, ktorým za to vďačí / S Budapešťou nás dlhé roky spájali spoločné dejiny Rakúsko-Uhorska a potom sme ruka v ruke prechádzali veľmi podobnými osudmi. Vďaka tomu je nám hlavné mesto Maďarska stále veľmi blízke a jeho pamiatky v nás vyvolajú silnejšie emócie ako prechádzky neznámymi uličkami iných metropol.
https://dromedar.zoznam.sk/cl/100310/1778553/Budapest-patri-k-najkrajsim-mestam-sveta--TOP-10-atrakcii--ktorym-za-to-vdaci
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=884685528297091
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2033653260066973
Opozičné strany požadovali v Budapešti demokraciu a právny štát
Rečníci zhromaždenia, na ktoré mnohí prišli so straníckymi, národnými vlajkami, ale aj s vlajkami EÚ, vyzvali k národnej jednote, bez ktorej nebude možné zosadiť vládu premiéra Viktora Orbána.
http://www.teraz.sk/zahranicie/opozicia-na-demonstracii-spolocne-z/384043-clanok.html
Orbán dôrazne varoval pred vytvorením Spojených štátov európskych
15. marca 2019 - (tasr)
„Bez kresťanskej kultúry nebude európska sloboda“ - Dôležitosť ochrany kresťanskej kultúry vyzdvihol predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v Budapešti v slávnostnom prejave ústredných osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie z rokov 1848-49. Poriadok na mieste prejavu v okolí záhrady Národného múzea zabezpečovala početná súkromná bezpečnostná služba; prítomných bolo však aj množstvo policajtov. Orbán, ktorého prejav prerušoval mohutný potlesk davu niekoľkých tisícok jeho priaznivcov, európskym národom odkázal, že bez kresťanskej kultúry nebude slobodná Európa a že v „liberálnej európskej ríši” stratia slobodu všetci. Premiér dôrazne varoval pred vytvorením Spojených štátov európskych. Maďarský premiér v prítomnosti predsedu poľskej vlády Mateusza Morawieckeho vyhlásil, že bez Poliakov by dnes nebolo slobodného Maďarska. Poľsko označil za najsilnejší štát strednej Európy, čo si podľa Orbána musí uvedomiť aj Európska únia, a dodal, že ak Brusel útočí na Poľsko, tak je to útok na celý tento región. Morawiecki v prejave pripomenul, že Maďari a Poliaci stáli bok po boku v minulosti a teraz by spolu chceli bojovať za lepšiu budúcnosť. „Chceme Európu ľudí, a nie Európu elity,” konštatoval poľský premiér v súvislosti s budúcnosťou Únie.
Orbán na oslavy sviatku protihabsburskej revolúcie pozval Morawieckého
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-na-oslavy-sviatku-protihabsburske/383896-clanok.html
Maďarsko-ruské bratstvo
Čo tak láka ruskú banku do Budapešti? / Ak sa v pohnutých časoch podobných dnešným banka sťahuje z Moskvy do Budapešti, prvé, čo sa derie na rozum, je vplyvové pôsobenie Ruska v strednej Európe. Čo iné by sem ťahalo Medzinárodnú investičnú banku? Pre finančné domy je maďarské prostredie /najmiernejšie povedané/ nekomfortné.
https://komentare.sme.sk/c/22074318/madarsko-ruske-bratstvo.html
V Maďarsku štrajkujú pracovníci štátnej a verejnej správy
Prvého marca vstúpili v Maďarsku do platnosti pravidlá týkajúce sa práce štátnych úradníkov. Zamestnancom štátnej správy sa začína pracovný čas o 06.45 h a denne musia odpracovať deväť hodín.
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-strajkuju-pracovnici-st/383662-clanok.html
Zamestnanci štátneho sektora v Maďarsku pripravujú na 1. mája pochod
http://www.teraz.sk/zahranicie/zamestnanci-statneho-sektora-v-madars/383832-clanok.html
Wouter Beke: Ospravedlnenie Orbána prijímam, no Fidesz aj tak nemá byť v EPP
Flámsky politik a líder Kresťanskodemokratickej strany (CD&V) vyhlásil, že Orbán sa nechoval veľmi úctivo, a dodal, že tento spor je už dávno o úcte k základným hodnotám, ktoré považuje EPP za dôležité v Európe.
http://www.teraz.sk/zahranicie/beke-ospravedlnenie-orbana-prijimam/383802-clanok.html
Viktor Orbán sa ospravedlnil členom EPP
14. marca 2019 - (tasr)
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa ospravedlnil lídrom členských strán politickej skupiny Európska ľudová strana (EPP) v Európskom parlamente (EP), ktoré žiadajú vylúčenie jeho strany Fidesz z EPP, informovala vo štvrtok agentúra Reuters. Premiér sa v liste ospravedlnil za „útočný tón”, avšak podčiarkol, že na svojom politickom postoji aj naďalej trvá. Podľa agentúry MTI vedúci predstavitelia Fideszu v uplynulých dňoch viackrát dôrazne konštatovali, že v zásadných otázkach v rámci sporu s EPP nemienia ustupovať. Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Magyar Rádió minulý piatok povedal, že v otázkach ochrany kresťanskej kultúry a migrácie neexistuje z jeho strany nijaký kompromis, ale že o všetkom ostatnom možno rokovať. Maďarský premiér v terajšom liste vyzval flámskeho politika a lídra Kresťanskodemokratickej strany (CD&V) Woutera Bekeho, aby prehodnotil svoj návrh na vylúčenie Fideszu z EPP. Predseda frakcie EPP Manfred Weber, ktorý je lídrom kandidátky ľudovcov v májových eurovoľbách, určil minulý týždeň tri podmienky, ktoré musí Fidesz splniť, aby si mohol zachovať svoje členstvo v EPP: Okrem zastavenia kampane útočiacej na predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa sa má premiér Orbán taktiež ospravedlniť ostatným členom EPP a zabezpečiť, aby Stredoeurópska univerzita (CEU) mohla zostať v Budapešti.
G. Gulyás: Orbán je pripravený ospravedlniť sa
Orbán v rozhovore pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag označil svojich kritikov v rámci európskych ľudovcov za užitočných idiotov.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-je-pripraveny-osprave/383362-clanok.html
Maďarský politológ: Odchod Fideszu z EPP je nereálny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-politolog-odchod-fideszu-z/383445-clanok.html
Prieskum: Nemci by vylúčili Fidesz z EPP
https://www.24hod.sk/prieskum-nemci-by-vylucili-fidesz-z-epp-cl661108.html
Nézőpont: Postoj maďarskej vlády k migrácii zdieľa 3/4 strednej Európy
http://www.teraz.sk/zahranicie/nezpont-postoj-madarskej-vlady-k-m/383207-clanok.html
Szijjártó: Maďarsko nikdy nebolo prisťahovaleckou krajinou
Zo vzájomných holandsko-maďarských vzťahov vyzdvihol Szijjártó úspechy v oblastiach hospodárstva a obrany.
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-nikdy-nebolo-pris/383130-clanok.html
Pred 20 rokmi vstúpila Česká republika s Poľskom a Maďarskom do NATO
http://www.teraz.sk/zahranicie/pred-20-rokmi-vstupila-ceska-republik/383068-clanok.html
Kiska: Vstup troch krajín V4 do NATO otvoril cestu i Slovensku
https://www.dobrenoviny.sk/c/157641/kiska-vstup-troch-krajin-v4-do-nato-otvoril-cestu-i-slovensku
Kövér: NATO má nenahraditeľnú úlohu pri rovnováhe vo svetovej politike
Predseda maďarského parlamentu podotkol, že medzi Východom a Západom je nepredstaviteľná politická rovnováha bez vojenskej.
http://www.teraz.sk/zahranicie/kover-nato-ma-nenahraditelnu-uloh/383551-clanok.html
Volebná katastrofa maďarských strán môže byť predzvesťou zmeny paradigmy
https://dennikn.sk/1417900/volebna-katastrofa-madarskych-stran-moze-byt-predzvestou-zmeny-paradigmy/
Bugár: Po prvom kole odporučíme kandidáta so skúsenosťami
https://dennikn.sk/1408643/bugar-po-prvom-kole-odporucime-kandidata-so-skusenostami/
A mi kutyánk kölyke - Šteňa nášho psa / Maďar volí Maďara
https://dennikn.sk/blog/1411728/a-mi-kutyank-kolyke/
Bugára a Most desí, ako úspech Čaputovej ovplyvní parlamentné voľby
https://dennikn.sk/1407592/bugara-a-most-desi-ako-uspech-caputovej-ovplyvni-parlamentne-volby/
Plánuje sa veľký diaľničný obchvat Maďarska
Na trase Debrecen - Békéscsaba je už hotový asi 30-kilometrový úsek Debrecen-Berettyóújfalu, momentálne označený ako M35. / Obchvat Budapešti by sa nezačal stavať na rovine, ale na severe v pohorí Pilis, aby boli tunely. / Vládny program súťažeschopnosti krajiny cestu môže umiestniť i úplne na juh k mestu Pécs.
https://blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/planuje-sa-velky-dialnicny-obchvat-madarska.html
Informácie o pamätných tabuliach a pamätníkoch v historickom centre Košíc
budú dostupné cez mobilnú aplikáciu v troch jazykových mutáciách. Aplikácia bude jedným z výstupov projektu Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB), ktorý má názov Jedným klikom za pamätníkom. / VKJB je lídrom projektu, ako zahraničného partnera si prizvala Župnú a mestskú knižnicu Františka Rákócziho v Miškovci.
https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/505442-kosice-maju-novinku-pamatniky-a-pamatne-tabule-predstavi-mobilna-aplikacia
EURO 2020: Na Maďarsko a Wales aj s Hamšíkom, už však bez Škrtela
V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Pavla Hapala na zápasy kvalifikácie EURO 2020 proti Maďarsku (21. marca o 20.45 h v Trnave) a vo Walese (24. marca o 15.00 SEČ v Cardiffe) figuruje aj stredopoliar Marek Hamšík. Vo výbere už chýbajú bývalý kapitán Martin Škrtel aj Adam Nemec a Tomáš Hubočan, ktorí sa rozhodli ukončiť reprezentačnú kariéru. Do 24-členného menoslovu sa zmestili dvaja hráči z Fortuna ligy, obranca Ľubomír Šatka z Dunajskej Stredy a krídelník Jaroslav Mihalík, ktorý hosťuje v Žiline z Cracovie Krakov. Nováčikovia sú obranca Michal Sipľak (Cracovia Krakov) a stredopoliar Martin Chrien (Santa Clara).
http://www.teraz.sk/sport/v-nominacii-na-madarsko-a-wales-je-aj/383233-clanok.html
Príprava na Maďarsko sa začína. Hráči sa stretli v Šamoríne
Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v nedeľu popoludní v Šamoríne zišli na zraze pred blížiacimi sa zápasmi proti Maďarsku (21. marca v Trnave) a Walesu (24. marca v Cardiffe) v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.
https://futbal.pravda.sk/reprezentacia/clanok/505748-priprava-na-madarsko-sa-zacina-hraci-sa-stretli-v-samorine/
Výstava Hrady kráľa Mateja v Nových Zámkoch
Hrady z obdobia kráľa Mateja Korvína predstavuje do 23. mája 2019 Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Päťjazyčná výstava hrady prezentuje prostredníctvom makiet a virtuálnych rekonštrukcií, replík zbraní, zároveň prináša aj poznatky o stavbe hradov a vojenskej histórii druhej polovice 15. storočia.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1452-vstava-hrady-kraa-mateja-v-novch-zamkoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2032288470203452
O živote a potrebách krajanov na Spiši a Orave
Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo medzi Slovákmi v Poľsku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4663/jan-varso-medzi-slovakmi-v-polsku-o-zivote-a-potrebach-krajanov-na-spisi-a-orave
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2030399463725686
Kumšt Pavla Popa, výnimočného výtvarníka z radov Slovákov v Srbsku, zaujme na Bratislavskom hrade v nadčasových etudách jeho obrazov
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4657/kumst-pavla-popa-vynimocneho-vytvarnika-z-radov-slovakov-v-srbsku-zaujme-na-bratislavskom-hrade-v-nadcasovych-etudach-jeho-obrazov
Martin Prebudila: No tak, usmej sa… (Vydavateľstvo SSS, 2019)
Invenčný spisovateľ a prekladateľ zo Starej Pazovy Martin Prebudila je predstaviteľom strednej generácie slovenského literárneho života vo Vojvodine.
https://literarnytyzdennik.sk/citanie-na-pokracovanie-iii/
Vyhodnotili výsledky súbehov Správy fondov Gábora Bethlena
Na webovej stránke Správy fondov Gábora Bethlena zverejnili výsledky súbehov vypísaných na podporu aktivít národností na území Maďarska. Podrobné tabuľky s výsledkami súbehov nájdete tu:
https://bgazrt.hu/nemzetisegi-tamogatasok-2019-evi-dontesi-listak/
Zverejnili body miestnych národnostných samospráv na rok 2019
Správa fondov Gábora Bethlena zverejnila termíny zasadnutí a body národnostných samospráv získané na základe aktivity. Podľa nich budú prerozdelené financie pre národnostné volené zbory. Cieľom diferencovaného systému podpory je, aby národnostné samosprávy, ktoré vykonávajú úlohy navyše, získavali zdroje zo štátneho rozpočtu adekvátne svojim výkonom. Samosprávy dostanú tieto body na základe poslaných zápisníc a môžu sa odvolať do 15 dní od zverejnenia správy. Podrobný zoznam nájdete tu:
https://bgazrt.hu/helyi-nemzetisegi-onkormanyzatok-2019-evi-feladatalapu-pontszamai-es-a-testuleti-ulesek-datuma/
Pellegrini: EÚ a NATO sú významnými piliermi bezpečnosti a prosperity
Vstup do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) dodnes nemá inú realistickú alternatívu. Tieto dve spoločenstvá sú aj pre Slovensko zdrojom bezpečnosti a prosperity. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol v nedeľu počas osláv 20. výročia vstupu Poľska do NATO vo Varšave. Na oslavách sa zúčastnili aj ostatní premiéri krajín Vyšehradskej štvorky.
https://www.24hod.sk/pellegrini-eu-a-nato-su-vyznamnymi-piliermi-bezpecnosti-a-prosperity-cl660089.html
Danko si berie za vzor Orbána, ktorý slobodu médií výrazne obmedzil
Bývalý minister kultúry, nezávislý poslanec Marek Maďarič o iniciatíve SNS na štátnu kontrolu novinárov: Prísť s takým návrhom rok po vražde novinára Jána Kuciaka? Takmer zvrátené.
https://www.aktuality.sk/clanok/674147/danko-si-berie-za-vzor-orbana-ktory-slobodu-medii-vyrazne-obmedzil-rozhovor/
Szijjártó vyzval EK, aby prestala s tajným presadzovaním migrácie
Podľa maďarského ministra zahraničných vecí existuje dokument, ktorý nasvedčuje, že EK v tajnosti pracuje na tom, aby migračný pakt OSN bol povinným pre všetky členské krajiny EÚ.
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-vyzval-ek-aby-prestala-s-ta/382879-clanok.html
P. Szijjártó: Maďarsko neobetuje práva maďarských komunít v zahraničí
8. marca 2019 - (tasr)
Maďarsko ochráni práva maďarských komunít v zahraničí, vyhlásil v piatok v Budapešti v úvode plenárneho rokovania Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny (KMKF) minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. „Zahraničná politika Maďarska bude aj naďalej zotrvávať na postoji, že záujmy maďarských komunít neobetuje na žiadnom oltári geopolitických záujmov, a to ani napriek rôznym tlakom,” citoval šéfa maďarskej diplomacie agentúra MTI. Szijjártó Maďarom žijúcim vo svete odkázal, že sa môžu aj naďalej spoliehať na podporu maďarskej vlády. Dodal, že Maďarsko bude pokračovať v odpore voči Ukrajine na medzinárodnej scéne až dovtedy, kým Kyjev nevráti práva, ktoré parlamentnými rozhodnutiami v uplynulých rokoch odobral tam žijúcej maďarskej národnostnej menšine. KMKF je fórum poslancov maďarského parlamentu, maďarských poslancov v Európskom parlamente i poslancov parlamentov maďarskej národnosti a samospráv z krajín susediacich s Maďarskom - vrátane Slovenska. Fórum vzniklo v decembri 2004; poslanci sa stretávajú raz ročne.
Čaputová sa zamerala aj na juh a u Maďarov môže byť ešte úspešnejšia ako Radičová či Kiska
https://dennikn.sk/1403441/caputova-sa-zamerala-aj-na-juh-a-u-madarov-moze-byt-este-uspesnejsia-ako-radicova-ci-kiska/
Bugár: Keby som prišiel do Maďarska ako prezident, Orbán by ma neobjal
http://www.teraz.sk/slovensko/bugar-keby-som-prisiel-do-madarska-a/382380-clanok.html
Bugárovi hrozí prepadák, dvojjazyčné nápisy ani južná diaľnica nezaberajú
https://dennikn.sk/1400585/dvojjazycne-napisy-ani-juzna-dialnica-nezaberaju-bugarovi-hrozi-prepadak/
V Maďarsku pokračuje petícia za pripojenie sa k Európskej prokuratúre
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pokracuje-peticia-za-pripoj/382463-clanok.html
Líder kandidátky EPP Weber sa chce stretnúť s Orbánom
http://www.teraz.sk/zahranicie/lider-kandidatky-epp-weber-sa-chce-str/382829-clanok.html
Orbán u ľudovcov asi končí
8. marca 2019 - (nazory.pravda.sk - Radovan Geist, šéfredaktor portálu euractiv.sk)
Maďarský premiér skúša trpezlivosť ľudovcov už niekoľko rokov. Reči o budovaní neliberálnej demokracie, útoky na slobodu médií a občiansku spoločnosť, otvorená xenofóbia... Fidesz ide politikou a rétorikou už dlhšie proti hodnotám, ku ktorým sa európski ľudovci (EPP) hlásia. Napriek tomu sa Fidesz vždy mohol spoľahnúť, že pred najhorším ho ochráni podpora nemeckej CSU aj CDU. Najčastejším argumentom bolo: Orbán provokuje, no nakoniec hlasuje, ako má. A jeho hlasy sa EPP zišli. Pohár však preteká. Bilbordová kampaň proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudeovi Junckerovi nebola, v očiach EPP, „len“ ďalším z Orbánových protieurópskych excesov. Bola útokom na vrcholného predstaviteľa európskych ľudovcov. Juncker bol v predchádzajúcich eurovoľbách „Spitzenkandidátom“ konzervatívcov a na čele komisie mal presadzovať (aj) ich volebný program. K tomu pripočítajme novú vlnu protieurópskej rétoriky a faktické vyhnanie Stredoeurópskej univerzity z Budapešti - vzdelávacej inštitúcie, ktorá mala symbolizovať transformáciu postkomunistickej strednej Európy na región slobody myslenia. Špičky EPP by však aj to možno boli ochotné prejsť mlčaním či nič neznamenajúcim pohrozením. Lenže pre rastúci počet členských strán EPP je Orbán stále väčšou záťažou. Je argumentom, ktorý proti nim využívajú súperi v domácej politike: ak spolupracujete s Orbánom, spolupracujete s politickým, antieurópskym extrémom. Výsledkom bola žiadosť 12 strán (neskôr sa k nej pridali aj Íri), aby sa EPP zaoberala vylúčením či pozastavením členstva Fideszu. Podporili ju konzervatívci z rôznych častí Európy: od Škandinávie po Stredomorie. O vylúčení začína hovoriť aj Spitzenkandidát ľudovcov v eurovoľbách Manfred Weber. Doteraz bol opatrný - podpora Fideszu a maďarskej vlády sa mohla zísť, keď sa bude uchádzať o post šéfa EK. No v tejto situácii by mohlo byť bratanie sa s orbánovcami, naopak, príťažou. Weber pochádza z bavorskej CSU, ktorá patrila medzi hlavných advokátov maďarského premiéra. Jej nový predseda Söder má však pre Orbánove provokácie menej pochopenia. Dvadsiateho marca tak EPP možno urobí bezprecedentný krok: vylúči alebo pozastaví členstvo Fidezsu pre porušovanie základných princípov. Bezprecedentný, no už dávno potrebný. Orbánova politika nie je len nejakou provokáciou. Maďarský premiér tiež neverí, že sa mu podarí, ako vyhlasuje, posunúť EPP ku konzervatívnejším, viac nacionalistickým postojom. V skutočnosti systematicky buduje režim postavený na prepletených záujmoch skorumpovaných politikov a oligarchov, maskovaný nacionalizmom a xenofóbiou. Buduje ho aj za peniaze z EÚ. A už niekoľko rokov to robí s podporou najsilnejšej európskej politickej skupiny. Čo je horšie, Orbánov „úspech“ je inšpiráciou pre ďalších politikov v regióne. Imponuje im možnosť riadiť politiku ako rodinný biznis. Aj oni by radi ubili akúkoľvek kritiku lacnou xenofóbiou a nacionalizmom. Skutočnou hrozbou nového delenia EÚ nie sú nejaké snahy o vytvorenie „európskeho jadra“, ale orbanizácia strednej a východnej Európy.
Orbán pripustil odchod Fideszu z Európskej ľudovej strany
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-pripustil-odchod-fideszu-z-europ/382543-clanok.html
Weber v reakcii na Orbána: Nikoho nenútime, aby zostal v EPP
http://www.teraz.sk/zahranicie/weber-v-reakcii-na-orbana-nikoho-nenu/382636-clanok.html
Berlusconi Orbána ubezpečil, že nepodporí vylúčenie Fideszu z EPP
http://www.teraz.sk/zahranicie/berlusconi-orbana-ubezpecil-ze-jeho/382690-clanok.html
Teraz je nutná rozvaha, reagoval Orbán na výzvu k vystúpeniu z EPP
http://www.teraz.sk/zahranicie/teraz-je-nutna-rozvaha-reagoval-orban/382346-clanok.html
Kritizované bilboardy s Junckerom v Maďarsku vláda vymení
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kritizovane-bilbordy-s-junck/382359-clanok.html
Neustúpime, odkazujú orbánovci po ultimáte
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/504560-neustupime-odkazuju-orbanovci-po-ultimate/
Fidesz oficiálne odmietol požiadavky predsedu EĽS Manfreda Webera
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-fidesz-oficialne-odmietol-po/382211-clanok.html
Weber ocenil, že maďarská vláda ukončí kampaň proti Junckerovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-weber-ocenil-ze-vlada-ukon/382460-clanok.html
Weber: Fidesz neprejavuje žiadnu snahu o kompromis
http://www.teraz.sk/zahranicie/weber-fidesz-neprejavuje-ziadnu-snahu/382160-clanok.html
L. Kövér varoval pred útokmi na európsku identitu
Predseda zákonodarného zboru zdôraznil, že cieľom súčasných politických, právnych a mentálnych útokov v Európe je likvidácia prirodzenej identity európskeho spoločenstva.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kover-varoval-pred-utokmi/382606-clanok.html
V Šomodskej župe zaznamenali slabšie zemetrasenie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-somodskej-zupe-zaznamenal/382528-clanok.html
Pri dopravnej nehode v Maďarsku zomrelo v horiacich autách sedem ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/pri-dopravnej-nehode-v-madarsku-zomrelo/382878-clanok.html
V domove dôchodcov v Maďarsku vypukol požiar, evakuovali 101 ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-domove-dochodcov-vypukol-p/382059-clanok.html
Filmy zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska
O cenu Febiofestu bude súťažiť 20 krátkych filmov / MFFK Febiofest 2019 prinesie počas siedmich festivalových dní vyše sto snímok v deviatich sekciách. V Bratislave sa odohrá v Kine Lumi?re, v Kine Mladosť a Artkine za zrkadlom a následne poputuje do ďalších 15 miest po Slovensku.
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/504854-o-cenu-febiofestu-bude-sutazit-20-kratkych-filmov/
Keď si mnohí želali návrat Maďarov
Ako vyzerali prvé dni a týždne Československej republiky?
https://misosestak.blog.sme.sk/c/498030/ked-si-mnohi-zelali-navrat-madarov.html
Denníky slovenského vojaka z prvej svetovej
Ako sa dá objaviť literárny a historický poklad / Na začiatku bol článok Jána Jančovica uverejnený na portáli oslovma.hu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1366-denniky-slovenskeho-vojaka-z-prvej-svetovej
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2026108147488151
Viac ako polovica Slovákov by sa zo zahraničia vrátila späť domov
Viac ako polovica Slovákov žijúcich v zahraničí nevylúčila návrat späť na Slovensko. Ako hlavnú motiváciu označila zmenu politickej kultúry. Hneď za ňou by zvažovali konkrétnu pracovnú ponuku. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy Slovak Professionals Abroad Program, ktorá funguje pod neziskovou organizáciou Leaf. Na prieskume sa zúčastnilo 4044 Slovákov zo 72 krajín. Aktuálne výsledky ponúkajú podľa hodnotiteľov pozitívnejší obraz ako v roku 2016, a to najmä z hľadiska rozmýšľania o návrate. Za hranicami chce ostať žiť 22 percent oslovených. Do jedného roka svoj návrat chystajú štyri percentá opýtaných, 51 percent svoj návrat nevylučuje.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2939/viac-ako-polovica-slovakov-by-sa-zo-zahranicia-vratila-spaet-domov
Silný vietor spôsobil v Maďarsku problémy v železničnej doprave
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-silny-vietor-sposobil-probl/382980-clanok.html
Vo Zvolene sa konala inštalácia novozvolených biskupov ECAV
2. marca 2019 - (tasr/ecav.sk)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1451-szlovakiai-evangelikusok-harmas-vezetoi-iktatasa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2021958981236401
Slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie nového generálneho biskupa evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV Jána Hroboňa a uvedenia do funkcie generálneho dozorcu ECAV Jána Brozmana sa konali 2. marca 2019 v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene. Počas slávnostných služieb Božích liturgovali: nový generálny biskup Eľko, biskup východného dištriktu Slavomír Sabol, biskup západného dištriktu Ján Hroboň, emeritný biskup Igor Mišina, emeritný biskup Július Filo, Miroslav Hvožďara, Ján Mojzsis, Eva Kolesárová a Boris Mišina. Novozvoleným biskupom sa pri inštalácii prihovoril biskup Július Filo. Inštaláciu generálneho biskupa a uvedenie do úradu generálneho dozorcu vykonal biskup východného dištriktu Slavomír Sabol. Inštaláciu biskupa západného dištriktu Hroboňa zas Ivan Eľko. Zhromaždeniu sa prihovorili aj farár Bratislavského medzinárodného zboru a emeritný biskup Peter Rogness a regionálna biskupka partnerskej evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku Friederike Spenglerová. Za zahraničných Slovákov sa inštalovaným biskupom a generálnemu dozorcovi prihovoril reverend Dušan Tóth z Kanady, ktorý vyjadril radosť z toho, že môžeme spoločne oslavovať a v modlitbe vysielať nových služobníkov do služby Kristovej. Zároveň to vníma ako veľký medzník, keďže si tento rok Slovensko pripomína tri desaťročia, kedy zhodilo putá komunistickej totality. Novému vedeniu cirkvi adresoval slová: „idete do zápasu s agnosticizmom, pretvárkou, narcizmom. Nech je v tomto ťažkom zápase vašou zbraňou láska. Služba Kristovej cirkvi a jej duchovne smädným veriacim nech vás sprevádza a ctí, tak ako posilňovala apoštolov v prvotnej cirkvi a mnohých statočných služobníkov pred vami. Z tej bohatej studnice vody živej načierajte a štedro rozdávajte, kde je potreba,“ uzavrel Dušan Tóth. Nové predsedníctvo ECAV na Slovensku si v prvej polovici januára prevzalo úrad. Nový generálny biskup Eľko nahradil vo funkcii Miloša Klátika. Generálnym dozorcom sa stal Brozman.
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM
http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&catid=52
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Obľúbené čítanie Slovákov v Maďarsku - ročenka Náš kalendár, ktorej vydavateľom je Nezisková verejnoprospešná s. r. o. SlovakUm. Jedna z najvýznamnejších publikácií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je kronikou spoločensko-kultúrnych udalostí tunajších Slovákov. Cieľom tvorcov bolo, aby Náš kalendár umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc minuloročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Tvorcovia sa snažili o to, aby Náš kalendár bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.
Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Kam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by
Pozvánky - Podujatia - Predbežne - Aktuality
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1448-pozvanky-podujatia-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
Premietanie filmu Tlmočník za účasti tvorcov - premiéra v Budapešti
V priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti sa 20. februára 2019 uskutočnila premiéra úspešného slovenského filmu „Tlmočník“, ktorý získal 11 nominácií v kategóriách ceny Slnko v sieti, 4 nominácie v kategóriách Českého leva a v 2019 bol nominovaný na Oskara. Po premietaní filmu sa uskutočnila beseda, počas ktorej mohli diváci položiť svoje otázky scenáristovi Marekovi Leščákovi, ktorý sa podieľal na produkcii filmu a slovenskému filmovému teoretikovi prof. Petrovi Michalovičovi.
Vernisáž diel Andyho Warhola v Békešskej Čabe
Múzeum Mihálya Munkácsyho (Békešská Čaba) a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (Medzilaborce) v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti otvorili 19. februára 2019 výstavu „Andy Warhol Na striebornej ceste od kolísky po...“. Výstavu Andyho Warhola návštevníkom predstavili riaditelia oboch múzeí Martin Cubjak (Múzeum moderného umenia Andyho Warhola) a György Ando (Múzeum Mihálya Munkácsyho). Kurátormi boli Gabriella Gyarmati, kunsthistorička (Múzeum Mihálya Munkácsyho) a kurátorka, Carmen Cilipová (Múzeum moderného umenia Andyho Warhola). Na výstave Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe sa predstavilo osemdesiat exponátov Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorá disponuje významnou zbierkou aj vo svetovom meradle. Verejnosť si tiež môže pozrieť aj osobné predmety tohto významného umelca. Vystavená je napríklad séria Marilyn Monroe v desiatich farbách, Andersen, Lenin v červenom a v čiernom, ako aj Kennedyho séria. Súčasťou expozície je aj Kimiko Powers a väčší výber autoportrétov. Realizáciu výstavy podporili Prešovský samosprávny kraj, Samospráva mesta Békešská Čaba a Slovenský spolok Identita v Maďarsku. Je to celkovo 45. výstava Múzea moderného umenia Andyho Warhola mimo Slovenska a zároveň prvá v Maďarsku. Uvedená výstava bude v Békešskej Čabe inštalovaná do 26. mája 2019.
Stretnutie s Veľkou Moravou v Slovenskom inštitúte v Budapešti
Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre zrealizovali 14. februára 2019 podujatie, ktoré bolo divadelným predstavením hry s názvom Stretnutie s Veľkou Moravou. Predstavenie formou workshopu s interaktívnym predvádzaním predmetov a reálií zo života starých Slovanov zaujalo mladú generáciu divákov, keďže predmety použité počas vystúpenia, boli vyrobené pomocou pôvodných techník a z prírodných materiálov. Každý predmet bol inšpirovaný konkrétnym archeologickým nálezom a vyrobený v spolupráci s členmi Cechu starých remesiel Kovlad. Návštevníci sa zoznámili so šperkárskym umením ako sú náramky, prívesky, prstene a preslávené veľkomoravské gombíky. Spoznali dnes už celkom zabudnutý spôsob rozkladania ohňa, vtedajšie vojenské umenie a zbrane, pri predstavení písomníctva si mohli diváci vyskúšať písanie na voskové tabuľky. V závere programu bola zážitkom ochutnávka staroslovanského chleba upečeného podľa pôvodného receptu.
Slovenskosť ctí spolupatričnosť: Paul Stacho medzi Slovákmi v Kostarike
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2945/slovenskost-cti-spolupatricnost-paul-stacho-medzi-slovakmi-v-kostarike
Z Mlynkov na vrchol Pilíša
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1284-memorial-juraja-migaa-vstup-na-vrchol-pilia
Pocta Slovákov v Maďarsku pamiatke diplomata a priateľa Juraja Migaša
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4677/z-mlynkov-na-vrchol-pilisa-pocta-slovakov-v-madarsku-pamiatke-diplomata-a-priatela-juraja-migasa
Výhonky 40
http://www.oslovma.hu/XXX/Vyhonky-Reprint-2018.pdf / www.oslovma.hu/XXX/Vyhonky40.pdf
Domovina-video: https://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2019-04-08-i-adas
Fotogaléria: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1823560911076210
Ľudové noviny: Antológia, symbol, inšpirácia
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/26891-oslava-40-ro-nej-antologie-v-honky-v-slovenskom-in-titute
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
21/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/21-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2161649623934002
20/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/20-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2149716198460678
19/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/19-2019.pdf
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2210799298968062
18/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/18-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2125599294205702
17/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/17-2019.pdf
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2192768320771160
16/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/16-2019.pdf
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2192755574105768
15/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/15_2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2093168237448808
14/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/14_2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2082968121802153
13/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/13_2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2071375689628063
12/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/12_2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2060786500686982
11/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/11-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2050357341729898
10/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/10-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2040339582731674
9/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/09-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2030187093746923
8/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/08-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2021416181290681
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (8/2019)
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/08-2019-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2024410214324611
Slovakia - Top 12 places you need to see
https://youtu.be/rjUHqbdexPQ
11 best places to visit in Slovakia
https://edition.cnn.com/travel/article/slovakia-best-places/index.html
The 12 Best Things to See and Do in Slovakia
https://theculturetrip.com/europe/slovakia/articles/the-12-best-things-to-see-and-do-in-slovakia/
13 Places To Visit In Slovakia In 2019 That Will Mesmerize You Immensely
https://traveltriangle.com/blog/places-to-visit-in-slovakia/
+20 Must Visit Attractions in Slovakia
https://theculturetrip.com/europe/slovakia/articles/20-must-visit-attractions-in-slovakia/
22 most beautiful places to visit in Slovakia
https://www.travelandvisit.com/the-most-beautiful-places-in-slovakia/
Top places to visit in Slovakia with pictures and map
https://traveltipy.com/top-places-to-visit-in-slovakia-with-pictures-and-map/
Top places to visit in Slovakia
https://www.mywanderlust.pl/top-5-places-to-visit-in-slovakia/
Historický kalendár
8. marca
Medzinárodný deň žien
Myšlienka oslavovať MDŽ vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_%C5%BEien
Retro-MDŽ: http://www.teraz.sk/slovensko/csr-sviatok-mdz-oslavy-foto-archivne/123764-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192715850827389
Nazrime pri príležitosti MDŽ do zdigitalizovaných fondov Slovenskej národnej knižnice a presvedčme sa, že ženy aj napriek svojmu ťažkému postaveniu dokázali zastať aj iné povolania ako matka na plný úväzok.
http://dikda.eu/zenska-historia-najdeme-zupanku-i-lupeznicku/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192743954157912
Pozdrav našim ženám pred MDŽ
Kytica básní Alexandra Kormoša / Fotografie Imricha Fuhla - Hviezda hviezd / Putá spásy / Vernosť / Ideál / Príliv a odliv / Rozdúchať stlmený plameň / Pašovanie lásky / Zrkadlo Slnka / Vypni Slnko! / Telo i duša / V ríši tvojich túžob / Ohnivá kytica / Dvojica dvojíc / Trojica trojíc / Plavovláska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/971-basnik-a-ena-z-tvorby-alexandra-kormoa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/904009296364714
12. marca 1721
Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nova Posoniensia - Bratislavské noviny, ktoré vychádzali do septembra 1722 a boli prvými novinami v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nova_Posoniensia
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej Matej Bel
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
Príbeh polyhistora - Z Očovej na Cisársky dvor
http://www.milost.sk/logos/clanok/pribeh-polyhistora-mateja-bela
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737643826334596
12. marca 1822
Narodil sa v Zavare vydavateľ, publicista Jozef Karol Viktorin (1822-1874), ktorý svojím dielom Concordia prispel k jazykovému zjednoteniu Slovákov. - Významný predstaviteľ slovenskej kultúry a dôležitá postava maďarskej kultúrnej histórie. - Pamätný deň J. K. Viktorína vo Vyšehrade v r. 2012:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737650769667235
14. marca 1939
Po informácii Jozefa Tisa o jeho rozhovoroch v Berlíne, slovenský snem, zvolaný na mimoriadne zasadnutie prezidentom Emilom Háchom, prijal demisiu vlády Karola Sidora a odhlasoval vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky (tzv. Slovenský štát).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_%281939_%E2%80%93_1945%29
Maďarské ambície neuspokojila ani Viedenská arbitráž
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/932306-slovensky-stat-bol-podla-historika-najlepsim-riesenim/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.1198121580286816/1198121230286851/?type=3
15. marca 1873
Narodil sa v Nadlaku Ľudovít Jaroslav Hrdlička / Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne / Obviňovaný z panslavizmu dožil na Slovensku / Zomrel 19. septembra 1953 v Bratislave
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907854035980240
15. marca 1848
Zhromaždením robotníkov a študentov sa začala v Pešti buržoázna revolúcia v Uhorsku za demokratické reformy a nezávislosť krajiny od viedenského dvora. Na zhromaždení prijali 12-bodový program Žiadosti uhorského národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848
Sloboda, láska! / Pieseň národa
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/sloboda-laska
Rok 1848 v maďarskej a slovenskej historiografii
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/rok-1848-v-madarskej-a-slovenskej-historiografii
Rok 1848 a Slováci (1. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-1-cast
Rok 1848 a Slováci (2. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-2-cast
Slovenské novinárstvo v čase revolúcie 1848/1849
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_novin%C3%A1rstvo_v_%C4%8Dase_revol%C3%BAcie_1848/1849
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907858625979781
18. marca 1321
Zomrel na Trenčianskom hrade uhorský oligarcha, politik a krajinský hodnostár Matúš Čák, zvaný Trenčiansky. Narodil sa okolo roku 1260.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1201869986578642/?type=3&theater
18. marca 1713
Zomrel (bol popravený) legendárny slovenský zbojník - ľudový hrdina Juraj Jánošík, ktorého legenda sa stala predlohou viacerých literárnych príbehov, filmov a muzikálov. Narodil sa 25. 1. 1688.
Legendy a mýty nezhrdzaveli - Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Jánošík vo filme - http://janosik.terchova-info.sk/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741343949297917
18. marca 1949
Narodil sa v Temešvári Ondrej Štefanko - básnik, prekladateľ, redaktor a verejný činiteľ, predseda Literárneho krúžku (od roku 1994) Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska, ako aj Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, šéfredaktor časopisov Dolnozemský Slovák, Naše snahy a Rovnobežné zrkadlá - Oglinzi paralele. - Zomrel 20. februára 2008 v Nadlaku.
Vyoral brázdu, do ktorej sa oddá stále siať
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2947/ondrej-stefanko-by-mal-70-nadlak-a-slovaci-v-rumunsku-blahorecia-ze-bol-vyoral-brazdu-do-ktorej-sa-odda-stale-siat
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/632/ondrej-stefanko---slovensky-basnik-z-rumunska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/910737075691936
19. marca 1637
Zomrel v Bratislave ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň (Péter Pázmány), popredný vzdelanec a zakladateľ Trnavskej univerzity. Narodil sa 4. 10. 1570.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_P%C3%A1zma%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741647962600849/?type=1
19. marca 1861
V Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5bud%C3%ADnske_vedomosti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202544106511230
19. marca 1995
V Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.
www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1558257090939928/?type=3&theater
19. marca 2011
Zomrel v Nadlaku spisovateľ a publicista Štefan Dováľ, autor viacerých zbierok krátkych próz a románov. Narodil sa 11. decembra 1950. V Bukurešti vyštudoval slovenský a rumunský jazyk. Po ukončení vysokej školy pracoval na Slovenskej základnej škole v Starej Hute, neskôr na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku. V roku 1990 bol zakladajúcim členom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a zakladajúcim redaktorom časopisu Naše snahy. O štyri roky neskôr spoluzakladal Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/911501145615529
19. marca
Meniny má Jozef - Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní”. Nositeľov tohto zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme aj Jožko, Jožino, Jojo, Dodo.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202552416510399
Aj naši národovci prvej polovice 19. storočia oslavovali Jozefa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1203228639776110
21. marca 1665
Ostrihomský kanonik Juraj Haško oznámil listom rektorovi Trnavskej univerzity, že ostrihomský arcibiskup zamietol jeho návrh zriadiť v Trnave aj katedru slovenčiny.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742498175849161/?type=1
21. marca 2013
Zomrel ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/913141765451467
22. marca 1684
sa narodil v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel, ktorého hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742908925808086
22. marca 1948
sa narodila Zuzana Hollósyová, významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka; v r. 1994 stála pri zrode Slovenskej samosprávy Budapešti a stala sa jej predsedníčkou.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/23/zuzana-hollosyova
Osemnásť rokov v samosprávnom súžití s budapeštianskymi Slovákmi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1012/zuzana-hollosyova-osemnast-rokov-v-samospravnom-suziti-s-budapestianskymi-slovakmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742906429141669
23. marca 1862
sa narodil v Báčskom Petrovci (Srbsko) spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Gustáv Maršall-Petrovský, ktorého v Uhorsku prenasledovali pre národné cítenie. Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej v USA. Zomrel 15. 6. 1916.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/5659
Realistický prozaik, šíriteľ osvety medzi vysťahovalcami:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/101/Gustav-Marsall-Petrovsky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/743538975745081/?type=1
24. marca 2016
zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová. Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, stala sa ikonickou osobnosťou našej Slovače.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1347-navdy-nas-opustila-gizela-molnarova-1932-2016
Zbohom, teta Gizka! Clivo na duši je za Vami pod Pilíšom i na Slovensku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/62/zbohom-teta-gizka-clivo-na-dusi-je-za-vami-pod-pilisom-i-na-slovensku
Navždy nás opustila Gizela Molnárová (1932-2016)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1206880259410948
24. marca 1939
Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civilistov.
http://www.pluska.sk/ine/historia/utok-spissku-novu-ves-madarske-fiasko.html
http://spisska.dnes24.sk/odhalovanie-pamatnika-v-meste-nad-hlavami-pritomnych-preletelo-lietadlo-172675
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1208391139259860/?type=3&theater
25. marca 1881
sa narodil maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavirista Béla Bartók, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Zomrel 26. 9. 1945.
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal
http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag
Bartók szlovákiai kapcsolatai
http://www.parlando.hu/Csehi.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/744312162334429
26. marca 1804
Zomrel vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. - Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917722001660110/?type=3&theater
26. marca 1824
sa narodil v Maglóde prozaik, publicista a literárny historik Ondrej Seberíni. Poslanec budapeštianskeho parlamentu, evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makove a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti.
Maglódsky rodák Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917731758325801/?type=3&theater
29. marca 1848
Zomrel v Tisovci národno-kultúrny pracovník, superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy. Narodil sa 31. januára 1775 vo Vrbovciach.
Pavol Jozeffy medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele - Učil ľud ovocinárstvu a zúrodňovaniu pôdy podľa Tešedíkovej školy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/746275242138121
30. marca 2012
Zomrel akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (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...“ - Ján Mušto sa narodil 29. januára 1934 v novohradskej obci Lucina (Lucfalva).
Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
https://www.facebook.com/oslovma/posts/749947131770932
Prvý apríl
neoficiálny deň bláznov, šibalov a šibalstiev
https://www.aktuality.sk/clanok/130718/prvy-april-den-blaznov-a-zabavy/
Deň bláznov / História 1. apríla
https://www.pluska.sk/magazin/zaujimavosti/zaujimavosti/den-blaznov-je-tu-poznate-historiu-1-aprila.html
5. apríla 1931
sa narodil Corneliu Barborica (1931-2017), slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1575321019233535/?type=3&theater
5. apríla 1945
bol na slávnostnom zasadnutí čs. vlády vyhlásený Košický vládny program, vypracovaný a presadený moskovským vedením KSČ, ktorý na dlhé roky výrazne ovplyvnil ústavné zákony povojnového Československa.
http://www.vtedy.sk/kosice-kosicky-vladny-program-prijatie-1945
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1220114461420861/?type=3&theater
7. apríla 1936
Narodila sa svetoznáma reprezentantka kovačického insitného umenia Alžbeta Čížiková.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/595-zostala-verna-sebe-a-slovenskej-tradicii
„Maľovanie pre mňa veľa znamená, lebo pri ňom cítim uvoľnenie a potešenie. Keď zasadám za stojan a začínam tvoriť, všetky moje trápenia zostávajú bokom...“ - Zostala verná sebe a slovenskej tradícii
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9082-osemdesiatnicka-alzbeta-cizikova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927825343983109
8. apríla 1873
V Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov. Časopis vyvíjal kampaň v duchu uhorského vlastenectva v súlade s koncepciou uhorského (maďarského) politického národa. Redigoval ho Karol Kubáni.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751349871630658/?type=1
8. apríla 1912
Narodil sa v Poluvsí pri Žiline vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Zomrel (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) 18. 6. 1942. - Spomienka na Jozefa Gabčíka:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751355178296794/?type=1
8. apríla 1932
Narodil sa maďarský historik a politik József Antall, ktorý sa ako maďarský premiér podpísal spolu s hlavami štátov Václavom Havlom (ČSFR) a Lechom Walesom (Poľsko) pod vznik Vyšehradskej trojky 16. 2. 1991, ktorá sa po rozdelení ČSFR zmenila na Vyšehradskú štvorku. Zomrel 12. 12. 1993.
J. Antall sa k politickým oponentom nesprával ako k nepriateľom
http://www.teraz.sk/magazin/pred-85-rokmi-sa-narodil-madarsky-hist/253334-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751351894963789/?type=1
9. apríla 1921
Narodil sa v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), spoluzakladateľ Slovenského inštitútu v Clevelande, ktorý patril do druhej vlny Katolíckej moderny. Zomrel 15. 10. 1994 (uvádza sa aj 16. a 21. október).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
Mozaika z biografie Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_101_106.pdf
Básnická tvorba Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_107_111.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/751763318255980
10. apríla 1941
sa narodil Alexander Kormoš - básnik, prekladateľ, redaktor, publicista a pedagóg - Ospevuje krásu pravdy a pravdu krásy - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy
Písmo bez písma / Z básni A. Kormoša - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/1037-pismo-bez-pisma-z-basni-alexandra-kormoa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927915043974139
11. apríla 1905
narodil sa jeden z najvýznamnejších maďarských básnikov Attila József. Jeho narodeniny sú v Maďarsku každoročným sviatkom poézie. Preklady básní A. Józsefa do slovenčiny:
http://www.babelmatrix.org/works/hu-sk/J%C3%B3zsef_Attila-1905
Nagyon fáj / Veľmi bolí (Latinovits Zoltán) - https://www.youtube.com/watch?v=pW6sg-BCxOA
Hobo Blues Band: A Hetedik - https://www.youtube.com/watch?v=_yE7z9dMBo0
1905. április 11-én született József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1226724217426552
12. apríla 1815
Narodil sa v Bratislave archeológ, historik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián František Rómer. Významný polyhistor je pokladaný za zakladateľa modernej vedeckej archeológie na Slovensku. Jeho dielo o starých nástenných maľbách v Uhorsku vydané v roku 1874 sa považuje za prvú uhorskú monografiu z dejín umenia a historickej archeológie.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/florian-f-romer/18205-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/929281640504146/?type=3&theater
13. apríla 1947
Výmena obyvateľov medzi Slovenskom a Maďarskom po druhej svetovej vojne. Prvý výmenný transport Slovákov z Maďarska (z obce Pitvaroš) prišiel 13. apríla 1947 do železničnej stanice Sereď.
https://www.youtube.com/watch?v=gDHx7YfEUs8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1228659933899647
14. apríla 1849
na Dobrej Vode zomrel katolícky kňaz, teológ, národný buditeľ, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. - Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1722
http://zlatyfond.sme.sk/autor/97/Jan-Holly
https://www.facebook.com/oslovma/posts/754037971361848
17. apríla 1919
zomrel vo Viedni maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) - Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva - Z Beckova do veľkej Európy - Keď sú Strážky milšie ako Montmartre - S maliarskou paletou do svetovej vojny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756102414488737
18. apríla 2011
Maďarský parlament prijal novú ústavu, ktorá vyvolala negatívne reakcie doma aj v zahraničí. Z množstva kontroverzných častí najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvolalo uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentovali, že nová ústava posilnila moc premiéra krajiny a jeho Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/756099351155710/?type=1
20. apríla 1742
Narodil sa v Alberti (Albertirsa, Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, osvietenský hospodársky reformátor, publicista a organizátor poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku Samuel Tešedík, zakladateľ prvej poľnohospodárskej školy v Uhorsku (v Sarvaši). Zomrel 27. 12. 1820.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756972474401731
21. apríla 1893
zomrel v Opatiji (Chorvátsko) Ľudovít Markušovský, rodák z tatranskej Štrby, lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosného zrkadielka, autor mnohých publikácií, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, vládny radca pre zdravotníctvo. - Po celý život sa prejavoval ako hrdý a neoblomný Slovák, ctiaci si svoj pôvod.
Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/831-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/933581950074115
Veľkonočný pondelok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1233467136752260
Ako predísť tráviacim ťažkostiam na Veľkú noc?
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/748581305240848/?type=3&theater
Zoltán Bárkányi Valkán: Húsvéti locsolkodás
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/988-zoltan-barkanyi-valkan-husveti-locsolkodas
22. apríl
Svetový deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí - Čistenie miest, prírody a vodných tokov
http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-zeme/43853-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/407903155975333/?type=3&theater
22. apríla 1922
Narodil sa ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov. - Zomrel 21. marca 2013
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1237252263040414/?type=3&theater
23. apríla 1852
sa narodil v Beckove maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky). - Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla (napr. Mesačná krajina s jazdcom, Riečna krajina s rybárom, Belianske Tatry). Zomrel 17. 4. 1919.
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/935033586595618
27. apríla 1822
sa narodil v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zomrel 7. 12. 1870.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/760440524054926/?type=1
29. apríla
Medzinárodný deň tanca
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/410470729051909/?type=3&theater
1. mája
Sviatok práce - Deň medzinárodnej solidarity pracujúcich. Rozhodol o ňom ustanovujúci kongres 2. internacionály 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v americkom Chicagu z roku 1886.
http://domarada.webnode.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/
Sviatok práce vo svete. Ako ho oslavujú iné národy?
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000156/1394159/Sviatok-prace-vo-svete--Ako-ho-oslavuju-ine-narody-
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1248938558538451/?type=3&theater
Nech žije! - (Retro) Svet okolo nás - 1. a 9. máj
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1007-nech-ije-retro-svet-okolo-nas-1-a-9-maj
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248940121871628
1. mája 1838
v Békešskej Čabe sa narodil Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248927248539582
2. mája 1994
Veľvyslanec Maďarskej republiky predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu žalobný spis v súvislosti so sporom okolo sústavy vodných diel na Dunaji.
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/940841392681504
3. mája
Svetový deň slobody tlače - Vyhlásený bol v roku 1993, viaže sa na udalosť z 3. 5. 1991, keď bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače.
http://www.24hod.sk/den-slobody-tlace-pripomina-prekazky-prava-peniaze-a-sudy-cl228371.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/941561955942781
4. mája 1919
Zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronóm a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik, jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín. Narodil sa 21. 7. 1880.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
Fotografie zo života M. R. Štefánika
http://dikda.eu/fotografie-zo-zivota-milana-rastislava-stefanika/
O bronzovej soche M. R. Štefánika na budove Slovenskej základnej školy v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/kutat2.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/763405750425070
11. mája 1937
Zomrel hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. februára 1875 v Banskej Bystrici.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/765827433516235/?type=3&theater
11. mája 2017
zomrel Corneliu Barborica - prekladateľ, literárny vedec a historik, autor prvých dejín slovenskej literatúry, ktoré napísal zahraničný literát. / Slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1266990803399893/?type=3&theater
13. mája 2008
Zomrel národnostný politik a diplomat Juraj Bielik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1365-pred-90-rokmi-sa-narodil-juraj-bielik-1926-2008
Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväzu demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
14. mája 2016
zomrel slovenský učiteľ, novinár, fotograf a aktivista Slovákov v Maďarsku František Zelman (1933-2016), autor knihy fotografií Naši predkovia.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1263367007095606/?type=3&theater
19. mája 1465
Uhorský kráľ Matej Korvín založil Academiu Istropolitanu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska. Svoju činnosť začala o dva roky neskôr. Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
http://www.acadistr.sk/prva-univerzita-na-uzemi-slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/768942919871353
22. mája 1879
Uhorský kráľ František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/770923859673259/?type=1
24. mája 1912
sa narodil v Banskej Štiavnici dvorný fotograf Beatles Dežo Hoffmann
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/191/dezo-hoffmann-dvorny-fotograf-beatles-zomrel-pred-30-rokmi-v-londyne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1271194449646195
27. mája 1942
Slovenský príslušník československého vojska vo Veľkej Británii Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
Nenechajme spomienku na Jozefa Gabčíka umrieť
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://hu-hu.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/954958681269775/?type=3&theater
27. mája 1951
Narodila sa v Detve predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka, kultúrna pracovníčka Ruženka Egyedová Baráneková.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/186
Tvrdohlavá Detvianka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/515545228544458
https://www.facebook.com/oslovma/posts/772367436195568
28. mája 1910
Zomrel v Budapešti spisovateľ a publicista Kálmán Mikszáth / Právom náleží aj Slovákom / Významný maďarský spisovateľ so slovenskými evanjelickými koreňmi - Sklabinský rodák, strojca pamätníka statočným Polovcom a slovenským kmotrom.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/590601557705491/?type=3&theater
29. mája 1925
sa narodil Ján Sirácky (1925-1998) - Historik, prekladateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1285-historik-slovenskeho-vysahovalectva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/745341945564784
2. júna 1907
Rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Apponyiho školské zákony, ktoré viedli k prehĺbeniu maďarizácie v školstve. - Lex Apponyi sú články 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907. Sú pomenované podľa ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý ich vypracoval a predložil uhorskému snemu na schválenie. Článok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlavným cieľom zákona bola intenzifikácia rečovej aj duchovnej maďarizácie nemaďarských žiakov, zabezpečenie pôsobenia učiteľov v duchu veľkomaďarskej štátnej idey ich hmotnou stimuláciou a tvrdými disciplinárnymi opatreniami. Na Slovensku sa v dôsledku zákona mala slovenčine venovať jedna hodina týždenne, inak mala byť vyučovacím jazykom maďarčina.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/775876695844642
4. júna 1920
Mocnosti Dohody (Veľká Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúska-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska.
Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/722-maarsko-slovenska-diskusia-o-trianone
Deň, keď Maďari zatvorili obchody a maďarskí úradníci nepracovali, Slováci oslavovali
http://www.aktuality.sk/clanok/277124/den-ked-madari-zatvorili-obchody-a-madarski-uradnici-nepracovali-slovaci-oslavovali/
Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu
http://madari.sk/publikacie/trianonska-problematika-a-cesko-slovenske-ucebnice-dejepisu-1-cast
https://www.facebook.com/oslovma/posts/959405114158465
7. júna 1861
Pamätný deň SR - Výročie Memoranda národa slovenského - Programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý bol schválený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku.
http://referaty.aktuality.sk/memorandum-slovenskeho-naroda-maturitna-otazka/referat-26795#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1286506714781635
Ľudové noviny (e-archív)
https://jadox.oik.hu:443/?docId=11856
Budapeštiansky Slovák (e-archív)
https://jadox.oik.hu:443/?docId=11649
OSLOVMA" https://www.facebook.com/OSLOVMA - 4000 LIKES
4000 ľuďom sa páči / www.oslovma.hu / Ďakujeme!
www.oslovma.hu - facebook.com/oslovma

