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Bicyklom za Slovákmi - Na Slovensko za prácou - Spisovná slovenčina a maďarčina sa rodili naraz - Prečo majú slovenčina a maďarčina veľa podobných výrazov v poľnohospodárstve? - Zuzana Čaputová ocenila zachovávanie jazyka a kultúry Slovákov v Maďarsku - Béla Bugár vyhral za cenu pádu - Veda v Maďarsku prekonáva smrteľné kŕče - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
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Forint je na rekordnom minime
Obavy z globálnej recesie, obchodné vojny a brexit napomohli k poklesu maďarskej meny.
https://finweb.hnonline.sk/financie-a-burzy/1997697-forint-je-na-rekordnom-minime
Prečo forint oslabuje a čo možno čakať
https://dennikn.sk/1568129/madarsky-forint-este-nikdy-nebol-taky-slaby-na-tahu-je-centralna-banka/
Komentár Oszkára Világiho: Juh
Všeobecne si slovenská spoločnosť myslí, že Maďari sú ako monolit, všetci konajú a rozmýšľajú rovnako. Južné Slovensko je však veľmi rôznorodé čo sa týka názorov, ideológií, kultúr, ako aj spoločenskej dynamiky. Rovnako ako zvyšok Slovenska. / Južné Slovensko zároveň determinuje viac faktorov. Prvým je jazyk. Naše školstvo nedokáže vyučovať slovenčinu tak, aby ňou deti po skončení strednej maďarskej školy plynulo hovorili. Je bežné, že maďarský stredoškolák hovorí lepšie po anglicky ako po slovensky. Dôvodom sú zlé učebné osnovy. Následkom toho sa Maďari uplatňujú ťažšie, časť študentov ide študovať do Maďarska a už sa odtiaľ nevráti.
https://komentare.hnonline.sk/komentare/1997685-juh
Ambície maďarských strán sú väčšie než ich reálne možnosti
- myslí si politologička Soňa Szomolányi / Na Slovensku máme štyri maďarské strany, politologička zhodnotila ich šance v parlamentných voľbách...
https://www.webnoviny.sk/na-slovensku-mame-styri-madarske-strany-politilogicka-zhodnotila-ich-sance-v-parlamentnych-volbach/
Maďarskí tínedžeri akceptujú podľa prieskumu inakosť menej ako Slováci
Väčšine opýtaných tínedžerov by prekážal v susedstve moslim, Róm, ale aj politický extrémista. Menej ako polovici by prekážalo mať za suseda utečenca, nezamestnaného, človeka inej sexuálnej orientácie alebo Žida. Maďarskí tínedžeri akceptujú podľa prieskumu inakosť menej ako Slováci. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý bol realizovaný na vzorke 402 tínedžerov vo veku 15 až 19 rokov počas júna tohto roka.
http://www.teraz.sk/magazin/prieskum-vacsina-tinedzerov-nechce/415394-clanok.html
Začína sa bitka o banku. Maďarská OTP opúšťa Slovensko
O nutnosti konsolidácie slovenského bankového trhu, teda preberaní slabších hráčov silnejšími, hovoria už dlho všetci domáci bankári. Na taký malý trh, ako je Slovensko, je vyše dvadsať finančných domov priveľa. Ak chcú mať istejší biznis, konkurenčný boj medzi nimi sa musí zúžiť. Naposledy sa na Slovensku predala banka pred štyrmi rokmi a od ostatnej finančnej krízy zmenili majiteľa iba tri. Teraz sa k nim pridáva ďalšia.
https://www.etrend.sk/firmy/zacina-sa-bitka-o-banku-madarska-otp-opusta-slovensko.html
Prečo je OTP Banka na predaj a prečo jej to pomôže
https://dennikn.sk/1565947/preco-je-otp-banka-na-predaj-a-preco-jej-to-pomoze/
Pred 10 rokmi nepustili maďarského prezidenta do SR
Keď sa maďarský prezident László Sólyom vybral v roku 2009 do Komárna, aby sa zúčastnil na slávnostnom odhalení sochy sv. Štefana, prišiel iba do polovice mostu medzi maďarským Komáromom a slovenským Komárnom. Ministerstvo zahraničných vecí SR predstaviteľovi maďarského veľvyslanectva odovzdalo diplomatickú nótu, ktorou Sólyomovi odoprelo na celý deň vstup na slovenské územie. V stredu 21. augusta uplynie desať rokov od diplomatického incidentu medzi Slovenskom a Maďarskom. „Slovensko-maďarské vzťahy sa odvtedy zlepšili najmä vďaka výmene niektorých politických elít. Pretože na úrovni občanov napríklad na národnostne zmiešaných územiach neboli vzťahy medzi ľuďmi nikdy také napäté, ako to politici prezentovali...”
http://www.teraz.sk/slovensko/pred-10-rokmi-nepustili-madarskeho-pre/413768-clanok.html
Progresívne Slovensko sa otvorilo maďarskej menšine, v strane vznikla platforma
https://www.24hod.sk/progresivne-slovensko-sa-otvorilo-madarskej-mensine-v-strane-vznikla-platforma-cl701514.html
Maďarské harakiri
Lídri „maďarských“ strán spáchali harakiri. Odmietnuť spoločnú koalíciu v situácii, keď sa obe strany pohybujú na hrane zvoliteľnosti, sa nedá nazvať inak. / Takto hazardovať so zhruba 200-tisíc potenciálnymi hlasmi, je nielen nezodpovedné voči vlastným voličom, ale v konečnom dôsledku to môže mať negatívny dopad na celú politickú scénu.
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/523901-madarske-harakiri/
Vzájomné vyšachovanie Maďarov nemusí byť dobrá správa
Hovoria jednou rečou, ale i tak sa nedohodli. Bugárovcov a SMK bude v najbližších mesiacoch spájať len obava o vlastnú politickú budúcnosť. / Slovenskí voliči neplačú, ale... / Ak v parlamente nebude žiadna maďarská strana, nie je to výlučne dôvod na oslavu. Slovenskí Maďari pretrhnú jedno z mála spojení s krajinou, v ktorej žijú. Hrozí, že sa zamknú do vlastného sveta. Slovensko zostane pre nich len náhodným kusom zeme, ktorý teraz práve obývajú. Bratislava bude ďalej ako Budapešť. To nie je práve tá najlepšia správa.
https://www.aktuality.sk/clanok/719052/komentar-lubomira-jaska-vzajomne-vysachovanie-madarov-nemusi-byt-dobra-sprava/
Poukážka pre dôchodcov na energiu je podľa kritikov urážajúca
„Toto náhle rozhodnutie bez akejkoľvek diskusie svedčí o jednoznačnej snahe vlády kúpiť si hlasy starých ľudí v nadchádzajúcich októbrových komunálnych voľbách...”
http://www.teraz.sk/zahranicie/poukazka-pre-dochodcov-na-energiu-je/415083-clanok.html
Dôchodcom pred voľbami: poukážky na elektrinu či plyn
http://www.teraz.sk/zahranicie/orbanova-vlada-da-dochodcom-pred-vo/414531-clanok.html
Szijjártó: Maďarsko chce spolupracovať s Indiou
Indický minister zdôraznil, že konkurencieschopnosť Maďarska a tamojšie priaznivé podnikateľské prostredie pre zahraničných investorov predurčujú túto krajinu k tomu, aby bola partnerom Indie.
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-chce-spolupracova/414942-clanok.html
1989 - Na Paneurópskom pikniku sa začal útek občanov NDR
Keď sa počas podujatia nazvaného Paneurópsky piknik v auguste 1989 otvorila neďaleko Šopronu na tri hodiny hranica medzi Maďarskom a Rakúskom, približne tisíc občanov Nemeckej demokratickej republiky (NDR) využilo situáciu a utieklo na Západ. Po viac než roku, 4. októbra 1990, nemecký kancelár Helmut Kohl o tejto udalosti povedal, že práve v Maďarsku bola odstránená prvá tehla z Berlínskeho múru.
http://www.teraz.sk/zahranicie/november-89-na-paneuropskom-pikniku-sa/413354-clanok.html
Merkelová: Maďarskí pohraničníci nestrieľali
„Piknik sa stal symbolom slobody. My Nemci s vďakou spomíname na to, čím prispeli Maďari k zjednoteniu Európy...” / „Prosperita národa je závislá aj na spoločnej prosperite. Európa dokáže byť silnou iba do tej miery, do akej je jednotná, a iba ak dokáže prijať kompromisy. Projekt európskeho mieru nie je sebestačný...”
http://www.teraz.sk/zahranicie/merkelova-madarski-pohranicnici-ne/413515-clanok.html
Orbán po schôdzke s Merkelovou odmietol kritiku demokracie v Maďarsku
„Máme svoj vlastný maďarský život založený na ústavných základoch a kresťanskej slobode, ktorý budeme stále ochraňovať...”
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-po-schodzke-s-merkelovou-odmieto/413609-clanok.html
Orbán: Chceme, aby EÚ uhradila polovicu ochrany hraníc
Maďarsko chráni hranice Európskej únie, preto chce dosiahnuť, aby aspoň polovicu doterajších výdavkov na ochranu uhradila EÚ, povedal v Šoprone predseda maďarskej vlády Viktor Orbán...
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-chceme-aby-eu-uhradila-polovic/413570-clanok.html
Maďarská vláda kritizuje príspevok EÚ na ochranu hraníc pred migrantmi
Orbánova vláda, ktorá bola kritizovaná z Bruselu, že v otázke migrácie nie je solidárna, tvrdí, že pred migrantmi chráni nielen seba, ale aj Európu.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-kritizuje-prispevok-e/415017-clanok.html
Gyurcsány odmietol tvrdenie Fideszu, že chce zbúrať hraničné zábrany
Expremiér následne na Facebooku napísal, že nemá v úmysle búrať hraničné zábrany. „Ak ste ich tam postavili ukradnúc z verejných peňazí, nech tam zostanú. Nepýtajú si jesť. Prečo by som míňal peniaze na ich likvidáciu?! Pravdou iba je, že nepodporujeme míňanie verejných financií na stavbu plota, ktorého meter stojí takmer toľko, ako kedysi stál meter diaľnice,” zdôraznil Gyurcsány.
http://www.teraz.sk/zahranicie/gyurcsany-odmietol-tvrdenie-fideszu-z/415776-clanok.html
DK spochybnila tvrdenie vlády o výdavkoch na ochranu hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/opozicna-dk-spochybnila-tvrdenie-vlad/415354-clanok.html
„Opozícia je pred komunálnymi voľbami dezorientovaná“
https://www.aktuality.sk/clanok/718701/madarsky-analytik-opozicia-je-pred-komunalnymi-volbami-dezorientovana/
V komunálnych voľbách má Fidesz šancu vyhrať po tretí raz
https://www.aktuality.sk/clanok/717523/v-madarskych-komunalnych-volbach-ma-fidesz-sancu-vyhrat-po-treti-raz/
Platy maďarských poslancov vzrástli v priebehu roka o vyše 70 percent
Menej ako v Maďarsku dostanú poslanci už iba v Poľsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Španielsku a na Slovensku.
http://www.teraz.sk/zahranicie/platy-madarskych-poslancov-vzrastli-v/413192-clanok.html
Komora pre rozvoj podnikania v Karpatskom oblúku
Komora bude sídliť v Maďarsku, bude fungovať podľa maďarských právnych noriem a jej prvoradým cieľom bude financovanie projektov. / Na Slovensku je v súčasnosti vyše 9800 maďarských podnikov, pričom v uplynulých rokoch významne stúpol aj počet slovenských firiem usadených v Maďarsku, ktorých je v súčasnosti vyše 10.000.
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarsku-zalozili-komoru-pre-rozvoj/412789-clanok.html
V prvom polroku 2019 požiadalo v Maďarsku o azyl 265 cudzincov
Niektorú z foriem medzinárodnej ochrany dostalo v Maďarsku v danom období len 28 ľudí, azyl z nich udelili iba desiatim.
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-prvom-polroku-2019-poziadalo-v-madar/413123-clanok.html
Zomrel spisovateľ, novinár, kritik umenia a matičiar Viliam Jablonický
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3079/zomrel-viliam-jablonicky---spisovatel-novinar-kritik-umenia-a-maticiar
Škola v prírode Poznaj svoje korene
1. septembra opäť otvorí svoje brány jedinečný projekt Zväzu Slovákov v Maďarsku Škola v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene. Znova zaznie hymna „My sme prišli na Slovensko, lebo ho radi máme“ z pera Antona Pitschmanna. Už teraz sa tešíme na Vás a na vašich sprevádzajúcich učiteľov. Projekt financuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku a prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenská republika na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.
Video: https://www.facebook.com/127556084389335/videos/890455397977688/
Prekladateľská súťaž o cenu Samuela Cambela
Oddelenie slovakistiky Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti vyhlasujú prekladateľskú súťaž pre študentov slovenských a maďarských univerzít o cenu Samuela Cambela 2019 z maďarčiny do slovenčiny alebo zo slovenčiny do maďarčiny.
Podmienky súťaže a prihláška
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/SutazSamuelaCambela2019.doc
Texty na povinný preklad zo slovenčiny do maďarčiny:
Martin Vlado: Chuť
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/MartinVlado-CHUT.doc
Miroslav Brück: Takmer neviditeľný pohyb
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/MiroslavBruckTAKMERneviditelnyPOHYB.doc
Texty na povinný preklad z maďarčiny do slovenčiny:
Szabó T. Anna: Ne fészbukozz részegen!
http://szabotanna.com/versek/szabo-t-anna-ne-feszbukozz-reszegen/
Dragomán György: Tréfa. In: Rabság - történetek a rácsokon túlról; poviedka č. 2.
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2893/rabsag-tortenetek-a-racsokon-tulrol
Národnostné popoludnie v Pilíšskej Čabe
17. augusta 2019 v Parku predkov s trojjazyčným kultúrnym programom, ľudovou veselicou, dobrou hudbou a na mieste vareným gulášom. / Usporiadateľ: Slovenská národnostná samospráva Pilíšskej Čaby / Spoluorganizátor: Pobočka ZSM (miestny slovenský klub) / Podporovatelia: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, Samospráva mesta Pilíšska Čaba, Dom Klarisiek
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2288830417882588
Krajania, opäť je tu ZEM SPIEVA - zapojte sa!
Veľkolepá folklórna show, ktorá vzdáva hold našim predkom, našim tradíciám a našej histórii...
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4733/krajania-opaet-je-tu-zem-spieva---zapojte-sa
Keď sa „Neďaleko od Trenčína“ rovná niekoľko sto kilometrom
Alebo o letnej návšteve slovenskej svadby na severe Srbska / Toto leto sme spolu s priateľkou prešli autom štyri krajiny bývalej Juhoslávie. Z pohodlia domova budeme ešte dlhý čas príjemne spomínať na výhľady, ktoré ponúka bosniansky vidiek, jazdu chorvátskym pobrežím či návštevu Triglavského národného parku spojenú so stanovaním v kempe. Úplne najviac zo všetkého nás však zaujala pohostinnosť a uvedomelosť slovenskej menšiny žijúcej na severe Srbska, vo Vojvodine. / Slováci. Hrdí Slováci. Skromní to ľudia. Srdeční a prajní. Prívetiví a vľúdni. Málo poznačení konzumom či globalizáciou. Aj takýchto rodákov máme vo svete. Buďme teda my Slováci podobne hrdí na nich ako sú oni hrdí na Slovensko.
https://dennikn.sk/blog/1561088/ked-sa-nedaleko-od-trencina-rovna-niekolko-sto-kilometrom
Bicyklom za Slovákmi
August 2019 - (Katarína Pucovská / kulpin.net)
Traja kamaráti, Slováci v Maďarsku, študovali v Bratislave, po návrate do Maďarska spolu zakladali Organizáciu slovenskej mládeže v Maďarsku, dnes všetci traja pracujú na národnostnom poli a dodnes spolu každoročne trávia týždennú cyklo dovolenku v zahraničí. Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, vedúci odboru národnostného školstva na ministerstve Štefan Kraslán a konateľ vydavateľskej Spoločnosti SlovakUm, novinár a básnik, zakladateľ a prevádzkovateľ portálu oslovma.hu Imrich Fuhl sa rozhodli tohtoročnú dovolenku stráviť s vojvodinskými Slovákmi. Pred jedenástimi rokmi si zmysleli cestovať bicyklom za Slovákmi, a tak najprv išli na Slovensko, potom aj do Čiech a v tomto roku ich cesta priviedla do Vojvodiny. Vraj vlani, keď boli na bratislavskej Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí počuli, že sa Vojvodina vyprázdňuje, že o 30 rokov nik tam už nebude, tak si povedali, že idú sa tam pozrieť, kým Slováci tam ešte sú... A tu ich prekvapila slovenčina v bežných rozhovoroch, na uliciach, v úradoch, predajniach, slovenské nápisy na všetkých inštitúciách... Prisľúbili, že prídu aj na budúci rok. Počas svojho športového dobrodružstva, ktoré pomenovali CykloTour-3UmV, boli v Novom Sade, v Báčskom Petrovci, Kulpíne, Jánošíku, Kovačici... Hovoria, že ten jeden športovo-rekreačný týždeň človeku vyčistí mozog. To každý potrebuje a počas tej dennej 80-90 kilometrovej jazdy možno si aj všeličo ujasniť, prediskutovať, ale sa aj všeličo dozvedieť. Keď nejazdia, trochu sa bavia a tentokrát realizovali aj niekoľko návštev a rozhovorov s predstaviteľmi tunajších Slovákov.
Anton Paulik, vyštudovaný historik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku pochádza z okolia Békešskej Čaby, žije a pracuje v Budapešti. Pred rokom bol zvolený do maďarského parlamentu, kde je slovenským národnostným hovorcom. Ako hovorca má mnohé práva a výhody aké majú parlamentní poslanci, ibaže nemá právo hlasu. Môže však cez parlamentný Národnostný výbor, utvorený z 13 národnostných hovorcov (každá národnosť v Maďarsku má jedného hovorcu), iniciovať modifikáciu alebo vydanie zákona. Zastupuje záujmy asi 35.000 obyvateľov, ktorí sa v poslednom sčítaní obyvateľstva vyjadrili, že majú nejakú kultúrnu väzbu so Slovákmi. Avšak, k slovenskej národnostnej príslušnosti sa prihlásilo iba asi 18.000 a necelých 10.000 obyvateľov sa vyjadrilo, že im je slovenčina materinský jazyk.
Štefan Kraslán pôsobí na Ministerstve ľudských zdrojov, ktoré sa zaoberá celkovou problematikou spätou s ľuďmi, čiže pod neho patrí sociálna oblasť, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, šport... On pracuje v oblasti školstva, kde pôsobí už 20 rokov. Na ministerstve sa zaoberá národnostným školstvom, a to nielen slovenským, ale školstvom všetkých trinásť národností žijúcich v Maďarsku. Národnostné samosprávy, teda aj Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, majú v poslednom období dosť široké práva v oblasti školstva a kultúry. Starajú sa o základné dvojjazyčné školy a o školy, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako predmet. Zákon je však jedno a štatistika niečo celkom iné. Tá vie svedčiť aj o tej horšej stránke. Konkrétne v tomto prípade svedčí o tom, že v Maďarsku majú zo sto dedín, kde žijú Slováci, avšak iba v asi 35 školách sa vyučuje slovenčina, kým v ostatných dedinách sú iba maďarské školy. Pred dvadsiatimi-tridsiatimi rokmi mali dvojnásobný počet žiakov. Toho času v Maďarsku sú aj dve špeciálne slovenské školy, kde sa slovenčina vyučuje od materskej školy po gymnáziá, okrem toho majú aj 4 dvojjazyčné školy, kde viac ako 50 percent vyučovacích hodín musí prebiehať v slovenčine. V materských školách je zhruba 2.500 detí, asi 3.500 je v základných školách a do 100 žiakov je na gymnáziách.
S Imrichom Fuhlom sme hovorili o informovaní Slovákov v Maďarsku. Okrem iného poznamenal, že vo verejnoprávnej maďarskej televízii po slovensky vysielajú 26 minút týždenne, miestne médiá už nevysielajú v slovenčine, rozhlas je na tom lepšie, majú denne hodinové a dvojhodinové celoštátne vysielania. Rádio-televízny program priprávajú celkovo-spolu piati-šiesti novinári. Regionálne noviny, resp. ich slovenské prílohy skôr zanikajú ako prekvitajú a celoštátne majú jediný týždenník Ľudové noviny, ktorý má aj internetovú podobu www.luno.hu. Týždenník Slovákov v Maďarsku je spolu s vojvodinským Hlasom ľudu jediným slovenským týždenníkom Slovákov v diaspóre, s tým že Ľudové noviny pripráva iba 5-6 ľudí. Štyrikrát ročne vydávajú aj tematickú prílohu Lúč. Už 70 rokov tlačia ročenku Náš kalendár. Čabianska organizácia Slovákov vydáva ďalšiu ročenku: Čabiansky kalendár.
Obesený pre slovenčinu
Kam až mohlo viesť dodržiavanie školských a internátnych pravidiel počas maďarizácie. A iné pravidlá bývania na internáte v 19. storočí: pľuvátka, kúpanie raz za mesiac a pod. S pomaly sa približujúcim koncom roka sa približuje aj piaty ročník akcie, ktorá je každoročným vyvrcholením našich aktivít - na konci novembra sa uskutoční Stretnutie priateľov regionálnej histórie v Lučenci a v Hradišti. Pri tejto príležitosti vydávame už štvrtý krát aj zborník. Tento rok pre istotu rovno dva, toľko príspevkov sa nazbieralo.
https://misosestak.blog.sme.sk/c/515479/obeseny-pre-slovencinu.html
Ako 230 československých vojakov zosmiešnilo tisíc maďarských v boji o „Tóthország”
V roku 1919 bol Lučenec chvíľu slovenský a chvíľu maďarský. Prvý raz ho československá armáda obsadila po husárskom kúsku...
https://misosestak.blog.sme.sk/c/435481/ako-230-ceskoslovenskych-vojakov-zosmiesnilo-tisic-madarskych-v-boji-o-tothorszag.html
Kalendárium: Maďari nás v 68-om pred Brežnevom varovali, Dubček nechápal
Je ľahké byť generálom po bitke. Otázka, či sa dalo predísť invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 má však svoje opodstatnenie. Tanky v uliciach československých miest boli totiž tou najhoršou možnou alternatívou, ku ktorej mohlo dôjsť. Posledným varovaním pre Alexandra Dubčeka mohlo byť stretnutie s lídrom maďarských komunistov Jánosom Kádárom 17. augusta v Komárne. Kádár mal na Dubčeka slabosť. Možno sa v ňom trošku videl, ich politické pohľady na socializmus s ľudskou tvárou si boli blízke. A možno chcel šéf maďarských komunistov nejak odčiniť svoju zradu na maďarskom ľude a Imre Nagyovi z roku 1956. Každopádne, Kádár si stretnutie sám vymohol a poprosil Dubčeka, aby išlo o neoficiálne rokovanie „bez nejakého protokolu“.
https://www.aktuality.sk/clanok/712132/kalendarium-madari-nas-68-om-pred-breznevom-varovali-dubcek-to-nepochopil/
Dubček sa v maďarskej televízii postavil na Gorbačovovu stranu
Pri augustovom výročí v roku 1989 hrali dôležitú úlohu dvaja účastníci invázie - Poľsko a Maďarsko, ktorí na rozdiel od Československa výrazne pokročili v demokratizácii svojich krajín a stali sa pre československý režim nebezpečnými ohniskami demokratizačnej „nákazy“. - Škandál s Panorámou / Práve Maďarsko už malo u československých súdruhov nejeden ideologický „vrúbok“ za údajné „zasahovanie“ do vnútorných záležitostí krajiny. Obidva štáty už mali za sebou jeden z najväčších diplomatických škandálov vo vzájomných vzťahoch, ktorý byl spojený práve s prehodnotením udalostí z roku 1968. Odohral sa v apríli 1989 a podstatnú rolu v ňom zohrala maďarská televízia a jej relácia Panoráma.
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/dubcek-sa-v-madarskej-televizii-postavil-na-gorbacovovu-stranu
Končí sa druhá misia maďarských vzdušných síl pri ochrane Pobaltia
Maďarské bojové lietadlá ochraňujú pobaltský vzdušný priestor v rámci programu Baltic Air Policing pod vedením NATO spolu so Španielskom a Britániou.
http://www.teraz.sk/zahranicie/konci-sa-druha-misia-madarskych-vzd/415168-clanok.html
Nezamestnanosť v Maďarsku dosiahla za tri mesiace do konca júla 3,4 %
Z pohľadu jednotlivých vekových kategórií bola najvyššia nezamestnanosť v kategórii mladých ľudí od 15 do 24 rokov.
http://www.teraz.sk/ekonomika/nezamestnanost-v-madarsku-dosiahla-za/415383-clanok.html
Maďarsko by do roku 2030 mohlo dosiahnuť 80 - 90 % rakúskej ekonomiky
Úroveň maďarskej čistej mzdy dosiahla vlani 57,1 % čistej mzdy v Rakúsku.
http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-by-do-roku-2030-mohlo-dosiahnu/414476-clanok.html
Maďarský súd predĺžil väzbu pre kapitána lode Viking Sigyn
Ukrajinec po opätovnom vzatí do väzby čelil už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-sud-predlzil-vazbu-pre-ka/415748-clanok.html
Slovenský štvorkajak získal v Segedíne bronz a miestenky na olympiádu
http://www.teraz.sk/sport/slovensky-stvorkajak-ziskal-v-szegede/414752-clanok.html
7 TOP kúpeľných miest v Maďarsku
Maďarsko milujeme kvôli pohostinnosti domácich, dobrej muzike, krásnej prírode, ale aj kvôli termálnym kúpeľom. Podľa prieskumov sa až na 80 percentách územia tejto krajiny nachádzajú pramene, vďaka čomu aj v menších mestečkách nájdete kúpaliská alebo špecializované kúpele, ktoré sa zameriavajú na liečenie rôznych problémov s pokožkou alebo pohybovým aparátom.
https://dromedar.zoznam.sk/cl/100310/1809107/Termal-po-madarsky--7-TOP-kupelnych-miest-u-nasich-juznych-susedov
Maďari vedú s fínskym predsedníctvom EÚ mediálnu vojnu
Predsednícky program Fínska sa vo veľkej miere venuje téme právneho štátu v EÚ. V Budapešti naň reagujú citlivo. Jednou z priorít fínskeho predsedníctva v Rade je posilnenie vymožiteľnosti práva, vrátane posunutia procedúry podľa článku 7 Lisabonskej voči Maďarsku. Krajine sa okrem iného vyčítajú zásahy do súdneho systému a šikanovanie médií. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho hovorca Zoltán Kovács odpovedali Fínom sériou verbálnych útokov proti ich predsedníctvu. V polovici júla vyšli na provládnom portáli ORIGO tri články s nasledujúcimi titulkami: Pluralita médií je vo Fínsku vážne ohrozená, Fínsko nemá nezávislý ústavný právny poriadok, Fínsko porušuje princípy nezávislosti súdnictva. Každý z textov porovnáva Fínsko a Maďarsko, pričom sa stavia na stranu Budapešti. Sám Kovács na oficiálnu internetovú stránku premiéra abouthungary.hu napísal článok Stavím sa, že toto ste o Fínsku nevedeli. „Podľa fínskeho premiéra sú naše obavy o vymožiteľnosť práva vo Fínsku iba pokusom odpútať pozornosť od nás samých. Našim cieľom je však iba zdieľať menej známe fakty, ktoré by nezávislému pozorovateľovi pomohli vidieť celý obraz,“ píše Kovács. Čo na to Fíni?
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/madari-vedu-s-finskym-predsednictvom-eu-medialnu-vojnu/
Europoslanec Pollák: Orbánov Fidesz nemá v Európskej ľudovej strane čo hľadať
Europoslanec za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vo frakcii Európskej ľudovej strany by podporil aktiváciu článku 7 voči Maďarsku, pretože Viktor Orbán sa nespráva demokraticky. V europarlamente sa chce venovať eurofondom. Tie slovenská vláda podľa neho nedokázala dobre využiť, čím zvýšila napätie medzi Rómami a Nerómami.
- Mala by byť súčasťou EPP aj strana maďarského premiéra Viktora Orbána Fidesz?
- Nebol som pri tom rozhodovaní, keď sa začalo konanie proti tejto strane (. Bolo to cítiť v Európskom parlamente aj teraz, pri voľbe ľudí z Fideszu na rôzne pozície. Napríklad pri výbore pre kultúru a vzdelávanie, kde Fidesz priamo nominoval svojho človeka na post podpredsedu. Členovia tohto výboru blokujú pani, ktorá je z Fideszu. Priznám sa, ak by som sa ja mal rozhodnúť, či podporím aktiváciu článku 7 (Postup podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý má chrániť zásady právneho štátu v členských krajinách, - pozn. red.), tak by som to podporil. Myslím si, že v Európe alebo v takejto frakcii nemá čo strana Viktora Orbána hľadať.
- Aké sú hlavné dôvody keď sa bavíme o aktivácii článku 7?
- Tie veci, ktoré robí Orbán v posledných rokoch, sú naozaj nedemokratické. Médiá sa tam necítia slobodne, ľudia pravidelne vychádzajú do ulíc. To je symbol, že naozaj niečo v Maďarsku nie je v poriadku. Ľudia najviac vnímajú asi „protisorosovskú“ politiku Viktora Orbána, ktorá je naozaj populistická. Svedčí to o tom, že zneužíva častokrát strašenie ľudí na to, aby zostal pri moci. Robí všetko pre to, aby vyvolávaním strachu ovplyvnil média aj spoločnosť.
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/europoslanec-pollak-orbanov-fidesz-nema-v-europskej-ludovej-strane-co-hladat/
Komunálne voľby prehĺbia priepasť medzi maďarskou opozíciou
http://www.teraz.sk/zahranicie/nezpont-komunalne-volby-prehlbia/411608-clanok.html
Podpora Fideszu sa mierne oslabila
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prieskum-podpora-vladneho-f/411679-clanok.html
Maďarsko sa málo snaží o protikorupčné opatrenia
http://www.teraz.sk/zahranicie/greco-madarsko-sa-malo-snazi-o-prot/410437-clanok.html
V Maďarsku zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 4,1
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-zaznamenali-zemetrasenie-s-m/412191-clanok.html
Maďarsko nechce povedať, prečo blokovalo klimatickú dohodu
„Je nepochopiteľné a poburujúce, že maďarská vláda neobhajuje záujmy Maďarov,“ písal Greenpeace vo svojom vyhlásení. Zdôraznil tiež, že v Maďarsku stúpa teplota vo väčšej miere, než je svetový priemer, a že klimatická zmena sa Maďarska dotýka mimoriadne vážne. Greenpeace súčasne oznámil, že spustil on-line petíciu na zatvorenie elektrárne Mátra, čo by chcel dosiahnuť najneskôr do roku 2025.
https://euractiv.sk/section/klima/news/madarsko-nechce-povedat-preco-blokovalo-klimaticku-dohodu/
Sziget 2019 - Najväčší stredoeurópsky festival
http://www.teraz.sk/kultura/zacal-sa-sziget-2019-najvacsi-stre/411546-clanok.html
Zábava pre fanúšikov mnohých žánrov
http://www.teraz.sk/kultura/sziget-festival-ponuka-zabavu-pre-fan/411732-clanok.html
Návštevnosť festivalu Sziget prekročí pol milióna
http://www.teraz.sk/magazin/navstevnost-festivalu-sziget-prekroc/412529-clanok.html
V aute, ktoré nieslo drogy na Sziget našli 17 kíl zakázaných látok
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-aute-ktore-nieslo-drogy-na-sziget-na/412408-clanok.html
SantovSKA & Studienka - Kestúc
Kesztölc, 10VIII2019 (Foto: I. Fuhl)
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2353748241339833
+ oSlovMa-video - SantovSKA & Studienka: Neďaleko od Trenčína
https://www.facebook.com/oslovma/videos/473691443421709/
+ oSlovMa-video - SantovSKA & Studienka: Ty falešná frajárko
https://www.facebook.com/oslovma/videos/2469270623293975/
Pilíšska kapela v Mlynkoch
XIII. Pilisi Klastrom Fesztivál / Pilisszentkereszt, 11VIII2019 (Foto: I. Fuhl)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2278093108956319
+ archív-oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/932021193563524/
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1002385059860470/
https://www.facebook.com/oslovma/videos/931958556903121/
B. Hugyecsek jedným z víťazov súťaže public art
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-vytvarne-umenie/27867-pozrite-si-vi-aznu-pracu-balazsa-hugyecseka
Objednajte si Osudové prelomy Pavla Kondača!
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27870-objednajte-si-osudove-prelomy-pavla-konda-a
Keď slintanie medzi riadkami navodí gurmánske vášne
Na pracovný stôl v čase, keď v pálivej kanikule je lepšie zatôniť sa v starom bratislavskom tehlovom dome, odkiaľ sa dívam na uznojených turistov malátnejúcich na dunajskom nábreží povedľa Slovenského národného múzea, zvyknem si vyložiť nielen nohy, ale najmä knihy. Najlepšie hneď viac, a to z rôznej sorty. Mám nenapraviteľný rozmar, že v nastavení „z každého rožku trošku” je vždy väčší čitateľsko-poznávací záber, ako aj myseľ povzbudzujúci informačno-intelektuálny motív, akoby som sa mal umárať na jeden hlt „monológovou” spisbou prestížneho veršotepca či literárnym konštruktivizmom poznačeného príbehového pokušiteľa. V týždňoch, keď sa Slovač skrze Európou, najmä juhovýchodnou, sýti folkloristickým zvykoslovím, najmä však pôžitkárskym hladkaním gurmánskeho čreva, hoci uskromnený striedmosťou dietologických zeleninových šalátov a usrkávaním čiernej kávy zásadne mierne osladenej agátovým medom (a veď už mám po šesťdesiatke...), bažím po zážitkovosti jedál od výmyslu sveta (najmä slovenského!) v knižných kuchárkach.
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/91/ked-slintanie-medzi-riadkami-navodi-gurmanske-vasne
Objednajte si Slovenskú kuchyňu!
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/KonyhaSK-LetakMin.pdf
V Maďarsku vyhlásili tender na ťažbu ropy v okolí Budapešti
10. augusta 2019 - (tasr)
Maďarské ministerstvo pre inovácie a technológie vypísalo verejnú súťaž na prieskum a ťažbu zemného plynu a ropy pre oblasť mesta Érd, ktoré je južnou súčasťou metropolitnej oblasti Budapešti. Informoval o tom v piatok ekonomický server g7.hu, podľa ktorého víťaz tendra bude môcť už od budúceho roka v nasledujúcich 20 rokoch ťažiť tieto nerastné suroviny. Server upozorňuje, že koncesia sa týka celej južnej časti maďarskej metropoly, ďalej miest Dunaharaszti, Budaörs, ale aj obcí Etyek a Alcsútdoboz. Tieto oblasti sú ale husto obývané a ťažba v intraviláne nie je principiálne povolená. V 260-stranovej štúdii prostredia sa ale na viacerých miestach uvádza, že obce a mestá nie sú prekážkou v bezpečnom ťažení náleziska uhľovodíkov. Niekoľko samospráv príslušných obcí a miest vyslovilo námietky. Napríklad budapeštianske mestské časti Ferencváros a Zugló napísali banskému úradu, že na ich území ťažba neprichádza do úvahy v žiadnom prípade. Samospráva obce Etyek iba vyzvala na to, aby sa v projekte venovala pozornosť pivniciam ohrozeným banskou činnosťou.
Vyhlásili tender na ťažbu ropy v okolí Budapešti
Maďarské ministerstvo pre inovácie a technológie vypísalo verejnú súťaž na prieskum a ťažbu zemného plynu a ropy pre oblasť mesta Érd, ktoré je južnou súčasťou metropolitnej oblasti Budapešti. Informoval o tom v piatok ekonomický server g7.hu, podľa ktorého víťaz tendra bude môcť už od budúceho roka v nasledujúcich 20 rokoch ťažiť tieto nerastné suroviny.
https://www.etrend.sk/ekonomika/v-madarsku-vyhlasili-tender-na-tazbu-ropy-v-okoli-budapesti.html
Lístky na zápas Maďarsko - Slovensko sa vypredali za dve hodiny
9. augusta 2019 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/rpp.147596498672668/2272823709483259/?type=3&theater
Podľa oficiálnej stránky Maďarského futbalového zväzu lístky na kvalifikačný zápas o postup na futbalové EUR0 2020 medzi Maďarskom a Slovenskom sa vypredali v priebehu dvoch hodín. Duel sa uskutoční 9. septembra o 20.45 h v budapeštianskej Groupama aréne. Predaj vstupeniek sa začal v piatok o 10.00 v online sieti zväzu meccsjegy.mlsz.hu a v predajni Ticket Express Bálna v Budapešti. Záujem o lístky bol oveľa väčší ako počet dostupných lístkov. Šesť tisíc pernamentkárov si už vstupenky zabezpečilo v predstihu, do predaja išli ostatné voľné lístky. Kapacita Groupama arény v medzištátnych zápasoch je 22.000 divákov.
Maďarský tréner chce kvalifikačný zápas proti Slovensku vyhrať
http://www.teraz.sk/sport/futbal-me-kval-rossi-pred-zapasom-so/411933-clanok.html
Storočnica Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v znamení pocty slovenskosti a hrdosti na predkov na Dolnej zemi
Hoci bohatý program Slovenských národných slávností sa začal ešte počas tzv. „predslávnosťových dní“, ako im vojvodinskí Slováci vravia, samotné oficiálne otvorenie sa konalo v piatok 9. augusta 2019 od 20.00 h v Dome kultúry v Báčskom Petrovci za prítomnosti početných vzácnych hostí zo Srbska i Slovenska vrátane premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Otvárací program 58. Slovenských národných slávností s názvom 100 rokov s národom, v národe, pre národ bol poznačený veľkou návštevnosťou. Kultúrno-umelecký program, ktorého tvorcom bol režisér Miroslav Benka (tohto roku zároveň ocenený plaketou NRSNM za prínos v kultúre), predstavoval prvú časť otváracieho ceremoniálu. V inscenácii účinkovali ochotnícki divadelníci zo slovenských vojvodinských lokalít. Celkový umelecký prednes symbolizoval príchod Slovákov na Dolnú zem. Druhú časť programu tvorili príhovory organizátorov slávností a hostí. V úvode sa prihovoril predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý privítal prítomných ministrov, primátorov, starostov a všetkých predstaviteľov náboženských a politických inštitúcií. Následne s príhovormi nasledovali predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević. Záverečnú časť predstavoval dojímavý príhovor premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý sa v mene Vlády SR poďakoval organizátorom SNS a nakoniec dodal: „Drahé Slovensky a Slováci, milí krajania, vy ktorí žijete tu na Dolnej zemi, ste naozaj dobrí ľudia, a ja Vám zo srdce želám, aby sa Vám tu vo Vojvodine, v Srbsku naďalej dobre, pokojne a hlavne šťastne žilo“. Záverečný príhovor patril predsedovi vlády Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny Igorovi Mirovićovi.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4738/storocnica-slovenskych-narodnych-slavnosti-v-bacskom-petrovci-v-znameni-pocty-slovenskosti-a-hrdosti-na-predkov-na-dolnej-zemi
Peter Pellegrini v Báčskom Petrovci: 100 rokov s národom, v národe, pre národ
Slovenské národné slávnosti sú oslavou slovenskej identity, ktorá ostala po celé stáročia hlboko zakorenená v srdciach slovenských krajanov. Predseda vlády SR Peter Pellegrini to zdôraznil v piatok 9. augusta 2019 v príhovore na slávnostnom otvorení Slovenských národných slávností v srbskom Báčskom Petrovci. Podujatie, ktoré si pripomína storočnicu svojho vzniku, je sviatkom všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Úsilie i spôsob, akým táto krajanská komunita dokáže udržiavať národné povedomie a zároveň byť integrálnou súčasťou súčasnej domoviny, považuje Pellegrini za jedinečné. „Vy všetci ste ukážkovým príkladom toho, ako je jedna komunita schopná udržiavať si vlastné zvyky, jazyk a tradície a zároveň prejavovať dostatočnú lojalitu krajine, v ktorej žije. Je pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť vo vašom podaní autentický slovenský folklór a tradície v takej podobe, ako ich sem vaši predkovia z rôznych kútov Slovenska priniesli,” povedal Peter Pellegrini, prihovárajúci sa návštevníkom slávnostného programu „100 rokov s národom, v národe, pre národ”, ktorým sa slávnosti oficiálne otvorili. Premiér SR Peter Pellegrini vyzdvihol samotné slovensko-srbské vzťahy a poďakoval sa predstaviteľom Srbska za podmienky, v ktorých môže slovenská komunita „plnohodnotne udržiavať svoj kultúrny, vzdelanostný, cirkevný a politický priestor”. Šéf exekutívy podčiarkol význam, ktorý vláda SR pripisuje slovenským komunitám v iných krajinách, dokumentoval to i nedávnym rozhodnutím mimoriadne podporiť slovenské menšiny sumou približne šesť miliónov eur, ktoré Slovensko získalo prostredníctvom dohody so Srbskom o jednorazovom vyrovnaní dlhu ešte z čias bývalých štátov Juhoslávie a Československa. „A môžem vám prisľúbiť, že aj vy čoskoro budete svedkom toho, ako začneme tu, vo Vojvodine, v Novom Sade, stavať krásny Slovenský dom,” dodal.
Na Slovensko za prácou
Peter Pellegrini sa dotkol i intenzívneho odlivu Slovákov z Vojvodiny na Slovensko za prácou i dôsledkom tohto faktu pre komunitu v Srbsku. „Je potrebné sa nad tým nielen zamyslieť, ale aj konať, aby multinárodné prostredie v Srbsku nezostalo ochudobnené o to, čím slovenskí predkovia a ich súčasníci po tri storočia obohacovali túto krásnu krajinu,” uviedol premiér SR.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4737/peter-pellegrini-v-bacskom-petrovci-100-rokov-s-narodom-v-narode-pre-narod
Fotopozdrav z Vojvodiny
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2323867700994554
Haló, haló... - Letný detský tábor v Jánošíku
v znamení novej knihy Kataríny Mosnákovej Bagľašovej Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom. - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/466693190729738/
+ Foto: https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2327697840611540
Staré fotografie v reštaurácii Story of time
v centre slovenského mestečka Kovačica v srbskej Vojvodine
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2345839245464066
V kovačickej galérii insitného umenia Babka
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2346003005447690
Galéria insitného umenia v Kovačici
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2346655938715730
Na návšteve v Báčskom Petrovci
(CykloTour-3UmV) - Foto: Imro Fuhl
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2291421217623508
Vo víre tanca (výzva)
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku usporiadal pred desiatimi rokmi po prvýkrát Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. Odvtedy dvojročne zorganizuje stretnutie tanečníkov. V roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií v zníženom počte tanečných párov. / Termín: 12. a 13. októbra 2019 / Miesto: Sarvaš, Cervinus Teátrum (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.) / Podrobnosti a prihláška sú na našej webovej stránke: http://slovakkultura.hu/vo-vire-tanca
Á. Érsek rokoval s L. Mosóczim o obnovení spojení medzi krajinami
2. augusta 2019 - (tasr)
Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) diskutoval s maďarským kolegom Lászlóom Mosóczim o rozvoji cestnej a železničnej dopravy. Ministri na pracovnom rokovaní hovorili o možnostiach obnovenia niektorých priamych železničných spojení medzi slovenskými a maďarskými mestami. Ako informovala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká, témou bol aj stav prípravy a výstavby mostov ponad Dunaj a Ipeľ. Ministri si vymenili informácie aj o stave prihraničných cestných projektov. „Naše vzťahy s Maďarskom, čo sa dopravnej infraštruktúry týka, sú roky na nadštandardnej úrovni. To však neznamená, že nie je čo zlepšovať. Maďarsko sľúbilo dokončenie diaľničného spojenia medzi Košicami a Miškovcom, spoločne staviame niekoľko cestných mostov cez hraničné rieky a potrebujeme viac priamych železničných spojení slovenských a maďarských miest, na tom teraz intenzívne pracujeme,” skonštatoval po spoločnom rokovaní Érsek. Priame železničné spojenie z Komáromu do Bratislavy, z Miškovca do Slovenského Nového Mesta a Košíc, či obnovenie trate zo Šiah do Drégelypalánku sú zatiaľ podľa rezortu dopravy projekty v rovine úvah, na ktorých majú začať pracovať expertné tímy. V oblasti cestnej infraštruktúry si obe strany vymenili informácie o pripravovaných infraštruktúrnych projektoch cestných prepojení na spoločnej slovensko-maďarskej hranici. Ducká priblížila, že ide napríklad o cezhraničné prepojenie rýchlostnej cesty R3 a maďarskej diaľnice M2 v Šahách, či o most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti, na ktorého stavbu by malo byť na jeseň vyhlásené verejné obstarávanie. Výsledkom rokovania je dohoda, že o plánoch na cestné prepojenia budú pravidelne rokovať expertné tímy.
75-ročný Ernő Rubik ani po slávnej kocke nerezignoval na ďalšie vynálezy
https://vat.pravda.sk/clovek/clanok/518900-erno-rubik-ani-po-slavnej-kocke-nerezignoval-na-dalsie-vynalezy/
Dohoda o založení volebnej koalície
Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu: spolu budú nominovať kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, postavia spoločnú celoštátnu listinu.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1457-dohoda-o-zaloeni-volebnej-koalicie
23. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku
a 53. Novohradské národnostné stretnutie 28. júla 2019 kvôli nepriaznivému počasiu sa uskutočnili v Kultúrnom dome Attilu Józsefa v Šalgótarjáne a nie na prírodnom javisku pri jazere v novohradskej obci Banka (Bánk). Priebeh kultúrneho programu sa nezmenil: - Z domova domov: galaprogram slovenských detských spevákov a folklórnych súborov, folklórnych skupín a súborov, ľudových hudieb a sólistov, - Prišli hostia noví: galaprogram Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. + Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2255219561243674
Obecný a Národnostný deň v Senváclave
Samospráva obce Senváclav a Slovenská národnostná samospráva Senváclavu usporiadajú 24. augusta od 14. hod. Obecný a Národnostný deň. Podujatie sa uskutoční na Ul. S. Petőfiho č. 10. Pokiaľ máte záujem spestriť kultúrny program 10-minútovým vystúpením vašej folklórnej skupiny, prihláste sa na e-mailovej adrese dombai.gabornejudit@gmail.com alebo na č. tel. 20/945-4049 do 30. júla. Po kultúrnom programe bude nasledovať večera a veselica s miestnou kapelou Montana.
III. Slovenský festival v Eleku
Slovenská národnostná samospráva v Eleku a Spolok eleckých Slovákov usporiadajú 20. júla od 10. hod. III. Slovenský festival v Eleku. Na Laudenbachovom námestí vystúpia miestne Tanečné skupiny Pacsirta (Škovránok) a Elek, TS Komlóš, TS Csabagyöngye, Mandolínová skupina Tremolo zo Slovenského Komlóša, TS Bóbita a TS Hajkefe z Debrecínu, citaristka Fruzsina Ficzereová, Citarová skupina Kisze z Čorvášu, Krúžok ľudovej hudby ochrancov tradícií z Čabačudu, Slovenský páví krúžok z Poľného Berinčoku, Mládežnícka dychová kapela zo Slovenského Komlóša a Párta Banda - citaristi z Újkígyósu. Tance sprevádza kapela Talléros. Počas doobedia bude prebiehať ochutnávka tradičných slovenských gastronomických špecialít. Podujatie podporili Správa fondov Gábora Bethlena, Samospráva mesta Elek, Spolok eleckých Slovákov, Slovenská národnostná samospráva v Eleku a Slovenská národnostná samospráva Békešskej župy.
Pamiatková slávnosť na počesť Jozefa Karola Viktorína
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2316969611684363
Vo Visegráde sme si 20. júla 2019 uctili pamiatku Jozefa Karola Viktorina /literát, kňaz, slovenský národný buditeľ, rodák zo Zavaru pri Trnave/, ktorý zomrel pred 145. rokmi. Z iniciatívy Slovenskej samosprávy mestskej časti Jozefovo v Budapešti sme naňho spomínali v kostole, kde slúžieval bohoslužby a pri jeho hrobe na miestnom cintoríne. - Foto: Helena Rusnáková
Slováci v Maďarsku nezabúdajú na Viktorína
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1209-slovaci-v-maarsku-nezabudaju-na-viktorina
Významná postava slovenskej a maďarskej kultúrnej histórie
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
Životná púť J. K. Viktorína od Zavaru po Vyšehrad
https://mynovezamky.sme.sk/c/7652862/zivotna-put-j-k-viktorina-od-zavaru-po-vysehrad.html
J. K. Viktorín viharos élete
https://archeologia.hu/content/archeologia/93/j-k-viktorin-viharos-elete.pdf
Čiľ namiesto teraz
Čilejkári nepotrebujú príslovku teraz, nahradili ju svojským čiľ
https://www.teraz.sk/regiony/cilejkari-nepotrebuju-prislovku-tera/407426-clanok.html
Rozbieha sa rekonštrukcia parku v Dolnej Strehovej
Kaštieľ maďarského spisovateľa Imre Madácha v obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš, sídlo Múzea kultúry Maďarov na Slovensku.
https://www.24hod.sk/rozbieha-sa-rekonstrukcia-parku-v-dolnej-strehovej-cl692175.html
Čabianska perla - V Maďarsku sa začalo vinobranie
V Maďarsku sa 12. augusta 2019 začalo vinobranie zbieraním najskôr zrejúcej odrody Čabianska perla (Csabagyöngye). Portál Privátbankár.hu o tom informoval z obce Ordacsehi v Šomodskej župe vinár Máté Varga. Obec a jej okolie patrí k vinárskej oblasti Balatonboglár, pričom je najväčším producentom tejto odrody hrozna. Ľahké ovocné víno sa vo fľašiach môže dostať do obchodov už začiatkom septembra. Čabianska perla je veľmi skoro dozrievajúca júlová odroda, ktorá bola vyšľachtená v roku 1904 v Békešskej Čabe. Je dostatočne odolná voči mrazom a hnilobe, vhodná aj do vyšších polôh. Dobre znáša sucho. Bobule sú stredne veľké, sladké, muškátové, mäsité, s vynikajúcou chuťou. (tasr)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caba%C5%88sk%C3%A1_perla
Priekopník šľachtenia viniča v Uhorsku
Slovák zo Šariša Ján Mathiász-Matis
V blízkosti Sabinova (v terajšom Prešovskom okrese), v malej dedinke Mošurov sa 22. februára 1838 narodil Ján Mathiász (do roku 1905 s pôvodným priezviskom Matis), zakladateľ šľachtenia viniča hroznorodého v Uhorsku. Jeho otec Ján Matis a matka Mária, rod. Hajduková sa v Mošurove ako vtedy takmer všetci obyvatelia obce živili roľníctvom. Dedina Mošurov, kde Ján Matis získal základné vzdelanie, leží v severovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny a doline potoka Mošurovka. V čase jeho narodenia mala obec iba 22 domov a 185 obyvateľov. Ján Matis po vychodení strednej školy sa zapísal na kňazský seminár. Už v prvom ročníku si to rozmyslel a zapísal sa v Košiciach na právnickú akadémiu, ale ani tú nedokončil. Aj napriek neukončenému štúdiu musel mať dobré vedomosti a schopnosti, keď sa roku 1860 stal najskôr pisárom Abovskej župy v Košiciach a onedlho aj hlavným tajomníkom župana.
Už pri nástupe za tajomníka župana sa roku 1863 začal popri svojej úradníckej práci zaoberať vinohradníctvom. Je obdivuhodné, že roku 1866 založil prvú zbierku odrôd viniča a neskôr, po zakúpení vyše hektára vinice na Červenom brehu v Košiciach, sa začal venovať odbornému šľachteniu viniča. Zhromažďoval odrody z celej Európy, sledoval ich rast a zistenia starostlivo zaznamenával. V priebehu niekoľkých rokov vysadil vo vinici 500 odrôd s 1 600 obchodnými názvami, z ktorých mnohé boli francúzskeho pôvodu. V roku 1873 vydal tlačou Cenník odrôd Hornouhorskej škôlky viniča, v ktorom opísal a ponúkal 231 odrôd, z ktorých bolo 163 stolových. Zúčastňoval sa na mnohých medzinárodných výstavách, kde získal viacero vyznamenaní. Šľachtiteľstvo ho tak opantalo, že úradnícka práca bola pre neho už druhoradou.
Roku 1880 sa rozhodol pre vinohradníctvo v Tokaji, kde si v mestečku Mád zakúpil bezmála trojhektárovú vinicu a s celou rodinou sa presťahoval pod Tokajské vrchy. Potom ho v roku 1881 získal gróf Július Andrássy za správcu svojich viníc vo Viničkách. Po deviatich rokoch tamojšieho pôsobenia sa rozhodol bojovať proti šíreniu fyloxéry viniča zmenou pôdnych a agrotechnických podmienok. V roku 1890 si kúpil najprv 10 hektárov a následne ďalších 18 hektárov plochy imúnnych pieskov pri Kecskeméte, ktoré vysadil sadenicami viniča z miestnej osady a originálnymi francúzskymi odrodami. Keď si v roku 1900 na tejto výskumnej základni pri Kecskeméte dostaval dom, prestal na toto miesto dochádzať a vyše šesťdesiatročný sa na nej usadil natrvalo.
Po takmer dvadsaťročnej správcovskej službe v tokajských andrássyovských viniciach zostávajúcu časť svojho tvorivého a plodného života pri Kecskeméte venoval neúnavnej práci v zápase s fyloxérou. Výsledkom bolo rozšírenie pestovania viniča na dovtedy nehostinnej rozsiahlej ploche dolnozemských imúnnych pieskov takmer o polovicu. Výsledky jeho práce dali podnet na využitie rovnakých plôch imúnnych pieskov aj v iných oblastiach medzi Dunajom a Tisou.
Z výsledkov jeho práce sa tešili aj Slováci žijúci v Malom Kereši, kde sa vtedy takmer všetci zaoberali vinohradníctvom. Z jeho šľachtiteľskej základne sa takto ročne medzi Dunajom a Tisou vysadilo 800 tisíc až milión sadeníc viniča. V roku 1873 získal na svetovej výstave vo Viedni prvú cenu a v roku 1896 na Miléniovej výstave medzinárodné uznanie. Hneď na začiatku 20. storočia, roku 1901, získal ocenenie v Bruseli. Významné úspechy dosiahol Ján Mathiász-Matis krížením domácich a zahraničných odrôd. V tomto smere mu pomáhal brat Jozef Matis, zberateľ a šľachtiteľ odrôd viniča v Michalovciach, ktorý mu privážal rôzne odrody zo zahraničia, s ktorými vykonával kríženie viniča. Výsledkom tejto genetickej práce boli kvalitné a chorobám odolné plody jednotlivých odrôd, ktoré našli uplatnenie aj za hranicami Uhorska.
Počas svojho života vyšľachtil okolo 3 500 odrôd viniča, z ktorých vybral, zhodnotil a pre prax odporučil 180. Medzi nimi sú napríklad odrody s názvom Triumf Jána Mathiásza, Perla Kecskemétu, Poklad Kecskemétu, Kráska Ceglédu a v roku 1916 ním posledná vyšľachtená odroda Kráľovná vinohradov. Je až neuveriteľné, že ešte aj dnes pestujú 67 ním vyšľachtených odrôd, z toho 12 vo svete. Šesť ním vyšľachtených odrôd je v Maďarsku v zozname povolených odrôd, ktoré sa pestujú približne na výmere 2 000 hektárov. Mnohé odrody sú kmeňovým materiálom viníc v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Francúzsku a Rusku. Odhaduje sa, že jeho stolové odrody sa vo svetovom vinohradníctve pestujú na ploche až 12 tisíc hektárov, ale väčší význam ako ich výmera je ich zastúpenie vo svetovom sortimente stolových odrôd.
Tento rodom Slovák sa zaslúžil nielen o rozvoj uhorského, ale aj svetového vinohradníctva. Dosvedčuje to aj fakt, že meno tohto Slováka zo Šariša figuruje na všetkých významných ampelografiách (opisoch druhov vínnej révy, hrozna) sveta. Ján Mathiász-Matis umrel 3. decembra 1921 v Kecskeméte. Na počesť tohto priekopníka šľachtenia viniča v Uhorsku je na jeho bývalej výskumnej základni pri Kecskeméte zriadená vinohradnícka muzeálna expozícia.
Ján Jančovic
Spisovná slovenčina a maďarčina sa rodili naraz a predsa...
7. júla 2019 - (hlavnespravy.sk)
V súvislosti s kodifikáciou slovenčiny - okrem toho, že úsilie o ňu sa viaže na Trnavskú univerzitu a rok 1665 - treba uviesť, že otec Márie Terézie, kráľ Karol III. vydal 1. augusta 1738 štatút pre slovenský bratislavský cech ševcov. Možno pre niekoho prekvapujúce zistenie, že slovenčina už pred Bernolákom a Štúrom bola „živou rečou“. Podľa Emílie Hrabovcovej „realita je taká, že stáročia pred Bernolákom Slováci písali po slovensky, aj keď nemali jednu kodifikovanú spisovnú normu, ale tú nemal nikto okolo nás - ani Maďari. Spisovná maďarčina sa kodifikovala neskôr ako prvá spisovná slovenčina“. Pritom vznik spisovnej slovenčiny bol prirodzeným procesom a v podstate len zjednocoval používané slovenské nárečia, spisovná maďarčina vznikla inak, predovšetkým prekladmi cudzích diel (najmä francúzskych) a „tvorbou“ nových slov, ktoré jednoducho maďarčine chýbali. Napokon dodnes maďarčina vytvára vlastné pojmy a nepreberá do svojej zásoby cudzie slová. Napríklad pre medzinárodné slovo (ľadový) hokej vzniklo v maďarčine pomenovanie jégkorong (ľadový kotúč). Prvými „brusičmi“ maďarčiny boli Juraj Bessenyei (1746-1811), Abraham Bárcsai (1742-1806) a Alexander Baróczi (1735-1806), pochádzajúci zo Sedmohradska, pôvodne kalvíni, ktorí ako príslušníci Maďarskej gardy, zriadenej Máriou Teréziou v roku 1760, prestúpili na katolicizmus. Pri pobyte vo Viedni si uvedomovali, že vtedajšiu maďarčinu používali iba ženy a roľníci, a tak začali pracovať na „obnove“ maďarčiny prostredníctvom prekladov diel najmä francúzskych autorov. Bessenyei v roku 1772 vydal tragédiu Agis, považovanú za začiatok maďarského osvietenstva, Bárcsay začal veršovať (1771) a Báróczi preložil do maďarčiny Kassandru (1774). O vznik spisovnej maďarčiny sa najväčšmi zaslúžil kalvín František Kazinczy (1759-1831), tiež rodák zo Sedmohradska, ktorý študoval na gymnáziách v Kežmarku, v Blatnom Potoku a právo v Košiciach, Prešove a Pešti. Od roku 1784 bol členom slobodomurárskej lóže a o rok ho Jozef II. poslal za školského inšpektora školského do Košíc. A tak sa Košice stali mestom „obrody“ maďarského jazyka prekladaním cudzích klasikov (tu preložil Hamleta) a slovotvorbou z maďarských archaizmov vytvoril viac ako 10-tisíc nových slov. V roku 1788 založil Košickú maďarskú spoločnosť a do roku 1791 vydával tu prvý maďarský literárny časopis Magyar Múzeum ako aj slobodomurársky časopis Orpheus. Po smrti Jozefa II. ho v roku 1791 prepustili zo štátnej správy, lebo ostal kalvínom, odcestoval do Viedne a tam sa pridal k Martinovičovmu jakobínskemu hnutiu. V roku 1794 ho zatkli a v roku 1795 odsúdili na smrť. Cisár František II. však rozsudok zmenil na väzenie na neurčitú dobu. Keď ho v roku 1801 prepustili, usadil sa na Zemplíne pri Novom Meste pod Šiatrom a v roku 1828 sa stal zakladajúcim členom Maďarskej vedeckej spoločnosti. Zomrel na choleru v roku 1831 a prvé „akademické pravidlá“ maďarského pravopisu vyšli o rok na to (1832). Ak aj „brúsenie“ slovenčiny a maďarčiny sa začalo zhruba v rovnakom čase, čoskoro začala maďarčina - „reč slobody a vlastenectva“ - vytláčať iné reči a osobitne slovenčinu, a potom jej siahala priamo na život. To bol napokon hlavný dôvod, prečo sa Slováci s Maďarmi po piatich či šiestich generáciách rozišli. Na používaní jazyka sa ukázala rozdielnosť národných pováh Slovákov a Maďarov. Zatiaľ čo našim predkom išlo len o „prebratie sa zo sladkého sna“ a postačilo im „tlačenie našinských kníh“, Maďarom išlo o hegemóniu maďarčiny v Uhorsku. Ich jazyk sa stal nástrojom maďarskej „húževnatej rozpínavosti“. Maďarčina sa v roku 1844 stala úradným jazykom Uhorska namiesto latinčiny. Začiatočný bod na ceste k maďarskej hegemónii v Uhorsku nájdeme v roku 1790, keď na korunovačnom sneme žiadali od nového kráľa Leopolda II. povýšenie maďarčiny na úradnú reč. O rok prijali veľmi stručný a na prvý pohľad neškodný zákon, ktorý je majstrovskou ukážkou „maďarskosti“, teda hovoriť len to, čo je nevyhnutné, a konať to, čo treba. Veličenstvo kráľ (Leopold II., nástupca Jozefa II.) „ubezpečuje, že v akýchkoľvek náležitostiach nebude sa používať cudzia reč“ (teda nemčina), a „aby potom vlastenecká maďarská reč sa lepšie šírila a chránila, budú (na vymenovaných školách) zriadené pre potreby vyučovania maďarského jazyka a štýlu osobitní profesori, aby tí, ktorí tento jazyk neovládajú a chcú sa ho naučiť, alebo ho už ovládajú a prajú si v ňom zdokonaliť (sa), získali príležitosť splniť svoje želanie“. A to je vlastne všetko. No s akými dôsledkami! Kolotoč sa rozbehol: do rakúsko-uhorského vyrovnania ostávalo 83 rokov a do prvej svetovej vojny 130. Prestala tolerancia troch, resp. štyroch krajinských jazykov. Od čias kráľa Štefana „Slováci i podľa svedectva krajinských zákonov uhorských boli vždycky za rovnoprávny národ považovaní“, až „kým sa v roku 1791 nepoložil základ hegemónie Maďarov, ktorú pomaly a systematicky upevnilo 15 zákonov z rokov 1792-1844“ (citát z Viedenského memoranda, ktoré predložili Slováci vedení Štefanom Moysesom v decembri 1861 Františkovi Jozefovi I.). Začala sa maďarizácia a ten, kto sa jej chcel vyhnúť, bol pozbavený úradu, dokonca „položený na dereš“. A tak pokiaľ naši romantici na čele s Kollárom snívali o Slovanstve a prerode celého človečenstva v mravnom a estetickom slova zmysle, Maďari snívali o vláde, moci, bohatstve a výbojnosti. Na turecký spôsob. „Vlastenecká maďarská reč“ sa začínala „lepšie šíriť a chrániť“, aby čoskoro nemali mať popri nej nijaké miesto ostatné reči Uhorska. Toto sú fakty, ale to nie je odpoveď na otázku príčin maďarského hegemonizmu. A kde má korene nesmierna maďarská pýcha: mimo Uhorska niet života a ak aj je, nie je taký! Istý pedagóg dokazoval, že jediný Maďar dokáže milovať, samá reč to dokazuje. „Je vous aime“, „I love you“, akéže nepôvabné sú to slová! Povedzte: „Szeretlek“, hľa, aké je to slovo vznetlivé, výrazné! - Ozaj, odpovedal cudzinec, svedkovia tvrdili, že polícia musela zakázať používanie tohto slova, pretože na jeho jednoduché počutie nevinné panny porodili silných chlapcov, smeje sa Francúz Ernest Denis, ochranca Slovákov. Vystihol podstatu Anton Štefánek, ktorý si všimol, že Maďari sa ťažko učili nemčine a žiarlili na cudzích, teda nemeckých úradníkov, a tak spomínané ponemčovacie nariadenie Jozefa II. spôsobilo búrku? To preto maďarský nacionalizmus rýchlo a s nepochopiteľnou zúrivosťou ožil a zachvátil „srdcia najlepších mužov“? Alebo má pravdu Ernest Denis: „Maďaři marně přičichli ke vzdělanosti a marně se chlubí jemnými způsoby, jejich duše je duší druhů Arpádových, kteří neznali jiného práva než násílí a uznávali zákona jen jako kyje?“ Alebo treba hľadať príčiny v tom, že všetci „brusiči“ maďarčiny boli kalvíni (aj keď traja z nich prešli neskôr na katolicizmus). Má význam aj fakt, že myšlienka „renovácie“ maďarčiny vznikla medzi vojakmi, v Maďarskej garde? Nemecký sociológ Max Weber prikladal kalvinizmu vplyv na rozvoj kapitalizmu. Maďari sa masovo priklonili ku kalvinizmu po roku 1567 (dnes je podiel kalvínov v Maďarsku 16 percent). Nenasmerovali feudálne prekážky zamedzujúce rozvoju hospodárstva výbojnosť kalvínov spomedzi Maďarov práve na nemilosrdný boj o hegemóniu v „Karpatskej kotline“, ktorý sa začal práve „brúsením jazyka“? Rozpínavosť je ázijský element a maďarské korene sú ázijské. Maďarčina je skomolenina turečtiny premiešaná slovenskými, nemeckými, poľskými a latinskými skomoleninami. Potomkovia Turkov (tak nazýval Maďarov Porfyrogenet) po porážke pri Moháči (1526) vítali osmanských Turkov ako osloboditeľov a v priebehu 180-ročnej okupácie južnej časti Uhorska s nimi veselo spolupracovali. Zatiaľ čo Slovensko podliehalo habsburskej správe európskeho typu, Maďarom podľa Júliusa Handžárika „evidentne oveľa viac konvenovala a imponovala aziatska turecká okupácia“, čo sa napokon prejavilo v kolaborácii maďarských kalvínskych špičiek s Turkami v boji proti Viedni. A Turci uprednostňovali maďarskú zložku uhorskej šľachty natoľko, že podporili maďarizáciu šľachty tak, že na konci 18. storočia už takmer všetci uhorskí šľachtici sa považovali za Maďarov. Zatiaľ čo po Moháči boli Uhrami len Slováci, po roku 1791 už Uhrov „nebolo“, boli iba Maďari. Uhorsko však bolo vlasťou našich predkov, naši predkovia považovali Uhorsko za svoje a podieľali sa na jeho obrane a budovaní. Uhorské dedičstvo je najmä naše.
Legendárny zločin, na ktorý sa zabudlo
Vražda bohatej Slovenky maďarského pôvodu vo Vysokých Tatrách otriasla aj zahraničím / Za čias prvej Československej republiky išlo o obrovskú vražednú aféru, ktorá denne plnila celé strany dobových novín. Vraždu Margity Vörösmartyovej tromi známymi intelektuálmi dokonca zahraničná tlač označila za najsenzačnejší proces v strednej Európe.
https://hashtag.zoznam.sk/legendarny-zlocin-na-ktory-sa-zabudlo-vrazda-bohatej-slovenky-vo-vysokych-tatrach-otriasla-aj-zahranicim/
Vláda v krajine nestrpí žiadnu formu autonómie
- hovorí o pomeroch v Maďarsku známy fyzik / Orbánova vláda chce umlčať nezávislé kritické hlasy a ovládnuť európske dotácie na vedu, preto likviduje akadémiu vied aj Stredoeurópsku univerzitu. János Kertész (68) je uznávaný maďarský fyzik, člen Maďarskej akadémie vied a profesor Stredoeurópskej univerzity. Špecializuje sa na výskum štatistickej fyziky, neusporiadaných systémov a fraktálov. Patrí k známym kritikom snahy vlády Viktora Orbána obmedzovať v Maďarsku nezávislosť vedeckého výskumu.
https://dennikn.sk/1521267/vlada-v-krajine-nestrpi-ziadnu-formu-autonomie-hovori-o-pomeroch-v-madarsku-znamy-fyzik/
Orbánova vláda likviduje slobodný vedecký výskum
Nový maďarský zákon umožní vláde priamo určiť, čo sa bude skúmať a kto to smie skúmať. Vládna väčšina maďarského parlamentu napriek domácim a zahraničným protestom v utorok odsúhlasila zákon, ktorý likviduje Maďarskú akadémiu vied (MTA) v jej doterajšej podobe. Akadémia príde o drvivú väčšinu rozpočtu a o sieť svojich vedeckých ústavov. Tie budú preradené pod novú inštitúciu s názvom Výskumná sieť Lóránda Eötvösa (ELKH - pomenovali ju podľa významného maďarského fyzika z prelomu 19. a 20. storočia). Podstatou zmeny je, že ruší autonómiu vedeckého výskumu, ktorú doteraz zaisťovala nezávislá akadémia...
https://dennikn.sk/1520612/orbanova-vlada-likviduje-slobodny-vedecky-vyskum/
Iná Čaputová vo Varšave, iná v Budapešti
Nová prezidentka si musí dávať pozor, aby nebudila dojem, že meria dvojakým metrom. Zuzana Čaputová je politička a nemôže ňou nebyť, aj keď mnohí jej prívrženci asi očakávali niečo iné. Je možné nájsť legitímne politické dôvody, prečo sa Čaputová v Poľsku správala odlišne od toho, ako vystupovala v Maďarsku. Bolo totiž dosť nápadné, že v Poľsku verejne nekritizovala nedemokratické kroky vlády, ani keď sa tie najznámejšie týkajú práve oblasti, ktoré sú jej blízke - fungovania právneho systému a nezávislosti súdov.
https://dennikn.sk/1527598/ina-caputova-vo-varsave-ina-v-budapesti/
Čaputová v maďarskom menšinovom labyrinte
Ak si slovenská prezidentka nedá pozor, môže sa ľahko stať nástrojom orbánovskej propagandy a pomôže legitimizovať orbánovské metódy.
https://dennikn.sk/1528823/caputova-v-madarskom-mensinovom-labyrinte/
Zuzana Čaputová ocenila zachovávanie jazyka a kultúry Slovákov v Maďarsku
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3056/zuzana-caputova-ocenila-v-budapesti-zachovavanie-jazyka-a-kultury-slovakov-v-madarsku
11. júla 2019 - (tasr/sita)
Vďaku za zachovávanie tradícií, živého jazyka a kultúry pre mladé generácie vyjadrila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová zástupcom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a reprezentatívnych organizácií Slovákov žijúcich v Maďarsku. Prezidentka SR tak urobila v závere jej oficiálnej návštevy Maďarska, ktorú uskutočnila vo štvrtok 11. júla 2019 na pozvanie prezidenta Maďarska Jánosa Ádera.
„Vzťahy medzi SR a Maďarskom sú nesmierne dôležité, je dôležité, aby sme mali naďalej konštruktívne vzťahy ako susedia a jednak ako krajania, na území ktorých žijú príslušné menšiny, tak ako žijete tu Slováci v Maďarsku,“ povedala Zuzana Čaputová.
„Je veľmi dôležité, čo robíte pre zachovanie našej kultúry, som vám za to veľmi vďačná. Podobne, ako som bola na predchádzajúcich nástupných návštevách v Českej republike a v Bruseli, na obidvoch týchto miestach som sa stretla so Slovákmi, ktorí žijú v týchto mestách, týchto krajinách, je to pre mňa veľmi dôležité byť v živom kontakte s ľuďmi, ktorí reprezentujú našu kultúru a náš národ v iných krajinách,“ zdôraznila podľa informácie TASR hlava štátu v závere svojej prvej oficiálnej návštevy Maďarska.
Predsedníčka Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková prezidentke pripomenula, že predkovia Slovákov sa na území terajšieho Maďarska usadili pred vyše 300 rokmi a vybudovali si obce a mestá v Komáromsko-Ostrihomskej župe, v okolí Budapešti, Pilíšskych vrchoch, v Novohrade, Zemplíne až po Dolnú zem. V súčasnosti má takmer 9000 ľudí v Maďarsku slovenský materinský jazyk, takmer 30.000 občanov Maďarska sa pri poslednom sčítaní obyvateľstva prihlásilo k slovenskej národnosti.Najvyššiu predstaviteľku Slovenskej republiky privítali vo štvrtok predpoludní s vojenskými poctami pred budínskym Sándorovým palácom, sídlom maďarského prezidenta. Po pracovnom rokovaní s Jánosom Áderom nasledoval slávnostný obed a spoločná tlačová konferencia oboch prezidentov.
Áder po prvej schôdzke s Čaputovou, zdôraznil, že obaja zastávajú názor, že „ľudstvo je v oblasti ochrany klímy v poslednej hodine“. Podľa jeho slov sa so slovenskou prezidentkou zhodli aj v tom, že z hľadiska plnenia cieľov ochrany klímy je atómová energia nutná. Obaja politici v otázke migrácie zdôraznili ochranu vonkajších hraníc a potrebu preventívne pomáhať tam, kde môžu vznikať krízy a dôvody pre migráciu.
Podľa maďarského prezidenta je možné, že v nadchádzajúcich rokoch budú medzi ním a Čaputovou názorové nezhody. Vyjadril však súčasne presvedčenie, že to neznemožní bilaterálnu spoluprácu ani kooperáciu v rámci krajín V4.
Prezidentka SR pred médiami na spoločnej tlačovej konferencii s jej maďarským partnerom Jánosom Áderom hovorila o liberálnej demokracii aj o tom, že vo vzťahoch oboch krajín sú prirodzené spoločné aj rozdielne stanoviská. „Aj v kampani, aj teraz ako prezidentka SR, hovorím, že chcem byť prezidentkou všetkých ľudí, ktorí na Slovensku žijú. Aj preto som dnes v Maďarsku vyslala jasný signál, že práve liberálna demokracia, ktorá garantuje práva všetkým ľuďom rovnako, je najlepším spôsobom ochrany aj všetkých menšín, ktoré v našej krajine žijú,“ povedala Čaputová.
Maďarsko so Slovenskom spája to, ako obyvatelia oboch krajín vnímajú členstvo v Európskej únii - teda vysoká podpora členstva v EÚ, povedala Zuzana Čaputová. Prezidenti diskutovali aj o aktuálnom poslaní V4. Slovenská prezidentka informovala Ádera o svojom pohľade, že ak spolupráca V4 má mať zmysel, nesmie byť len o strážení regionálnych záujmov. „Musí byť o presadzovaní demokratických hodnôt, hodnôt slobody a právneho štátu, a tiež hodnôt európskej integrácie, ako to bolo v pôvodnej dohode, na ktorej bol vznik V4 založený. Aby sme neboli vnímaní ako tí, čo Európsku úniu rozdeľujú alebo oslabujú. Aj preto si dnes uctím pamiatku bývalého prezidenta Árpáda Göncza, ktorého vnímam ako symbol presadzovania a ochrany týchto hodnôt,“ podčiarkla.
Význam spolupráce V4 vyzdvihla Čaputová aj s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, informovala agentúra MTI. Premiér na schôdzke ocenil, že jedna z prvých zahraničných ciest slovenskej hlavy štátu po nástupe do funkcie viedla práve do Maďarska. Orbán zdôraznil, že maďarsko-slovenské vzťahy sa od roku 2010 postupne zlepšujú a že tieto krajiny dosiahli spolu vynikajúce výsledky. Orbán sa s Čaputovou zhodli v tom, že vyšehradská spolupráca je strategickou záležitosťou pre strednú Európu, a to najmä v terajších časoch, keď sa v Európskej únii diskutuje o najdôležitejších otázkach budúcnosti kontinentu, citovala MTI Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho.
Fotogaléria Ľudových novín:
https://www.facebook.com/noviny.ludove/media_set?set=a.1171435973040508&type=3
Prezidentka SR Zuzana Čaputová svoju nástupnú návštevu Maďarska 11. júla 2019 zakončila na ambasáde SR v Budapešti stretnutím s predstaviteľmi celoštátnych občianskych organizácií, samospráv a inštitúcií Slovákov v Maďarsku. - oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2223287887770175
MTI-foto: https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2299842600063731
Čaputová ocenila zachovávanie jazyka Slovákov v Maďarsku
http://www.teraz.sk/slovensko/caputova-ocenila-zachovavanie-jazyka/406752-clanok.html
Čaputová s Orbánom vyzdvihli význam Vyšehradskej štvorky
http://www.teraz.sk/slovensko/caputova-s-orbanom-vyzdvihli-vyznam/406747-clanok.html
Orbán: Čaputová si ctí Maďarov i V4, čo je chvályhodné
http://www.teraz.sk/slovensko/orbancaputova-si-cti-madarov-i-vy/406827-clanok.html
Čaputová maďarským vládnym médiám: Správy o Sorosovej agentke sú klamstvo
https://www.aktuality.sk/clanok/708043/caputova-madarskym-vladnym-mediam-spravy-o-sorosovej-agentke-su-klamstvo/
Čaputová prišla v husárskom kabátiku
Svojmu predchodcovi Andrejovi Kiskovi - ktorého odkaz bezpochyby nesie a rozširuje - ukázala, že pri návštevách Visegrádu sa dá byť kritický a ostať pritom priateľský. Ak bol Kiska pri svojej zahraničnej politike niekedy právom kritizovaný, boli to bezzubé stretnutia s Visegrádom...
https://komentare.sme.sk/c/22165921/v-husarskom-kabatiku.html
Bývalý veľvyslanec Káčer: Orbán vidí Čaputovej kritiku
No nedá nič najavo a bude ju chcieť okúzliť
https://dennikn.sk/1524672/byvaly-velvyslanec-kacer-orban-vidi-caputovej-kritiku-no-neda-nic-najavo-a-bude-ju-chciet-okuzlit/
Čaputová považuje Orbána za hrozbu a rozhodla sa neskrývať to
https://dennikn.sk/1524524/caputova-nema-orbana-rada-a-rozhodla-sa-neskryvat-to/
Uraziť Orbána nestačí
Čaputová má pravdu, ale to nemusí stačiť. Niežeby sme prezidentke Zuzane Čaputovej nedopriali búrlivé nadšenie, s ktorým sa stretli jej odvážne slová maďarským hostiteľom počas návštevy Budapešti. Ani nechceme povedať, že sme múdrejší ako prezidentskí protokolisti, poradcovia a riaditelia odborov. Dokonca sa úprimne stotožňujeme so slovami Čaputovej, že práve liberálna demokracia je najlepším garantom menšinových práv Maďarov v cudzine. Chápeme tiež, že to takto formulovala, aby maďarské auditórium upozornila, že každý je niekedy a niekde menšinou, čo by sto rokov po Trianone mohli pochopiť aj oni.
https://komentare.sme.sk/c/22167480/urazit-orbana-nestaci.html
Népszava o Čaputovej: Áder pozval liberálnu občiansku aktivistku
9. júla 2019 - (tasr)
Prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorú maďarské vládne médiá nazývajú iba ako agentku amerického finančníka Georgea Sorosa, vo štvrtok pricestuje do Budapešti. Internetové vydanie ľavicového denníka Népszava pripomína, že Čaputová pricestuje na pozvanie maďarského prezidenta Jánosa Ádera. Podľa agentúry MTI prvú slovenskú prezidentku prijme Áder s vojenskými poctami na Námestí sv. Juraja. Po prijatí budú hlavy štátov rokovať v Sándorovom paláci a absolvujú tlačovú konferenciu. Népszava podotýka, že Čaputová vo všetkých otázkach symbolického významu uvažuje a koná inak než kruhy maďarského premiéra Viktora Orbána. Do prezidentského kresla sa dostala ako kandidátka ľavicovo liberálnej strany Progresívne Slovensko, stala sa známou ako občianskoprávna aktivistka, je zanietenou ochrankyňou životného prostredia, často kritizuje korupciu a s obavami sleduje situáciu justície i vedeckého života v Maďarsku, píše denník Népszava. Áder podľa vyhlásenia svojej kancelárie vyjadril presvedčenie, že s novou slovenskou prezidentkou budú môcť spoločne prispieť k ďalšiemu obohateniu vzájomných slovensko-maďarských vzťahov, pokračovať v konštruktívnom dialógu založenom na vzájomnej úcte a načatom s jej predchodcom. Takýto dialóg by podľa Ádera napomohol aj k uspokojivému uzatvoreniu doposiaľ otvorených otázok.
MK SR o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku
v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátov / Podľa § 8 ods. 6 zákona o štátnom jazyku sa „všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy uvádzajú v štátnom jazyku”. Tým je podľa Ústavy Slovenskej republiky slovenský jazyk. Použitie iného jazyka sa nevylučuje, ak je cudzojazyčný text obsahovo totožný s textom v štátnom jazyku a uvádza sa rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, a v reklame sa poradie textov neurčuje. Z uvedeného vyplýva, že iný postup je v rozpore so zákonom o štátnom jazyku.
http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=%201824
Béla Bugár vyhral, ale za cenu pádu
https://www.aktuality.sk/clanok/707856/komentar-petra-bardyho-bela-bugar-vyhral-ale-za-cenu-padu/
Most-Híd oslavuje 10 rokov - Prežijú bugárovci ďalšie voľby?
https://www.cas.sk/clanok/861554/most-hid-oslavuje-10-rokov-vo-vzduchu-visi-jedina-otazka-preziju-bugarovci-dalsie-volby/
Strany zastupujúce maďarskú komunitu zvažujú možnosti spolupráce
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/518947-strany-zastupujuce-madarsku-komunitu-zvazuju-moznosti-spoluprace
Na slovenskej politickej scéne sa črtá maďarská koalícia
http://www.teraz.sk/slovensko/ak-sa-smk-mkp-dohodne-na-spolupraci-s-m/406934-clanok.html
O vrátenie slovenského pasu požiadalo 882 ľudí, získalo ho 782
O pas môžu prísť ľudia na základe zákona o štátnom občianstve.
https://domov.sme.sk/c/22167426/o-vratenie-slovenskeho-pasu-poziadalo-882-ludi-ziskalo-ho-782.html
O zlyhaniach Vyšehradskej štvorky
V4 nikdy nemala spoločný politický, ani hodnotový základ, ani sa ho nepokúsila pestovať. Spojil ju až teraz odpor k Bruselu.
https://dennikn.sk/1524596/o-zlyhaniach-vysehradskej-stvorky
Traja prezidenti V4 a české predsedníctvo sa nadchli pre jadro
Bude Čaputová striedmejšia? / Zemanov „absolútne striktný“ postoj / Andrzej Duda podporuje jadrovú spoluprácu
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/traja-prezidenti-v4-a-ceske-predsednictvo-sa-nadchli-pre-jadro-bude-caputova-striedmejsia/
Prísun cudzincov za prácou na Slovensko sa spomaľuje
https://ekonomika.sme.sk/c/22151970/prisun-cudzincov-za-pracou-na-slovensko-sa-spomaluje.html
Ožije slovensko-maďarský plynovod?
Obchodníci naznačujú, že áno. Na nasledujúci plynárenský rok si objednali prepravu zemného plynu v smere zo Slovenska do Maďarska. Celkovo by sa malo prepraviť viac ako 2,7 miliardy metrov kubických plynu za rok.
https://www.webnoviny.sk/venergetike/ozije-slovensko-madarsky-plynovod-obchodnici-naznacuju-ze-ano/
O plynovodné prepojenie Slovenska a Maďarska rastie záujem
Doposiaľ bol využívaný len v menších objemoch
http://www.teraz.sk/ekonomika/o-plynovodne-prepojenie-slovenska-a-ma/406846-clanok.html
Trend zatvárania kožušinových fariem dorazil aj do krajín Vyšehradu
Chov zatiaľ zakázali iba v Česku
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/trend-zatvarania-kozusinovych-fariem-dorazil-aj-do-krajin-vysehradu-chov-zatial-zakazali-iba-v-cesku/
Prezident Áder podpísal kritizovaný zákon o reforme akadémie vied
Proti zákonu protestovali pracovníci MTA, podľa ktorých schválená nová inštitucionálna a finančná štruktúra protirečí európskym princípom financovania vedy a výskumu, ohrozuje pritom aj slobodu vedy.
http://www.teraz.sk/zahranicie/prezident-ader-podpisal-kritizovany-z/406878-clanok.html
Letnú schôdzu maďarského parlamentu uzavreli schválením rozpočtu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-letnu-schodzu-parlamentu-uz/406958-clanok.html
Eurovoľby neohrozili preferencie Fideszu
Najsilnejšou opozičnou stranou je Demokratická koalícia s podporou 12 percent.
https://svet.sme.sk/c/22159948/eurovolby-neohrozili-preferencie-fideszu-madarsko.html
Kövér: Fidesz v otázke členstva v Európskej ľudovej strane vyčkáva
„Nie Fidesz potrebuje Európsku ľudovú stranu, ale európski ľudovci potrebujú túto maďarskú vládnu stranu.“
http://www.teraz.sk/zahranicie/kover-fidesz-v-otazke-clenstva-v-ep/406428-clanok.html
Szijjártó: Vzťahy Maďarska s Čínou neboli nikdy také dobré, ako teraz
„V časoch neistoty a medzinárodnej nestability Maďarsko stálo vždy na strane Číny.“
http://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-vztahy-madarska-s-cinou/406916-clanok.html
Pred 100 rokmi sa po bojoch s Maďarmi pomery na Slovensku začali upokojovať
S porážkou Maďarov na Slovensku prišiel aj pád tzv. Slovenskej republiky rád. Tento bábkový štát bol vyhlásený 16. júna 1919 v Prešove. / Vojská Maďarskej republiky rád ukončili ústup na novú demarkačnú čiaru, dnešnú maďarsko-slovenskú hranicu, 7. júla 1919. Urobili tak na základe rozhodnutia mierovej konferencie zasadajúcej od januára 1919 v Paríži. Československo-maďarská vojna, ktorá trvala od mája, sa tak skončila.
http://www.teraz.sk/magazin/csr100-vojna-s-madarskom-koniec/407113-clanok.html
Mobilizácia povolala Košičanov, na stanicu mali prísť v uniformách
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22154506/kosice-pred-sto-rokmi-mobilizacia-povolala-kosicanov-na-stanicu-mali-prist-v-kvalitnych-uniformach.html
Po Veľkej vojne. Ako sa za niekoľko rokov zmenil celý európsky kontinent
https://domov.sme.sk/c/22165799/po-velkej-vojne-ako-sa-za-niekolko-rokov-zmenil-cely-europsky-kontinent.html
Partizánsky oddiel Vorobjov operoval na hraniciach s Maďarskom
Jadro samostatného partizánskeho oddielu Vorobjov tvorila organizátorská skupina z 1. ukrajinského frontu. V priestore Baláže - Priechod - Staré Hory boli vysadení ešte v auguste 1944.
http://www.teraz.sk/slovensko/partizansky-oddiel-vorobjov-operoval-na/406382-clanok.html
Tajomstvo relikvií svätej Margity Uhorskej
Osud Margity, dcéry uhorského kráľa Bela IV., bol zaujímavý, už keď ju matka nosila pod srdcom. Tiež v nasledujúcich rokoch a ešte aj dlho po jej smrti. Fascinovaný ňou bol aj polyhistor Matej Bel, ktorý ako jeden z mála videl na vlastné oči jej pozostatky, kým sa navždy stratili v múroch kláštora klarisiek.
https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/55587-historia-tajomstvo-relikvii-svatej-margity-uhorskej
V Budapešti sa rozlúčili s maďarskými obeťami zrážky lodí
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-sa-rozlucili-s-madarsky/406887-clanok.html
V severnej stene Chopku uviazli maďarskí turisti, pomáhala im HZS
http://www.teraz.sk/regiony/v-severnej-stene-chopku-uviazli-madarski/407061-clanok.html
Ernő Rubik bude mať 75 rokov, po ňom pomenovaná kocka 45
V 80. rokoch 20. storočia sa podarilo predať vyše 100 miliónov kusov Rubikovej kocky.
http://www.teraz.sk/magazin/ern-rubik-bude-mat-75-rokov-po-nom/406829-clanok.html
Štúrovo láka turistov
na stredoveký humor / Osvieži vodou aj nadávkami / Hrubý humor na zvýšenie chuti do jedla / Ostrihomská bazilika, ikona slovensko-maďarských hraníc / Nesie meno Štúra, ale hlavu kohúta
https://www.aktuality.sk/clanok/707926/osviezi-vodou-aj-nadavkami-sturovo-laka-turistov-na-stredoveky-humor
O posolstve dedovizne vo vedomí „jednej rodiny“
Ľudo Pomichal: Slovenskosť v nás / Vzory, ktorým, ak už nie podobať, aspoň priblížiť sa oddá
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27840-poh-ad-zo-slovenska-slovenskos-v-nas-o-posolstve-dedovizne-vo-vedomi-jednej-rodiny
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2227486664016964
Folklórne slávnosti pod Poľanou si pre návštevníkov pripravili novinku
http://www.teraz.sk/regiony/detva-novinkou-na-fsp-su-repliky-objek/407055-clanok.html
V Detve predstavia repliky objektov ľudovej architektúry i krojov
V rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko / „Ponuku cestovného ruchu Podpoľania rozšírime vďaka našim projektovým partnerom z Hontu a Maďarska prostredníctvom ich prezentácií...“
http://www.teraz.sk/regiony/v-detve-predstavia-repliky-objektov-lud/406247-clanok.html
Srbsko je najpohostinnejšia krajina v Európe
Dobrodošli v Juhoške
https://fici.sme.sk/c/20575048/dobrodosli-v-juhoske-srbsko-je-najpohostinnejsia-krajina-v-europe.html
Szerbia top 10 látnivalója
http://www.balkaninfo.hu/szerbia-top-10-latnivaloja/
Štátny tajomník Lukáš Parízek si uctil zahraničných Slovákov
5. júla 2019 - (mzv.sk)
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa 5. júla 2019 pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov zúčastnil na symbolickej pripomienke pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke. „Krajania sú našimi najlepšími diplomatmi, kdeže svojou prítomnosťou a tvorivosťou prispievajú k šíreniu dobrého mena Slovenska a rozvoju slovenskej kultúry v zahraničí. Robia to so zápalom a bez nároku na odmenu,” uviedol štátny tajomník. Lukáš Parízek zdôraznil svoj záujem o živý kontakt s krajanskými komunitami v zahraničí počas svojich pracovných ciest. Poďakoval za aktivity a prínos našich krajanov najmä pri zachovávaní slovenskej identity, ktorej sú neoddeliteľnou a pevnou súčasťou. V kontexte štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si 5. júla nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí, pripomíname pamätný Deň zahraničných Slovákov. Sviatok státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie, či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov.
Sme jedna rodina
Kultúrne pookriatie s krajanmi na Hlavnom námestí v Bratislave
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4728/sme-jedna-rodina-kulturne--pookriatie-s-krajanmi--na-hlavnom-namesti-v-bratislave
Opitý Slovák napadol na Balatone zdravotníčku
Vyhostili ho z Maďarska
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sud-vyhostil-slovaka-ktor/406215-clanok.html
Maďarská polícia zadržala Slováka, ktorý pašoval piatich ilegálnych migrantov
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/519156-madarska-policia-zadrzala-slovaka-ktory-pasoval-piatich-ilegalnych-migrantov/
Pokoj medzi Slovenskom a Maďarskom preverí výročie Trianonu
Lajčákovi ľudia už Budapešť vystríhali / Budúci rok uplynie sto rokov od trianonskej mierovej zmluvy, ktorú mnohí Maďari dodnes vnímajú ako traumu. Dokazuje to aj zahraničná komunikácia Orbánovho kabinetu na twitteri.
https://dennikn.sk/1517332/pokoj-medzi-slovenskom-a-madarskom-preveri-vyrocie-trianonu-lajcakovi-ludia-uz-budapest-vystrihali/
Sluhovia, páni a občania - O Maďarsku a Slovensku
Služobnícky údel, ako ho opísal Sándor Márai, je pre spoločnosť pohromou. Maďarsko si ho opäť opakuje, historický repertoár Slovenska je iný.
https://dennikn.sk/1518509/sluhovia-pani-a-obcania-o-madarsku-a-slovensku/
Rastarický prezident zúri: Slovensko prehralo s Maďarskom v hokeji 0:7
Šialený príbeh plný absurdít, inšpirovaný námetom strateného novinára Paľa Rýpala, pokrstil spisovateľ Jozef Banáš. / Slepý prezident karibského ostrova Rastarika chcel pred verejnosťou prezentovať dobré vzťahy so Slovenskom, a preto stavil na priateľský hokejový zápas Slovensko - Maďarsko 20.000 dolárov. Pochválil sa tým vo všetkých novinách, lebo si bol istý, že toto prehrať nemôže. Pri počúvaní priameho prenosu zápasu ho potom išlo poraziť, lebo naši reprezentanti dostávali od Maďarov jeden gól za druhým. A keď chcel za to vynadať svojej asistentke, zistil, že mu ju pred nosom uniesli... Tak sa začína šialený príbeh plný absurdít, inšpirovaný námetom jedenásť rokov strateného novinára Paľa Rýpala. Román občas prekračuje hranice reality, v princípe však nejde o sci-fi, skôr satiru, aj keď napísanú v pomerne drsnom štýle.
https://www.teraz.sk/kultura/rastarika-rypal-banas-forgacs/405608-clanok.html
Cestári vymenili stovky modrých tabúľ v maďarskom jazyku
Dôvodom výmeny je vyhláška ministerstva vnútra z minulého roku, podľa ktorej tabule už nemajú byť modré, ale biele. Okrem toho musia byť tabule v jazyku národnostnej menšiny rovnako veľké ako tabule v slovenskom jazyku.
https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/cestari-vymenili-stovky-modrych-tabul-v-madarskom-jazyku-mohla-za-to-vyhlaska-ministerstva/
Maltská europoslankyňa: Nechceme dopadnúť ako Maďarsko a Poľsko
https://www.aktuality.sk/clanok/702280/malta-vrazda-daphne-europoslankyna-metsola/
Fínske predsedníctvo plánuje vystupňovať konanie proti Maďarsku pre právny štát
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/finske-predsednictvo-planuje-vystupnovat-konanie-proti-madarsku-pre-pravny-stat/
V prieskume po voľbách do EP naďalej vysoko vedie Fidesz-KDNP
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-junovom-prieskume-po-volbach-do-ep/405250-clanok.html
V Budapešti protestovali proti schválenej reforme akadémie vied
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-protestovali-proti-schvale/405123-clanok.html
Poslanci Fideszu schválili kritizovanú reformu akadémie vied
http://www.teraz.sk/zahranicie/poslanci-vladneho-fideszu-schvalili-kr/405073-clanok.html
Európska komisia preskúma spornú reformu Maďarskej akadémie vied
https://svet.sme.sk/c/22160701/europska-komisia-preskuma-spornu-reformu-madarskej-akademie-vied.html
Orbánova vláda likviduje slobodný vedecký výskum
https://dennikn.sk/1520612/orbanova-vlada-likviduje-slobodny-vedecky-vyskum/
Orbán rokoval s estónskym vicepremiérom aj o spolupráci v rámci V4
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-rokoval-s-estonskym-vicepremier/406043-clanok.html
Delegácia amerického Kongresu odišla sklamaná, Orbán ju neprijal
http://www.teraz.sk/zahranicie/delegacia-americkeho-kongresu-odisla/405583-clanok.html
„Leyenová by mohla byť lepšia ako Juncker“
http://www.teraz.sk/zahranicie/sef-uradu-madarskej-vlady-leyenov/405371-clanok.html
Maďarský parlament zvolil nového ombudsmana
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-bude-volit-noveho/404971-clanok.html
Maďarská extrémistická strana chce zriadiť výbor na kontrolu Facebooku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-extremisticka-strana-chce-z/404902-clanok.html
O nové prvky akčného plánu na podporu rodiny je v Maďarsku záujem
http://www.teraz.sk/zahranicie/o-nove-prvky-akcneho-planu-na-podpor/405010-clanok.html
Priemyselná výroba v Maďarsku zaznamenala v máji nečakané zrýchlenie
http://www.teraz.sk/ekonomika/priemyselna-vyroba-v-madarsku-zazname/405677-clanok.html
Pred 30 rokmi A. Mock a G. Horn rozstrihli železnú oponu pri Šoprone
26. júna 2019 - (tasr)
Neďaleko maďarského mesta Šopron na hranici medzi Maďarskom a Rakúskom sa začala rúcať železná opona, ktorá rozdeľovala Európu na východnú a západnú časť. Hraničný plot z ostnatého drôtu začali 27. júna 1989 s nožnicami v rukách strihať vtedajší predstavitelia oboch susedných štátov, maďarský minister zahraničných vecí Gyula Horn a jeho rakúsky kolega Alois Mock. Vo štvrtok 27. júna uplynie 30 rokov od tohto historického okamihu. Hoci sa termín „železná opona” používal v symbolickom význame, označoval tiež obranný systém, ktorý tvoril plot z ostnatého drôtu, kontrolné pásma a signalizačné zariadenia. Plot inšpirovaný ochranou koncentračných táborov vyrástol na hraniciach Sovietskeho zväzu a ostatných komunistických štátov. V bývalom Československu malo takýto charakter asi 750 kilometrov štátnej hranice s Nemeckou spolkovou republikou (NSR) a s Rakúskom. Ďalej oddeľovala železná opona NSR a Nemeckú demokratickú republiku (NDR) a tiež spomínanú hranicu medzi Maďarskom a Rakúskom. Železná opona mala brániť občanom východného bloku v emigrácii. Z Východu na Západ odišlo v rokoch 1945 - 1950 až 15 miliónov ľudí. V rokoch 1950 - 1989, teda po dobudovaní železnej opony, to bolo „iba” 13,5 milióna emigrantov. Len z Československa v rokoch 1948 - 1989 utieklo za hranice asi 200.000 obyvateľov. Mnohé pokusy o prekročenie nepriepustnej hranice sa skončili tragicky. Čiastočná zmena spoločenskej klímy nastala po nástupe sovietskeho vodcu Michaila Gorbačova, ktorý zaviedol pojmy „glasnosť” (otvorenosť) a „perestrojka” (prestavba). Gorbačov nastúpil k moci 13. marca 1985. Keď sa v Maďarsku začalo v roku 1988 rodiť rozhodnutie, že sa namiesto nákladných opráv a rekonštrukcií začne železná opona búrať, Gorbačov nenamietal. Vtedajšiemu maďarskému premiérovi Miklósovi Némethovi povedal, že je to jeho zodpovednosť, a ubezpečil ho, že sa nezopakujú udalosti z roku 1956, keď Sovieti proti zmenám v Maďarsku tvrdo zakročili. Dôvody odstraňovania železnej opony však boli nielen finančné, ale aj politické. „Pripadalo mi nemoderné, aby ešte koncom 20. storočia existovala železná opona,” vyjadril sa Miklós Németh. Jeho stranícky kolega Imre Pozsgay počas inšpekcie hraníc s Rakúskom vyhlásil, že „železná opona je hanbou Európy”. Keď Maďarsko oznámilo svoje rozhodnutie oficiálne 2. mája 1989, bola už demontovaná polovica z 350 kilometrov dlhého maďarského oplotenia. Kuriózna situácia vznikla neďaleko Rusoviec, kde sa stretávajú slovenská, maďarská a rakúska hranica. Na maďarsko-rakúskom úseku plot chýbal, na slovensko-rakúskom ešte stál. Presne 27. júna sa do strihania drôtov pustili ministri zahraničných vecí Maďarska a Rakúska Gyula Horn a Alois Mock. Mesto Šopron, v nemčine Ödenburg, v blízkosti Neziderského jazera malo symbolický význam, keďže po rozpade Rakúsko-Uhorska sa jeho obyvatelia v referende v roku 1921 rozhodli, že sa chcú pričleniť k Maďarsku. Diery v železnej opone podnietili záujem občanov NDR, ktorí začali počas roka 1989 hromadne utekať do Západného Nemecka. Mnohí trávili dovolenky na Balatone a hľadali príležitosť na prechod do Rakúska. Tá sa naskytla napríklad na tzv. Paneurópskom pikniku v Šoprone 19. augusta 1989. Počas podujatia organizovaného Paneurópskou úniou sa mala na tri hodiny otvoriť pohraničná brána, aby sa mohli účastníci akcie z Maďarska i Rakúska slobodne pohybovať. Otvor v železnej opone však využilo asi 1000 východných Nemcov, ktorí doslova prebehli na Západ. Hrdinom dňa sa stal maďarský pohraničiar Árpád Bella, ktorý pochopil, že nemá zmysel brániť davu v ceste, a nechal voľný priechod. Hranica medzi Rakúskom a Maďarskom sa definitívne otvorila v noci z 10. na 11. septembra 1989. Len počas troch dní emigrovalo na Západ asi 15.000 východných Nemcov. Nemecký kancelár Helmut Kohl sa o strihaní železnej opony pri Šoprone vyjadril, že vtedy bola odstránená prvá tehla Berlínskeho múru, ktorý sa začal rúcať 9. novembra 1989.
Čierna skrinka lode Viking Sigyn zaznamenala paniku aj výkriky
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/518053-cierna-skrinka-lode-viking-sigyn-zaznamenala-paniku-aj-vykriky/
Spopolnené pozostatky kapitána lode Hableány nevysypú do Dunaja
http://www.teraz.sk/zahranicie/spopolnene-pozostatky-kapitana-lode-ha/406002-clanok.html
Identifikovali 27. obeť zrážky osobných lodí
http://www.teraz.sk/zahranicie/identifikovali-27-obet-zrazky-osobn/405766-clanok.html
V kauze zrážky lodí sa objavila otázka spôsobilosti kapitána lode
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-kauze-zrazky-lodi-sa-objavila-otaz/405337-clanok.html
Pri nehode na Dunaji bol výstražný systém lode Viking Sygin vypnutý
http://www.teraz.sk/zahranicie/pri-nehode-na-dunaji-bol-vystrazny-sy/405022-clanok.html
Prečo majú slovenčina a maďarčina veľa podobných výrazov v poľnohospodárstve?
7. júla 2019 - (tasr)
Seno, kosa, brána, medza... / Maďari sa učili obrábať pôdu od Slovanov / V maďarčine spočítali jazykovedci približne 500 slov slovanského pôvodu / Preberanie slov je prirodzeným javom
Slovenčina a maďarčina nie sú príbuzné jazyky, napriek tomu majú viacero podobných či rovnakých výrazov. Podľa etnológov nie je náhoda, že mnoho z nich označuje poľnohospodárske činnosti či plodiny, keďže starí Maďari sa učili obrábať pôdu práve od Slovanov. „Maďari sa v Karpatskej kotline usídlili koncom deviateho storočia. Keď sa po dlhom vandrovaní usadili, v nasledujúcom storočí sa zmenilo ich hospodárenie, zriadenie, viera i každodenný život. Keďže ich zo skoro všetkých strán obklopovali Slovania, nie je prekvapujúce, že veľa slov prevzali od Srbov, Chorvátov, Slovákov či Slovincov. V maďarčine spočítali jazykovedci približne 500 slov slovanského pôvodu,“ uviedol etnológ Attila Agócs. V minulosti pôsobil v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci a neskôr viedol Hradné múzeum Fiľakovo. Medzi slová, ktoré Maďari prevzali od Slovákov v nezmenenej podobe, zaradil napríklad výrazy seno, kosa či kozol. Slovanské slová, ktoré sa do maďarčiny dostali v pozmenenom tvare, sú podľa neho csoroszlya - čerieslo, borona - brána (na kyprenie pôdy), mezsgye - medza, prípadne z iných oblastí života király - kráľ, nádor - nádvorník, ispán - župan, malaszt - milosť, či barát - brat a apát - opát. Zároveň však podotkol, že treba odlíšiť slová, ktoré sa do maďarčiny dostali od Slovanov hneď po usadení sa v tejto časti Európy, od tých výrazov, ktoré nimi boli prevzaté na označenie novôt neskôr. Napríklad po objavení Ameriky paprika či kukurica. „Aj tam je ale rozdiel. Kým pri prvom slove ide o prevzatie srbského alebo chorvátskeho slova, v prípade kukurice ide len o sprostredkovanie inoetnického názvu južnými Slovanmi do maďarčiny,“ konkretizoval Agócs. Ako ďalej podotkol, podobné preberanie slov je prirodzeným javom a jednotlivé národy preberajú od svojich susedov rôzne slová na označenie javov, ktoré predtým nepoznali. „Takto nájdeme v slovenčine výrazy od latinčiny cez maďarčinu až po francúzštinu,“ dodal. Preberanie slov bolo v minulosti bežným javom typicky na juhu stredného Slovenska, ktoré je dodnes národnostne zmiešaným územím. Prebraté slová sa preto dostali aj do miestnych nárečí v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont. Príkladom môže byť gemerské nárečové slovo lojtra, v maďarčine létra, teda rebrík. „Keď som pred asi trinástimi rokmi pracoval v NMG, na túto tému sme sa veľa rozprávali s kolegyňami pochádzajúcimi zo severnejších dedín Novohradu. Viem, že spomínali viac slov používaných v novohradskom nárečí prevzatých z maďarčiny, napríklad biržalma - dula či gója - bocian. Je ich ale oveľa viac. Mohol by to byť zaujímavý výskum interetnických vzťahov regiónu,“ poznamenal etnológ. Aj podľa slov etnologičky Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Ľudmily Pulišovej je preberanie slov preukázaným faktom a Maďari prevzali niektoré výrazy z poľnohospodárstva práve od Slovanov. „Keďže tu na juhu tie etniká spoločne žili, prelínaniu sa nedalo vyhnúť. Mnoho slov, ktoré teraz používame, má staroslovenský pôvod a s maďarskými sa navzájom ovplyvňovali,“ vysvetlila Pulišová. Ako ďalej spomenula, preberanie slov však možno pozorovať aj v neskorších dejinách a týkalo sa aj obyvateľov rôznych regiónov v rámci Slovenska. „Napríklad v 20. rokoch 20. storočia, keď sa sem prisťahovali ľudia z iných regiónov, napríklad z Podpoľania, prinášali si svoje typické hovorové výrazy,“ dodala etnologička.
V Maďarsku namerali rekordne teplý jún
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-namerali-rekordne-teply-ju/404907-clanok.html
Víchrica vyvracala po celom Maďarsku stromy i elektrické stĺpy
http://www.teraz.sk/zahranicie/vichrica-vyvracala-po-celom-madarsku-s/406031-clanok.html
Aktivisti Zväzu Slovákov v Maďarsku v obci Jasenie a v Heľpe
https://www.folklorfest.sk/8914-horehronske-dni-spevu-a-tanca-v-helpe-2019-54-rocnik/
Horehronské dni spevu a tanca - Heľpa 2019
https://www.facebook.com/pg/Zv%C3%A4z-Slov%C3%A1kov-v-Ma%C4%8Farsku-127556084389335/photos/?tab=album&album_id=622682161543389
Vlásky česať, vrkoče zapletať...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2181031691995795
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/27208-vlasky-esa-vrko-e-zapleta
Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena
Nino Rotta: Benedictus / Blatnohrad - Zalavár, 16. júna 2019 / Dirigent: P. Pálinkás / Sólo: K. Noszlopyová
https://www.facebook.com/oslovma/videos/2321136714628782
Okno do minulosti
Podívejte se na unikátní koláže z historie budapešťských ulic
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/432789863486662/?type=1&theater
Ablak a múltra - https://noklapja.nlcafe.hu/mozaik/2018/07/12/magyar-fotos-repit-minket-vissza-az-idoben-budapesti-kepeivel/
Zoltán Kerényi amatérske čiernobiele snímky z rokov 1900 až 1990 prekrýva so svojimi aktuálnymi farebnými zábermi a na tomto kontraste dáva do popredia rozdiely, ktoré sa s miestom udiali v priebehu času. Ukazuje nám tak zaujímavé zmeny v architektúre, móde aj technike.
https://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/88726/okno-do-minulosti-podivejte-se-na-unikatni-kolaze-z-historie-budapestskych-ulic.html
Eva Krekovičová: Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku
30. júna 2019 - (Pravda)
Publikácia obsahuje prvú časť výsledkov výskumov piesňového repertoáru, spevných príležitostí a etnickej identifikácie, uskutočnených vo vybraných komunitách slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku v rokoch 1991 až 2017 v 27 lokalitách. Kniha prezentuje piesňovú zbierku, ktorá prináša materiál z lokalít: Nová Huta (Bükkszentkereszt), Dolný Regmec (Alsóregmec), Baňačka (Rudabányácska), Kestúc (Kesztölc) a Veňarec (Vanyarc). Etnologička a etnomuzikologička Eva Krekovičová (1949) je odbornou pracovníčkou Ústavu etnológie SAV. V oblasti výskumu sa zameriava na teóriu a metodológiu etnológie, etnomuzikológie, pieseň, hudobný folklorizmus, identitu Slovákov v zahraničí, stereotypy a kolektívnu pamäť. / E-shop cena s DPH: 11,60 €
https://veda.sav.sk/kniha/krekovicova-eva-piesne-a-etnicka-identifikacia-slovakov-v-madarsku-vyskum-z-obdobia-1991-2017
Slovenská gazdinka 2019
Domovina - https://www.mediaklikk.hu/video/domovina-szlovak-gazdasszony-2019
Ľudové noviny - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-zena-a-spolocnost/27709-slovenska-gazdinka-po-rokoch-opa
oSlovMa-fotogaléria - https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2142238735875091
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory
Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.
http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys19.rtf
Deň Slovákov v Maďarsku
6. júla 2019 v Jači - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2216436798455284
54. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4648/uszz-pozyva-na-54-folklorne-slavnosti-pod-polanou-v-detve-46-krajansku-nedelu-a-6-krajansky-dvor
46. Krajanská nedeľa a 6. Krajanský dvor / Prezentácia Slovákov žijúcich v zahraničí
https://www.facebook.com/fspdetva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2205752292857068
Úprimný pozdrav ku Dňu Slovákov žijúcich v zahraničí
S optimizmom v ústrety letným krajanským podujatiam doma i v zahraničí / Predseda ÚSŽZ Ján Varšo: V letnej krajanskej sezóne Slováci žijúci v zahraničí prezentujú svoje spoločensko-kultúrne aktivity na Slovensku i vo svojich domovských krajinách. Prevažnú väčšinu z nich podporuje Slovenská republika a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poteší, keď sa na nich zúčastní čo najväčší počet Slovákov a priateľov Slovenska...
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4721/uprimny-pozdrav-ku-dnu-slovakov-zijucich-v-zahranici-s-optimizmom-v-ustrety-letnym-krajanskym-podujatiam-doma-i-v-zahranici
Pripomienka Pamätného dňa zahraničných Slovákov v Bratislave
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4727/pripomienka-pamaetneho-dna-zahranicnych-slovakov-v-sade-janka-krala
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2216509438448020
Objednajte si jedinečnú kuchársku knihu
Slovenská kuchyňa / Szlovák konyha - Objednávka / Megrendelőlap
www.oslovma.hu/XXX/KonyhaSK.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2216187115146919
Maďarské médiá si všímajú inauguráciu prezidentky SR Zuzany Čaputovej
15. júna 2019 - (tasr)
Inauguráciu prezidentky SR Zuzany Čaputovej a jej nástup do funkcie si v sobotu všimli aj maďarské médiá. Väčšina z nich prevzala správu agentúry MTI, z ktorej v titulkoch vyzdvihli skutočnosť, že na Slovensku úrad prezidenta obsadila prvýkrát žena i to, že vo svojom inauguračnom prejave Čaputová povedala, že bude venovať osobitnú pozornosť problémom menšín. Internetová stránka komerčnej spravodajskej stanice InfóRádió v tejto súvislosti poznamenala, že Čaputová zriadila dvojčlenný tím poradcov z radov národnostných menšín, pričom predchádzajúce hlavy štátov sa touto oblasťou nezaoberali. Podľa portálu Privátbankár.hu „Slovensko dnes aj oficiálne písalo históriu”. Spravodajský portál 24.hu podčiarkol, že nová slovenská prezidentka na inauguračnú večeru pozvala 40 dôchodcov. Všimol si tiež, že hlava štátu si obliekla decentné sivé šaty. Čaputovú označovali za agentku amerického finančníka Georgea Sorosa, avšak stala sa prvou prezidentkou, ktorá odkázala, že čestnosť nie je prejavom slabosti, dodal 24.hu.
Inauguračný prejav prezidentky SR Z. Čaputovej - Všetkým ponúkam rozum, srdce, ruky
Ďakujem. Köszönöm. Paľikerav. Ďakuju šumňi. Děkuji.
http://www.teraz.sk/slovensko/inauguracny-prejav-prezidentky-sr-zuza/401649-clanok.html
A. Kiska odovzdal palác novej prezidentke Z. Čaputovej
http://www.teraz.sk/slovensko/brief-a-kiska-odovzdal-palac-novej-pr/401673-clanok.html
Arcibiskup Zvolenský zaželal prezidentke láskavosť i trpezlivosť
http://www.teraz.sk/slovensko/arcibiskup-zvolensky-zazelal-prezident/401678-clanok.html
Premiér dúfa, že sa medzi vládou a prezidentom začne písať iný príbeh
http://www.teraz.sk/slovensko/premier-ma-nadej-ze-sa-medzi-vlado/401521-clanok.html
Na inaugurácii sa zúčastnil aj predseda ÚSŽZ Ján Varšo
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4716/zuzana-caputova-sa-ujala-funkcie-prezidentky-sr-na-inauguracii-sa-zucastnil-aj-jan-varso-predseda-uszz
New York Times píše o Čaputovej: Inšpirovalo ju materstvo aj strach z rakoviny
https://dennikn.sk/1500654/svet-pise-o-caputovej-inspirovalo-ju-materstvo-aj-strach-z-rakoviny-nemecko-by-ju-malo-podporovat
L. Bukovszky: Menšiny očakávajú od hlavy štátu proaktivitu
15. júna 2019 - (tasr)
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky očakáva, že zmena na prezidentskom poste bude znamenať i väčšiu a trvalú proaktivitu v prípade záujmu o problematiku národnostných menšín. „Aj od morálnej podpory zo strany najvyššej autority krajiny bude záležať, či sa menšiny budú na Slovensku cítiť doma,“ upozornil Bukovszky. Pripomenul, že podobne ako v ostatných oblastiach, aj v prípade uplatňovania práv národnostných menšín by sa mal prezident otvorene vyjadrovať k pozitívnym i negatívnym tendenciám v spoločnosti. Za prioritné témy, ktoré by sa mali v tomto kontexte objavovať v diskurze novej prezidentky, patrí podľa Bukovszkeho čo najširšia aplikácia jazykových práv, zdôraznenie dôležitosti národnostného školstva, efektívna podpora kultúry národnostných menšín a participácia. „Bohužiaľ, za ostatné roky spoločnosť nedostala od hlavy štátu relevantné stanovisko k týmto témam,“ pripomenul splnomocnenec. Zároveň ocenil, že prvé vyjadrenia i rozhodnutia novej prezidentky naznačujú zmenu. Bukovszky je otvorený myšlienke pravidelných konzultácií medzi jeho úradom a prezidentkou. „Uvítal by som napríklad i to, ak by sa zástupca prezidentskej kancelárie, resp. člen jej odborného tímu pre menšinové otázky, ako prizvaný člen pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a mohol čerpať informácie z prvej ruky,“ dodal Bukovszky. V sobotu inaugurovaná prezidentka SR Zuzana Čaputová už pred nástupom do funkcie oznámila sformovanie expertného poradného výboru, zloženého zo zástupcov národnostných menšín, resp. odborníkov, ktorí sa touto témou zaoberajú. Prostredníctvom pravidelných konzultácií chce dosiahnuť intenzívnejší dialóg a spoluprácu s národnostnými menšinami.
Kováč, Schuster, Gašparovič, Kiska: Po štyroch mužoch prichádza žena
Profil prvej ženy v prezidentskom úrade
http://www.teraz.sk/slovensko/profily-slovenskych-prezidentov/401300-clanok.html
Protokolistka: Portrét prezidenta SR symbolicky preukazuje úctu úradu
http://www.teraz.sk/slovensko/protokolistka-portret-prezidenta-sr-sy/401160-clanok.html
Podľa ústavy je hlavou Slovenskej republiky prezident. A keď je to prezidentka?
Jazyk zmlúv, súdnych a správnych konaní či právnych predpisov vyvolával dojem, že v našej spoločnosti žijú len osoby mužského rodu, hovorí expertka Zuzana Maďarová.
https://www.zenyvmeste.sk/podla-ustavy-je-hlavou-slovenskej-republiky-prezident--a-ked-je-to-prezidentka
Slovákov v Česku pribúda, tvoria pätinu všetkých cudzincov v krajine
Z cudzincov sa najviac rodí Slovákov / Slováci sú aj vlastníkmi firiem / Najmä kariérne možnosti stoja za presunom mladých Slovákov do Českej republiky...
https://konzervativnyweb.sme.sk/c/22146298/slovakov-v-cesku-pribuda-tvoria-patinu-vsetkych-cudzincov-v-krajine.html
Armádne gripeny v Maďarsku zalarmovali pre dve malé slovenské lietadlá
http://www.teraz.sk/zahranicie/armadne-gripeny-v-madarsku-zalarmovali/401737-clanok.html
Bugár už prestal byť mostom. Reštart prirovnávajú k zázraku
https://domov.sme.sk/c/22143366/bela-bugar-uz-most-nevzkriesi.html
SNS odmieta návrh SaS o zrušení prednosti slovenčiny
Koaličná SNS odmieta návrh poslancov za SaS, aby sa zo zákona o štátnom jazyku vypustila prednosť slovenčiny pred ostatnými jazykmi používanými na Slovensku. „SNS nikdy nepodporí takýto návrh”.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/515979-sns-odmieta-navrh-sas-o-zruseni-prednosti-slovenciny/
Veda má viac zarábať, hovorí Fidesz.
Vedci majú zarábať, nie študovať gender. Orbán chce viac kontrolovať vedu
https://svet.sme.sk/c/22145649/narodne-zaujmy-nad-vedu-orban-moze-zdecimovat-madarsky-vyskum.html
Keď nás otcovia odmietli, nedali nám možnosť sa brániť
Konflikt hlasistov a martinského okruhu je stále prítomný v slovenskej politike.
https://komentare.sme.sk/c/22142979/ked-nas-otcovia-odmietli-nedali-nam-moznost-sa-branit.html
Slovanské matice prežili aj nacistov, dnes čelia generačnej výzve
Z Martina sa na pár dní stáva malý slovanský Babylon. Matica slovenská privítala medzinárodných delegátov na kongrese o slovanských maticiach.
https://myturiec.sme.sk/c/22138729/slovanske-matice-prezili-aj-nacistov-dnes-celia-generacnej-vyzve.html
#100UK - Storočnica Univerzity Komenského
http://www.teraz.sk/tag/100uk
Pred sto rokmi obsadili maďarskí boľševici viaceré mestá na Slovensku
Maďarský útok začal v úseku Štúrovo - Tornaľa, s postupom v troch smeroch na Nové Zámky, Levice a Zvolen.
http://www.teraz.sk/slovensko/pred-sto-rokmi-obsadili-madarski-bol/400357-clanok.html
Ako pred sto rokmi maďarskí boľševici obsadili východ Slovenska
https://dennikn.sk/1498871/ako-pred-sto-rokmi-madarski-bolsevici-obsadili-vychod-slovenska/
Zabudnite na krivdy z minulosti, vyzval pápež Rumunov a etnických Maďarov
https://svet.sme.sk/c/22135246/papez-rumunsko-etnicki-madari-omsa.html
Prezidenti Áder a Radev: Je potrebný rozvoj infraštruktúry z fondov EÚ
http://www.teraz.sk/zahranicie/prezidenti-ader-a-radev-je-potrebny-r/401515-clanok.html
Bálint Magyar: Mafiánsky štát ovláda krstný otec a jeho rodina
https://domov.sme.sk/c/22124907/mafiansky-stat-ovlada-krstny-otec-a-jeho-rodina.html
V Budapešti sa neformálne stretli premiéri V4
http://www.teraz.sk/slovensko/v-budapesti-sa-neformalne-stretli-prem/401238-clanok.html
Babiš po stretnutí premiérov V4: Nemáme kandidáta do čela EK
http://www.teraz.sk/zahranicie/babis-po-stretnuti-premierov-v4-nem/401304-clanok.html
Orbán: Nehoda lode s Kórejčanmi zasiahla krajinu, postavíme pomník
Premiér ocenil prácu 498 ľudí z Maďarska, ale aj z iných krajín, ktorí sa zúčastnili na mimoriadne náročných záchranných prácach.
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-nehoda-lode-s-korejcanmi-zasia/401412-clanok.html
Maďarské a kórejské orgány zhodnotili záchrannú akciu: Ďakujú aj SR
http://www.teraz.sk/slovensko/madarske-a-korejske-organy-zhodnoti/401063-clanok.html
Pri nehode autobusu zo SR v Maďarsku sa zranilo 10 detí a 3 dospelí
http://www.teraz.sk/slovensko/madarsko-pri-nehode-autobusu-zo-sr-sa/401103-clanok.html
Deti zo slovenského autobusu sa po havárii v Maďarsku vrátili domov
http://www.teraz.sk/slovensko/deti-zo-slovenskeho-autobusu-sa-po-hav/401226-clanok.html
Jozef Roháč sa aj na súde priznal k vražde Prisztása
Roháč nebol na pojednávaní osobne prítomný v súdnej sieni, pretože z bezpečnostných dôvodov nesmie byť v jednej miestnosti so svojim bývalým komplicom Tamásom Portikom.
http://www.teraz.sk/slovensko/jozef-rohac-sa-aj-na-sude-priznal-k-v/401543-clanok.html
Priehrady
http://www.teraz.sk/tag/priehrady
Na Slovensku sa nachádza 300 priehrad / Domaša, Nosice, Žilina, Zemplínska šírava, Liptovská Mara, Oravská priehrada / Význam Gabčíkova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2179005738865057
Jahody alebo eper?
Samozber: v Dunajskej Lužnej sú väčšie, v Rajke sladšie
https://www.etrend.sk/ekonomika/jahody-alebo-eprek-na-slovensku-su-jahody-vacsie-v-madarsku-sladsie.html
„Boli sme medzi pravými Slovákmi!“
Na margo Dní slovenskej kultúry v Osijeku a 25. detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku očami matičiarov z Nitry a Čakajoviec
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4706/boli-sme-medzi-pravymi-slovakmi--na-margo-dni-slovenskej-kultury-v-osijeku-a-25-detskej-prehliadky-slovenskeho-folkloru-v-chorvatsku-ocami-maticiarov-z-nitry-a-cakajoviec
Rebélia otrhaného slovenského advokáta v Uhorsku
ZABUDNUTÁ HISTÓRIA / AMEN HABSBURGOVCOM / ÚSPECHY HONVÉDOV / PROTIÚTOK RUSOV / STANNÉ PRÁVO / ČIKÓŠSKA REPUBLIKA / NA VILÁGOŠ NEZABUDLI
Na oslobodenie spod maďarského nadpanstva a košutovskej diktatúry pred sto sedemdesiatimi rokmi si dnes už málokto spomenie. V letných mesiacoch v roku 1849 cárske Rusko zachránilo monarchiu pred rozpadom, ale aj slovenský národ pred pomaďarčením. Ruskí vojaci, ktorí na našej pôde počas letného ťaženia pred sto sedemdesiatimi rokmi položili život, si tiež zaslúžia našu vďaku aj spomienku. Apríl 1849 bol v znamení víťazstiev košutovských vlastibrancov ‒ honvédov, nad cisárskymi oddielmi v priestore medzi Tisou a Dunajom. Roztrúsené na veľkom priestore od rieky Sávy až k Prešovu sa ocitli v kritickom postavení. Revolúcia víťazila a spolu s ňou aj radikálne krídlo reprezentované Ľudovítom Košutom.
https://snn.sk/news/rebelia-otrhaneho-slovenskeho-advokata-v-uhorsku/
Najväčší Slovák? Predsa náš „apouka“ a starí rodičia z Dolnej zeme!
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27743-poh-ad-zo-slovenska-najva-i-slovak-predsa-na-apouka-a-stari-rodi-ia-z-dolnej-zeme
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2179256328839998
Pitvaroš a Pitvarošania
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/pitvaros/pitvaros_a_pitvarosania/pages/000_bibliografickych_udajov.htm
Súťaž ZSM Slovenské spievanky a veršovačky 2019
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2168742336558064
Celoštátne kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy v Dabaši-Šáre. Zväz Slovákov v Maďarsku podujatie usporiadal už 23. raz a zúčastnilo sa ho takmer 400 žiakov, z ktorých sa do finále dostalo 140.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/27720-zadunela-zem-a-za-umela-trava
Archív: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1163-sua-zsm-slovenske-spievanky-a-verovaky
Žiačky ZŠ v Mlynkoch (oslovma.hu-video)
https://www.facebook.com/watch/?v=456903111543594
Pál Závada: Jednu nespravodlivosť trestáme druhou
Jeho prvý veľký román Jadvigin vankúšik ho v okamihu zaradil medzi najčítanejších aj vysoko hodnotených autorov súčasnej maďarskej literatúry. Dnes, po vyše dvadsiatich rokoch, uvedie divadelný festival Eurokontext hru, ktorá vznikla podľa jeho románu Deň na trhu. Pál Závada v ňom písal o fiktívnej maďarskej dedine v roku 1946. Učiteľa Sándora Hadnagya obžalujú z vojnových zločinov, hrozí prepuknutie verejného lynčovania. Chudobní dedinčania hľadajú nepriateľa, o spravodlivosti chcú rozhodnúť sami. História sa v krátkom časovom odstupe zopakuje. Je to jedna z najdôležitejších kníh súčasnej prózy v stredoeurópskom regióne. V rozhovore pre SME Závada hovorí, čo sa v jeho krajine dnes deje.
https://kultura.sme.sk/c/22140103/pal-zavada-jednu-nespravodlivost-trestame-druhou-to-je-u-nas-v-strednej-europe-obvykle.html
Orbán pri výročí Trianonu hovoril o úspechu a víťazstve Maďarov
Sme uprostred Európy aj napriek roztrhnutiu, vojnám či diktatúram, zdôraznil Orbán s poznámkou, že Maďari nielenže prežili uvedené obdobie, ale sa stali najpočetnejším národom v Karpatskej kotline.
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-pri-vyroci-trianonu-hovoril-o/399485-clanok.html
Nezvratná a uzavretá udalosť (Trianonská mierová zmluva)
4. júna 2019 uplynulo 99 rokov od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Čitatelia Slova poznajú tento pojem a jeho význam možno aj vďaka mojim viacerým článkom. Podľa historika M. Hronského „uzavretie mierovej zmluvy s Maďarskom bolo historickou udalosťou, ktorá svojím medzinárodnoprávnym dosahom ovplyvnila zásadnou mierou ďalší vývoj národov a štátov v Podunajsku“. A dodávam, že znamenala zásadný a základný kameň územného vymedzenia slovenskej svojbytnosti a petrifikáciu hraníc nastávajúcej slovenskej štátnosti. Avšak reflexia „Trianonu“ v slovenskom verejnom spoločenskom priestore je veľmi malá, takmer žiadna. Akosi sa k vlastným dejinám nepriznávame, poniektorí sa azda aj hanbíme. / Trianonská mierová zmluva patri medzi „nezvratné a uzavreté historické udalosti“. Možno preto to nestojí za zmienku v širšej slovenskej verejnosti.
https://www.noveslovo.sk/c/Nezvratna_a_uzavreta_udalost
Fidesz chce zostať vo frakcii európskych ľudovcov
Aj pre EPP je lepšie, ak si nás udrží, hovorí minister Gergely Gulyás
https://svet.sme.sk/c/22137448/fidesz-chce-zostat-vo-frakcii-europskych-ludovcov-vyhlasil-madarsky-minister.html
Z. Čaputová chce spolupracovať s menšinami
Splnomocnenec pre menšiny L. Bukovszky oceňuje tím poradcov Z. Čaputovej / Maďarskú menšinu by mali zastupovať vedúca ateliéru Vysokej školy výtvarných umení Ilona Németh a tiež historik a riaditeľ Fóra inštitútu pre výskum menšín Attila Simon.
http://www.teraz.sk/slovensko/nastupujuca-prezidentka-sr-z-caputov/400095-clanok.html
Veda v Maďarsku prekonáva smrteľné kŕče - Zoštátnenie vedy nie je inovácia!
8. júna 2019 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Veda v Maďarsku prekonáva smrteľné kŕče. Vedci Maďarskej akadémie vied (MTA) uvažujú o svojej budúcnosti. Jedni v zápase o záchranu nezávislosti a slobody vedeckého bádania mienia vydržať, druhí vkladajú nádej do povolebného zoskupenia EPP v Európskom parlamente, ktoré by im mohlo pomôcť, iní sa zase pýtajú, či nenastal čas MTA opustiť a hľadať nové možnosti pre vedeckú prácu - na domácich univerzitách, vo sfére aplikovaného výskumu, resp. emigrovať a pokračovať v zahraničí. Problémom vedcov je nový zákon o transformácii MTA, ktorý do parlamentu predložil šéf ministerstva inovácií a technológií (MIT) László Palkovics. Prostredníctvom tohto zákona má celý majetok MTA prejsť do vlastníctva štátu a 15 akademických ústavov sa zlúči do novej organizácie riadenej 13-člennou radou, do ktorej šesť členov navrhne vláda a ďalších šesť nominuje staré vedenie MTA. Táto zostava si výberom zvolí predsedu, ktorý sa stane jej trinástym členom. Kompletnú radu vymenuje premiér Viktor Orbán. Zákon o transformácii MTA kreuje navyše aj Národnú radu pre vedeckú politiku, ktorú bude riadiť minister MTI s poverením práva vymenovať jej členov - troch z ekonomickej sféry, troch zo sféry vedy a troch zo štátnej správy. Táto rada bude disponovať financiami a bude rozhodovať o vedeckých projektoch. Vedecká komunita vyjadrila ostrý nesúhlas, keďže sa obáva, že vedecké aktivity sa dostanú do područia politiky a bude obmedzená sloboda výskumu. Zákon má vstúpiť do platnosti 1. augusta 2019. Vedeckí pracovníci v Maďarsku čelia problému: Oplatí sa vo vede doma angažovať? Má štát právo zoštátniť vedu? Odpovede prichádzajú z rôznych strán. Fórum akademických pracovníkov zorganizovalo protestné zhromaždenie. Na protestnej akcii sa objavili heslá ako: Slobodu vede! Slobodu akadémii! Zoštátnenie nie je inovácia! Siedme prikázanie: Nepokradneš, a nie od nás! Štát nesmie útočiť na vedcov národa! Protest vedcov podporili aj opoziční politici (Momentum, Demokratické fórum, MSZP), ako aj bývalý predseda MTA József Pálinkás, ktorý vyslovil obavy o osud obľúbeného Inštitútu 1956, ktorý sa zaoberá otázkami maďarskej revolúcie v roku 1956. Protestujúci zanechali silný odkaz vláde pred sochou Jánosa Aranya (vedecký sekretár MTA v meruôsmych rokoch). V záhrade múzea zaznela múdra otázka: „Bude mať raz László Palkovics sochu v Budapešti?“ Vedeckej komunite u našich južných susedov treba vyjadriť solidaritu. Palkovicsov zákon vracia stred Európy vskutku do feudalizmu, kde sa všetko riadilo podľa vôle zemepána. Bývalý predseda akadémie to vyjadril pregnantne: „Akým vedcom môže byť sluha? Nijakým! Podstatou vedy je otázka slobody!“ Fidesz rozširuje svoj vplyv aj v oblasti kultúrnej nadstavby spoločnosti. Politici vládnej koalície nemajú predstavu o funkcii vedy, praktizujú iba moc. Racionálne uvažujúci človek si kladie otázku: Prečo Orbán potrebuje takúto prax? Na myseľ prichádzajú dve odpovede: Po prvé, Orbána irituje fakt, že vedci dokážu pritiahnuť financie zo zdrojov EÚ, a po druhé, že tým preukazujú svoju nezávislosť. Gábor Bojár, známy maďarský fyzik, úspešný majiteľ firmy Graphisoft a zakladateľ Technologického inštitútu Aquincum, sa vyjadril, že Viktor Orbán pokladá nezávislosť MTA za „dedičný hriech“, ktorým je zaťažená Maďarská vedecká spoločnosť už od jej zrodu v roku 1825. A to je sizyfovský údel Fideszu. Maďarská akadémia vied má vo svete dobrý chýr a jej výsledky sú uznávané, čo je zárukou, že s podporou štátu by mohla fungovať ešte lepšie. Veda je však odkázaná na teritórium slobody a nezávislosti. Albertovi Einsteinovi nikto neprikázal, aby vymyslel teóriu relativity. Kontrolovať vedu politikou je absurdná predstava. To však neznamená, že kontrola výskumu nie je potrebná. Musí však byť nezávislá. Omyly sa opravujú profesionálmi. Vždy a všade. Orbán však nezávislosť neuznáva. Terajšia vláda neobľubuje nezávislé inštitúcie ani to, že nemá kontrolu nad finančnými zdrojmi. Člen akadémie Attila Zsoldos však veci nevidí tragicky. Povzbudzuje svojich kolegov a odporúča im, aby sa správali ako slobodní občania. „Vládna moc sa pokladá za zemepána a vedcov za nevoľníkov, vedec však nie je nevoľníkom a statok nepatrí panovníkovi,“ odkazuje ohrozeným a dodáva, že „ak nastane to najhoršie, pokladajme to za prírodnú katastrofu, ako keď dujú divé vetry. Ale, katastrofy netrvajú večne, povodeň ustúpi, zemetrasenie pominie, a potom oklieštená akadémia bude potrebná. Nepodporujeme demonštráciu preto, lebo máme šancu vyhrať, ale preto, lebo sme prinútení na obranu.“ Existuje záchrana pre vedu v Maďarsku? Frakcia ľudovcov v EP sa nezoslabila natoľko, že by bola odkázaná na 13 mandátov Fideszu. Oslabila sa však natoľko, že bude nútená spolupracovať so stranami, ktoré s Orbánom nemienia spolupracovať (zelení a liberáli). Ak ľudovci v EP budú trvať na čerpaní financií pre vedu v nezávislých inštitúciách, potom MTA prežije a na Slovensku im budeme držať palce.
Aj v krajinách mimo eurozóny považujú euro za pozitívum
https://www.aktuality.sk/clanok/698971/aj-v-krajinach-mimo-eurozony-povazuju-euro-za-pozitivum/
Slov-Lex zverejnil päť ďalších prekladov zákonov v maďarčine
4. júna 2019 - (tasr)
Proces prekladu najdôležitejších zákonov do jazykov národnostných menšín pokračuje. V elektronickej zbierke zákonov na portáli Slov-Lex pribudli ďalšie zákony v maďarskom jazyku. „Ide konkrétne o preklady zákona o matrikách, zákona o mene a priezvisku, zákona o petičnom práve, zákona o verejných kultúrnych podujatiach a zákona o zhromažďovacom práve,” spresnil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Nové preklady pribudli k prvým právnym normám, ktoré sa na portáli v mutácii jazykov národnostných menšín objavili na jeseň 2018. Do maďarčiny i rómčiny, ale i ukrajinského, rusínskeho a nemeckého jazyka bola preložená napríklad Ústava SR, zákon o štátnom jazyku a zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Preklady právnych noriem týkajúcich sa národnostných menšín sa realizujú na základe dohody a memoranda, ktoré podpísal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Cieľom jazykových mutácií je zvýšiť komfort príslušníkov národnostných menšín, zjednotiť terminológiu a zabezpečiť napĺňanie medzinárodných záväzkov.
Krajanky zo zahraničia v Bratislave
V nesprávnom čase na správnom mieste...
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3024/krajanky-zo-zahranicia-v-bratislave-alebo-v-nespravnom-case-na-spravnom-mieste
V Kovačici súťažili „haluškári“
3. ročník Medzinárodných majstrovstiev vo varení a jedení bryndzových halušiek / Najlepšie bryndzové halušky nachystali Slováci z Nadlaku
https://hl.rs/v-kovacici-najlepsie-bryndzove-halusky-navarili-kuchari-z-rumunska/
Nový život - literárnym slovom obohacujúci časopis Slovákov v Srbsku
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3023/novy-zivot---literarnym-slovom-obohacujuci-casopis-slovakov-v-srbsku
Etnology Fest v Belehrade
s fotografiami Pavla Surového z Kysáča
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10595-etnology-fest
Tvorivá škola žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4712/vyzva--tvoriva-skola-zurnalistiky-pre-redaktorov-krajanskych-medii-krajansky-telerozhlas--kosice-2019
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2161492100616421
Svetoznámu tortu zvečnil Eduard Sacher, ktorý sa narodil v Želiezovciach
Sladká história. Vyznávači sladkej dobroty, ktorou Sacherova torta určite je, vedia, že je pomenovaná po známom viedenskom cukrárovi Franzovi Sacherovi. Tento významný cukrár, ktorý svoj nesmrteľný recept objavil v roku 1832 ako 16-ročný na viedenskom Metternichovom dvore, vyše dva roky pôsobil v želiezovskom kaštieli neďaleko Levíc.
https://glob.zoznam.sk/svetoznamu-tortu-zvecnil-eduard-sacher-ktory-sa-narodil-v-zeliezovciach/
Veľvyslanec Pavol Hamžík navštívil významné centrá Slovákov v Maďarsku
6. júna 2019 - (mzv.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2166683100097321
Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík navštívil historicky najvýznamnejšie centrá vzdelanosti, kultúry a duchovného života Slovákov v Maďarsku - mestá Békešská Čaba, Slovenský Komlóš a Sarvaš. P. Hamžík v týchto mestách zavítal do slovenských národnostných škôl, ktoré v tomto roku oslavujú 70 rokov od svojho vzniku. Následne sa stretol s predstaviteľmi miestnych slovenských národnostných samospráv a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Za účelom posilnenia slovensko-maďarských vzťahov aj na komunálnej úrovni boli uskutočnené prijatia veľvyslanca P. Hamžíka na pôde mestských zastupiteľstiev v Slovenskom Komlóši a Sarvaši. Počas návštevy Slovenského gymnázia, základnej a materskej školy v Békešskej Čabe veľvyslanec odovzdal do rúk riaditeľky Edity Pečeňovej Striebornú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí za dlhoročnú obetavú prácu pre zachovanie slovenského jazyka, vzdelanosti a povedomia, za výchovu nových generácií Slovákov za hranicami starej vlasti, ako aj za upevňovanie slovensko-maďarskej spolupráce v modernej Európe. P. Hamžík vyzdvihol ľudský prístup a osobné nasadenie pedagógov školy, ktorí sa často aj v sťažených podmienkach usilujú rozvíjať vedomosti a praktické schopnosti budúcej generácie Slovákov v Maďarsku. Veľvyslanec P. Hamžík v každej z navštívených škôl obdaroval všetkých pedagógov a žiakov knihou „Slovenské ľudové piesne“, ktorá obsahuje takmer 800 pôvodných slovenských piesní a predstavuje vzácnu súčasť slovenskej ľudovej kultúry. Na záver pracovného programu si veľvyslanec P. Hamžík, spoločne s veľvyslankyňou Francúzska v Maďarsku P. Andreani, pri príležitosti 100. výročia úmrtia uctil osobnosť generála M. R. Štefánika položením venca k jeho soche na budove slovenskej školy v Sarvaši.
Minister zahraničných vecí SR ocenil slovenskú školu v Budapešti
30. mája 2019 - (tasr)
Veľvyslanec SR v Maďarsku Pavol Hamžík pri príležitosti 70. výročia vzniku Materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti odovzdal 30. mája 2019 riaditeľke Júlie Marlokovej striebornú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Ocenenie patrí kolektívu pedagógov školy za dlhoročnú obetavú prácu pre zachovanie slovenského jazyka, vzdelanosti a povedomia, za výchovu nových generácií Slovákov za hranicami starej vlasti, ako aj za upevňovanie slovensko-maďarskej spolupráce v modernej Európe. Veľvyslanec Pavol Hamžík v príhovore vyzdvihol osobnú angažovanosť pedagógov školy a „každodenné úsilie, ktoré vynakladáte na udržanie slovenského jazyka a vzdelanosti, výchovu a formovanie novej generácie po slovensky hovoriacich detí v maďarskom prostredí”. Vyznamenanie bolo odovzdané na slávnostnej akadémii školy za účasti predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varšu a predstaviteľov komunity Slovákov v Maďarsku. Striebornú plaketu udelil šéf slovenskej diplomacie pri príležitosti 70. výročia ich vzniku celkovo piatim slovenským národnostným školám v riadiacej pôsobnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ktoré pôsobia okrem Budapešti v Békešskej Čabe, Slovenskom Komlóši, Sarvaši a Novom meste pod Šiatrom.
Budapeštianska slovenská škola oslávila 70 rokov
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/27713-budape-tianska-slovenska-kola-oslavila-70-rokov
Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v marci spomalil
http://www.teraz.sk/ekonomika/financie-rast-priemernej-hrubej-mzdy-v/398715-clanok.html
Nitrianski kriminalisti v spolupráci s maďarskými zadržali lúpežníkov
http://www.teraz.sk/regiony/nitrianski-kriminalisti-v-spolupraci-s/400113-clanok.html
Tragédia v Budapešti: Potopila sa výletná loď, obetí pribúda
30. mája 2019 - (tasr)
Počet obetí, ktoré si v stredu večer vyžiadala nehoda výletnej lode v Budapešti, stúpol na sedem. Viacerých ľahšie zranených turistov previezli do nemocníc, väčšina z nich bola podchladená. Na Dunaji sa zrazili dve plavidlá, z ktorých sa jedno potopilo. Po nezvestných pátra v rozvodnenej chladnej rieke v silnom daždi 14 záchranárskych jednotiek. Policajný hovorca Kristóf Gál spresnil, že výletnou loďou sa plavilo 33 turistov z Južnej Kórey a posádka - dvaja maďarskí občania. Dodal, že maďarskí potápači s prístrojmi pátrajú po nezvestných na celom dolnom maďarskom úseku Dunaja. Záchranárom sa z koryta rieky podarilo zachrániť 14 turistov, jedného človeka museli oživovať. Jednu obeť vytiahli záchranári pri ostrove Csepel, zhruba sedem kilometrov od miesta nehody, a druhé mŕtve telo našli pri moste diaľničného obchvatu M0, ktorý je vzdialený až 16 kilometrov. Hladina Dunaja je pre pretrvávajúce dažde vysoká. Vrak potopenej lode zatiaľ nenašli. - Loď sa potopila za 7 sekúnd / Záchranári pátrajú po nezvestných na úseku Dunaja pod Budapešťou / Južná Kórea poskytne pomoc pri hľadaní nezvestných / Dve zo siedmich obetí už identifikovali - Výberová chronológia lodných havárií v Európe za posledné dva roky
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-sa-potopila-vyletna-lod/398525-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2149152961850335
Na Dunaji sa potopila loď: Najmenej sedem mŕtvych
29. mája 2019 - (cas.sk)
Najmenej 7 mŕtvych si v stredu vyžiadalo potopenie turistickej lode na Dunaji v centre Budapešti. 12 z celkom 34 ľudí, ktorí sa v čase nešťastia nachádzali na palube, je ďalej nezvestných. Podľa zástupcu majiteľa na turistickej lodi sa plavili predovšetkým ázijskí turisti. Loď s názvom Morská panna (Hableány) sa potopila neďaleko budovy maďarského parlamentu okolo 22:00 SELČ. Plavidlo sa potopilo po zrážke s inou loďou. Na mieste zasahovali záchranári, ale prúd v Dunaji po aktuálnych dažďoch je veľmi silný. Niekoľko ľudí záchranári z rieky vytiahli až pri Petőfiho moste, ktorý je od budovy parlamentu vzdialený zhruba tri kilometre. Morská panna je na webových stránkach prevádzkovateľa, spoločnosti Panoráma Deck, opísaná ako „najmenšia loď z flotily“, ktorá sa hodí na rôzne vyhliadkové jazdy, spoločenské akcie či rodinné oslavy.
V Gabčíkove znížia prietok, pomôže to vytiahnutiu vraku v Budapešti
https://www.webnoviny.sk/gabcikovo-znizi-prietok-dunaja-a-pomoze-tym-pri-vytahovani-vraku-lode/
http://www.teraz.sk/slovensko/v-gabcikove-znizia-prietok-pomoze/400088-clanok.html
Vrak potopenej lode v Budapešti vyzdvihnú najskôr v utorok
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-potapaci-pracuju-na-umiest/400270-clanok.html
Na potopenej lodi na Dunaji sa stále pracuje, pomáhajú aj Slováci
http://www.teraz.sk/zahranicie/vrak-lode-budapest/400310-clanok.html
Ostro sledovaná operácia v Budapešti
Z dna Dunaja majú vytiahnuť potopenú loď
https://www.cas.sk/clanok/848354/ostro-sledovana-operacia-v-budapesti-z-dna-dunaja-maju-vytiahnut-potopenu-lod/
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
Pozvánky - Podujatia - Predbežne - Aktuality
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1448-pozvanky-podujatia-predbene-aktuality
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
33/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/33-2019.pdf
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2386643824716941
32/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/32-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2295675173864779
31/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/31-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2284351128330517
30/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/30-2019.pdf
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2348954901819167
29/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/29-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2258118267620470
28/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/28-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2251216291644001
27/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/27-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2234331983332432
26/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/26-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2222311067867857
25/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/25-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2210256655739965
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (25/2019)
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/25-2019-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2217612988337665
24/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/24-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2198731026892528
23/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/23-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2186032098162421
22/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/22-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2173784089387222
Historický kalendár
17. júna 2018
v Starej Pazove zomrel redaktor týždenníka vojvodinských Slovákov Hlas ľudu Oto Filip.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2685/za-otom-filipom-skvelym-publicistom-a-fotografom-vzacnym-clovekom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1647977261967910
Tretia júnová nedeľa
Deň otcov - https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_otcov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/431218750310440/?type=3&theater
18. júna 1942
Zomrel v Prahe (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Narodil sa 8. 4. 1912 v Poluvsí pri Žiline.
Atentát - Spomienka na Jozefa Gabčíka
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/600960903336223/?type=1&theater
19. júna 1871
sa narodil v Hronci športovec Alojz Sokol (Szokolyi) - Zúčastnil sa na prvých olympijských hrách nového veku 1896 v gréckych Aténach. / Významná osobnosť uhorskej a slovenskej atletiky:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/17/alojz-sokol
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1650429651722671/?type=3&theater
18. júna 1840
Narodil sa v Ratkovej evanjelický kňaz, spisovateľ a prekladateľ Daniel Bachát - V kruhu slovenských evanjelikov v Pešti pôsobil tridsaťtri rokov - Zomrel 13. 4. 1906 v Budapešti
http://zlatyfond.sme.sk/autor/230/Daniel-Bachat
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/432009596898022/?type=3&theater
24. júna 1938
Narodil sa v Mlynkoch básnik, publicista, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života v Maďarsku Gregor Papuček
O pevných koreňoch, živých výhonkoch a umieraní slov
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1042-o-pevnch-koreoch-ivch-vhonkoch-a-umierani-slov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/970993026333007
25. júna 1855
sa narodil v Skalici matematik a pedagóg Ladislav Fodor (pôv. Majerhofer), autor celého radu stredoškolských a vysokoškolských učebníc geometrie. Zomrel 17. augusta 1924 v Šoprone.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fodor
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/787041928061452/?type=3&theater
3. júla 1864
Narodil sa národný pracovník, publicista a popularizátor prírodných vied Ján Alojz Wagner / V slovenských novinách a kalendároch uverejňoval články hlavne z astronómie a meteorológie. Vydával prvý slovenský populárno-vedecký časopis Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1129-k-150-vroiu-narodenia-jana-alojza-wagnera
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1672449876187315/?type=3
4. júla 1845
v Chminianskej Novej Vsi sa narodil svetový maliar zo Šariša Pál Szinyei Merse. Maliarstvo študoval na Akadémii v Mníchove, patril k priekopníkom impresionizmu v Uhorsku. Angažoval sa aj politicky, bol zvolený do parlamentu, kde sa usiloval o modernizáciu vzdelávania.
www.oslovma.hu/XXX/szinyeip.jpg
Priekopník impresionizmu tvoril v Jarovniciach
https://presov.korzar.sme.sk/c/7703286/priekopnik-impresionizmu-szinyei-merse-pal-tvoril-v-jarovniciach.html
Jediný portrét svetového maliara, šľachtica Pavla Szinyei Merse v kaštieli Fričovce:
http://linwillauthentictravel.blogspot.hu/2010/10/jediny-portret-svetoveho-maliara.html
Szinyei Merse Pál - http://hu.wikipedia.org/wiki/Szinyei_Merse_Pál
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742848725814106
5. júla 1853
Narodil sa v Sabinove maliar a lekárnik Csontváry Kosztka Tivadar (Teodor Kostka).
Patrí (aj) Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1315-csontvary-kosztka-tivadar-patri-aj-slovensku
Nepopieral svoj slovenský pôvod, Slováci by sa mali k nemu hlásiť oveľa viac. Otec ho v detstve viackrát poslal k vzdialeným príbuzným na Dolnú Zem, aby sa naučil poriadne po maďarsky.
http://madari.sk/magazin/tema-mesiaca/sialenec-alebo-genius
Bol jedným z najoriginálnejších maliarov slávnej epochy prelomu 19. a 20. storočia. Zvykne sa označovať aj za priekopníka expresionizmu, či post expresionizmu. Jeho obraz Jazdci na morskom pobreží sa dostal na svetovej výstave EXPO 1958 v Bruseli medzi 50 veľdiel svetovej výtvarnej moderny. Zomrel 20. 6. 1919.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/836788346420143
5. júla
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod
Vierozvestovia Cyril a Metod prišli v lete v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Veľkej Moravy.
http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/
Pamätník sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/977435905688719/?type=3&theater
10. júla 2014
Zomrel významný slovenský aktivista v Maďarsku, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt) a zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka (1948-2014). Bol aj poslancom Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1203-nahle-nas-navdy-opustil-jozef-havelka-1948-2014
In memoriam Jozef Havelka (Fotogaléria):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612406262191687.1073741905.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/794101860688792
13. júla 1960
Zomrel popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/982822241816752
26. júla 2016
zomrel národnostný politik, trojjazyčný básnik Gabriel Hattinger-Klebaško (1958-2016)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1005296709569305
Ruszin üstökös - Hattinger-Klebaško Gáborra emlékezünk
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005389249560051
27. júla 1775
Narodila sa v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková (Brunswicková), ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku. Často sa zdržiavala v Dolnej Krupej a priatelila sa napríklad s nemeckým hudobným skladateľom Ludwigom van Beethovenom. Zomrela 17. 9. 1861.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/801636379935340/?type=1
28. júla 1914
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Vojna sa skončila 7. 11. 1918, keď bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-uhorských armád.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342673219164984/?type=3&theater
28. júla 1849
Uhorský parlament v Segedíne prijal národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii Židov.
1849. július 28. - A magyar nemzetgyűlés Szegeden elfogadja a nemzetiségi törvényt
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_julius_28_a_magyar_nemzetgyules_szegeden_elfogadja_a_nemzetisegi_torvenyt/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1342683689163937/?type=3&theater
29. júla 1793
Narodil sa evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. - Ján Kollár zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https://www.facebook.com/oslovma/posts/994580987307544
30. júla 1799
Narodil sa v Ábelovej evanjelický kňaz, zoológ, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (Petényi), zakladateľ vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku. Zomrel 5. 10. 1855 v Budapešti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C5%A0alam%C3%BAn_Petian
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1714761535289482
1. augusta 2001
Zomrela svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Narodila sa 5. februára 1925 v Kovačici. - Teta sveta
http://www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
Výnimočná predstaviteľka fenoménu kovačickej insity
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3527/maliarsky-svet-zuzany-chalupovej-spristupnili-v-kovacici-verejnosti
Veľká energia mamy Zuzany
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3557/o-maliarke-zuzane-chalupovej-v-srbskom-denniku-politika-velka-energia-mamy-zuzany
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1718497451582557
4. augusta
Deň Matice slovenskej - pamätný deň SR. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine - celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, v mene vzdelanosti povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a rozvíjať slovenský jazyk.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1
https://www.facebook.com/oslovma/posts/804867289612249
7. augusta 1819
Narodil sa vo Veľkom Krtíši pedagóg, spisovateľ, folklorista a štúrovec August Horislav Škultéty. - Z Dolnej Lehoty do Luciny / Prvý riaditeľ slovenského gymnázia / Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Ozdobou mesta je rod Škultétyovcov...
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/770-kultety-slovak-vekeho-srdca-a-vekch-inov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/998580453574264
9. augusta 1867
Narodil sa v Liskovej politik, lekár, verejný činiteľ, publicista a vysokoškolský pedagóg Vavro Šrobár, ktorý sa do slovenského politického života zapojil na začiatku 20. storočia.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r
Jeden z kľúčových československých politikov
http://www.vtedy.sk/pripominame-si-vyrocie-narodenia-v.srobara-
Muž, ktorý získal pre Slovensko Petržalku
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/437685-muz-ktory-ziskal-pre-slovensko-petrzalku/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1730721343693501/?type=3
10. augusta 1922
Narodil sa v Klenovci spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista Vladimír Mináč.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Min%C3%A1%C4%8D
Vladimír Mináč o Slovákoch v Maďarsku (r. 1988)
„To, že ste Slováci, vám dodáva zvláštnu príchuť; ste do istej miery korením, soľou tejto krajiny.“
Jeho tvorba dodávala impulzy vývinu nielen slovenskej literatúre, ale aj spoločnosti a kultúre.
http://www.teraz.sk/kultura/slovensky-spisovatel-a-politik-vladimir-/274446-clanok.html
Koniec ilúzií o rovnosti
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/439296-koniec-iluzii-o-rovnosti/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/627267720705541/?type=1
17. augusta 1916
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a politik Svetozár Hurban Vajanský
http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/402266-svetozar-hurban-vajansky-narodovec-trikrat-sudne-trestany/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1005885696177073
20. augusta 1879
Narodil sa škótsky spisovateľ, novinár a historik Robert William Seton-Watson, ktorý okrem iného informoval európsku verejnosť aj o útlaku Slovákov v Uhorsku. - https://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_William_Seton-Watson / Bojovník za národné práva Slovákov - http://www.oslovma.hu/XXX/WatsonVD.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1748684408563861/?type=3&theater
20. augusta
Štátny sviatok Maďarska - Deň sv. Štefana, zakladateľa uhorského štátu, ktorého korunovali v roku 1000
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/20-august-den-svateho-stefana
Slovanské / slovenské korene vzniku Uhorska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/514-slovanske-slovenske-korene-vzniku-uhorska
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1748705448561757/?type=3&theater
21. augusta 1968
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, krycí názov: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko).
https://tema.aktuality.sk/21-august-1968-vpad-vojsk-varsavskej-zmluvy/
Čo malo zostať utajené
https://www.noviny.sk/slovensko/106763-fotogaleria-21-august-1968-co-malo-zostat-utajene
Anton Pižurný: 1. = prvý kolaborant mestečka
http://anton.blog.pravda.sk/2017/08/21/1-prvy-kolaborant-mestecka/
August '68: Ako to, že k nám nevtrhli aj Rumuni?
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/439099-august-68-ako-to-ze-k-nam-nevtrhli-aj-rumuni/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007902212642088
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1365269883571984
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007909332641376
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1724401797658789
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1744262372339398
27. augusta 1936
sa narodila bývalá poslankyňa a podpredsedníčka maďarského parlamentu, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Mária Jakabová-Šingeľová - autorka devätnástich slovenských učebníc pre základné a stredné školy a mnohých štúdií v oblasti pedagogiky. Jej kniha, v ktorej sa venuje postaveniu slovenskej národnosti, vyšla v roku 1995 pod názvom Slová za nás a o nás. - Rozsiahlejší rozhovor s Máriou Jakabovou-Šingeľovou prináša Náš kalendár na rok 2016. K jej narodeninám aj v mene našich čitateľov blahoželáme!
www.oslovma.hu/XXX/MarJaSin.rtf
„My sme tu doma“ / „Nepoužiť tradície na sebaklam“ - https://www.facebook.com/oslovma/posts/804533602978951
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1012866228812353
27. augusta 1999
Dohodu v otázke výstavby mosta cez Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom dosiahli na stretnutí v Blahovej pri Dunajskej Strede slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a jeho maďarský partner Viktor Orbán.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/462248507207464/?type=3&theater
29. augusta 1749
Zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel. Narodil sa 22. 3. 1684.
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1014182505347392/?type=3&theater
29. augusta
Štátny sviatok SR - Výročie Slovenského národného povstania (1944)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1372444882854484
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