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Chýba viac solidarity a disciplíny / Reálny obraz o šírení ochorenia COVID-19? - Koronavírus a rozklad V4 - Demokracia v karanténe? - Mediálna vojna v Maďarsku v čase korony - Neobmedzené právomoci na neobmedzený čas? - „Orbánov režim je kleptokratický“ - Programové vyhlásenie vlády SR - Viac podpory slovenskému zahraničiu - Mária Sztaneková nás navždy opustila - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2020/Imr20Sl2.rtf
oslovma.hu / facebook.com/oslovma
Experti radia otvoriť školy i hranice (ale opatrne)
V týchto dňoch sa začala spoločenská diskusia o tom, či neurýchliť “otváranie” krajiny. / Ako rýchlo otvárať hranice a školy, či umožniť ľuďom domáce a zahraničné dovolenky...
https://koronafakty.sk/experti-radia-otvorit-skoly-i-hranice/
Predstavitelia Slovákov v ČR žiadajú uvoľňovanie režimu na hraniciach
Predstavitelia Slovákov v zahraničí, predovšetkým v Českej republike, sa obracajú na štátne orgány SR a ČR s požiadavkou na premyslené a opatrné, ale výrazné postupné uvoľňovanie režimu na vzájomných hraniciach. Upozorňujú, že situácia v oboch krajinách v súvislosti s výskytom nového koronavírusu je porovnateľná. Obyvatelia oboch krajín tak pre seba navzájom nepredstavujú hrozbu. O spoločnom vyhlásení k režimu na česko-slovenskej hranici:
https://www.teraz.sk/slovensko/predstavitelia-slovakov-v-cr-ziadaju/464959-clanok.html
Maďarsko vpustí občanov šiestich krajín s obchodným účelom, vrátane SR
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vpusti-obcanov-siestich-kra/464312-clanok.html
Maďarské letné festivaly Sziget, VOLT, EFOTT či Balaton Sound zrušili
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-letne-festivaly-sziget-volt/464179-clanok.html
Maďarské školy zostanú zatvorené minimálne do 2. júna
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-skoly-zostanu-zatvorene-mi/464004-clanok.html
Maďarsko zmierni obmedzenia pohybu s výnimkou Budapešti a okolia
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-oznamil-zmiernenie-obmedzenia-po/463876-clanok.html
Maďarská vláda očakáva od Donalda Tuska ospravedlnenie
Tusk konštatoval, že nevidí žiadne známky zlepšenia sa zo strany Fidesz, a dodal, že ak sa tak nestane, počas jeho predsedania Fidesz nedostane šancu na „aktívny návrat do radov EPP”.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-ocakava-od-predsedu/464078-clanok.html
Vláda postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu
1. mája 2020 - (tasr)
Vláda postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu až na úroveň, v akej ročne podporuje národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády. „V kontexte prípravy Koncepcie krajanskej štátnej politiky na roky 2021 - 2025 vláda SR prehodnotí fungovanie a kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), zmodernizuje koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a prijme nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí,” uvádza tiež programové vyhlásenie vlády. Kabinet zároveň vyhodnotí a upraví proces doterajšieho udeľovania dotácií, vrátane zjednodušenia udeľovania takzvaných minigrantov. Slovensko podľa programového vyhlásenia vlády podporí aj možnosť zapájania komunity Slovákov do spolupráce pri presadzovaní cieľov zahraničnej politiky SR. Vo vybranej svetovej metropole má spustiť projekt spolupráce s takzvanou novou diaspórou a komunitou slovenských profesionálov, ktorých potenciál má pomôcť realizovať spoločné ciele v danom teritóriu.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024
www.oslovma.hu/XXX/ProgVyVl.pdf
Pionieri internetového novinárstva medzi Slovákmi v Srbsku
Dvanásť rokov kulpin.net / Začínali sme vo sviatok práce - práci zdar! a potom postupne každý deň, či to bolo „v piatok, či vo sviatok” spustiť aspoň jeden článok. Robiť tak možno iba s veľkou láskou. Zvlášť keď sa to robí bez finančnej úhrady a k tomu ešte vo voľnom čase. Robíme tak dvanásť rokov:
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10894-dvanast-rokov-kulpin-net
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2837888566310101
Slovenský svetový kalendár / Výzva na zasielanie príspevkov
https://www.slovenskykalendar.com/vyzva-2021/
Vážení spolupracovníci Slovenského svetového kalendára, obyvatelia Slovenska, podobne ako aj Slováci na Dolnej zemi, v Taliansku, Nemecku, Anglicku, Poľsku, Kanade, Austrálii, či v iných kútoch sveta sa v roku 2020 ocitli v ťažkej situácii. Všetci veľmi podobne prežívame novovzniknutú situáciu s pandémiou koronavírusu, snažíme sa chrániť predovšetkým seba a svojich blízkych tak, že zostávame doma. Naše menšinové aktivity, kultúrne a vzdelávacie podujatia sú pozastavené. Necestujeme, nestretávame sa a ani len netušíme, kedy nám to opäť bude umožnené. Naše slovenské povedomie a slovenské slovo však musí aj naďalej žiť a zotrvávať, aj za hranicami Slovenska. Preto Vás všetkých, ktorí nájdete v sebe silu a vôľu užitočne tráviť čas doma, vyzývame, aby ste sa pokúsili napísať príspevok do najnovšieho čísla Slovenského svetového kalendára. Uvedomujeme si, že keď sú naše spolky, školy, divadlá zavreté, keď sa knihy nevydávajú a projekty sú pozastavené, že je ťažko písať o najnovších aktivitách, no možno je toto práve tá dobrá chvíľa prehrabať sa v starých záznamoch, v domácich archívoch a oprášiť spomienky z minulosti vašej komunity, resp. slovenských osobnostiach pôsobiacich vo Vašej krajine. Tiež by sme uvítali príspevky o okrúhlych jubileách slovenských ustanovizní, organizácií, spolkov a kultúrnych podujatí, ako aj významné počiny jednotlivcov, alebo kolektívov Vašej komunity, či informácie z oblasti umenia, športu a iných spoločenských udalostí. Alebo sa jednoducho podeľte s nami o tom, ako Vaša komunita v roku 2020 prežívala pandémiu súvisiacu s koronavírusom. Príspevky s fotografiami a ich popisom treba zaslať najneskôr do 1. júla 2020 na adresu svetovykalendar@gmail.com. Prosíme, aby ste príspevok napísali vo formáte Times New Roman, veľkosť 12 bodov, riadkovanie 1,5 a fotografie nám posielajte v JPEG formáte. Popisy pod fotografie uveďte priamo vo word dokumente, po ukončení textu. Príspevky budú zverejnené v tlačenej forme Slovenského svetového kalendára na rok 2021, ako aj elektronicky, na webovej stránke www.slovenskykalendar.com. Tlač Slovenského svetového kalendára podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na Vaše príspevky sa tešia a za spoluprácu vopred ďakujú: Vladimír Valentík, šéfredaktor a Katarína Mosnáková-Bagľašová, zástupkyňa šéfredaktora
Ľudo Pomichal: Mesiac lásky je skúškou citov a vzťahov, ale aj trpezlivej odolnosti v nás
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28726-poh-ad-zo-slovenska-mesiac-lasky-je-sku-kou-citov-a-vz-ahov-ale-aj-trpezlivej-odolnosti-v-nas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2842129102552714
Anno-Photo-Archiv (oSlovMa)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2783071591791799
Samuel Bredetzky: Kopaničiar z moravských hraníc (1805) Galéria mesta Bratislavy
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.2783071591791799/2851626001603024/?type=3&theater
Slovenský maliar z 19. storočia: Uhorský kopaničiar na hraniciach Moravy (1803) Galéria mesta Bratislavy
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.2783071591791799/2851625974936360/?type=3&theater
Stredoeurópsky autor z 2. polovice 19. storočia: Slováci v Uhorsku (1800-1900) Slovenská národná galéria
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.2783071591791799/2851625998269691/?type=3&theater
František Kolář: Slováci z Čaby (1850) Galéria mesta Bratislavy
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.2783071591791799/2851626088269682/?type=3&theater
#koronavírus
Vyzvali maďarskú vládu, aby nariadila nosenie rúšok
Od budúceho týždňa v krajine zavedú podľa informácií vláde blízkeho denníka Magyar Nemzet nové epidemiologické pravidlá, ktoré budú podmienkou k naštartovaniu ekonomiky.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-strana-vyzval-vladu-aby-nar/463586-clanok.html
Wizz Air obnoví v máji 16 spojov z Budapešti
Wizz Air vyzval cestujúcich, aby si pred cestou preverili, či môžu do cieľovej krajiny vstúpiť a či im tam nebudú obmedzovať pohyb.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-wizz-air-obnovi-v-maji-16-s/463514-clanok.html
Pomer úmrtí k počtu nakazených v Maďarsku je vysoký
28. apríla 2020 - (tasr)
Pomer úmrtí - 10,98 percenta - k počtu nakazených novým druhom koronavírusu v Maďarsku je značne vysoký. Hlavnou príčinou tohto javu, ako aj nízkeho počtu potvrdených nakazených je skutočnosť, že sa málo testuje, napísalo v utorok internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG). Celkový počet obetí stúpol do utorka o 11 na 291 a počet infikovaných o 66 na 2649. Tak málo testovalo naposledy 16. apríla. Z celkového počtu 2649 diagnostikovaných pacientov v Maďarsku evidujú najviac z Budapešti, konkrétne 1305. S výskytom nákazy nasleduje s počtom 358 Peštianska župa a s 265 infikovanými župa Fejérska. HVG podotkol, že úrady nezverejňujú počet laboratórnych testov podľa jednotlivých žúp. V nemocniciach je podľa internetovej stránky krízového štábu koronavirus.gov.hu 976 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 49 je napojených na pľúcnu ventiláciu. Z tejto choroby sa vyliečilo celkom 516 ľudí.
„Trúb, aby to počul aj Orbán!” - Protestujúcim udelili pokutu
27. apríla 2020 - (tasr)
Maďarská polícia udelila v pondelok podvečer v Budapešti pokuty skupine vodičov, ktorá trúbením na budínskej strane Reťazového mosta protestovala proti krokom vlády premiéra Viktora Orbána v čase pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom spravodajský server 444.hu. Protest sa konal z iniciatívy mimoparlamentnej strany Momentum a nezávislých parlamentných poslancov Bernadett Szélovej a Ákosa Hadházyho. Polícia dávala pokuty pre „neodôvodnené použitie zvukového signálu”. Demonštranti vytýkajú vláde okrem iného nedostatočnú podporu podnikom, ktoré v čase pandémie musia prepúšťať zamestnancov, nedostatok ochranných prostriedkov pre zdravotnícky personál pracujúci v prvej línii, uvoľňovanie nemocničných kapacít na úkor nedoliečených pacientov či znemožnenie samospráv a privedenie ich ku krachu. Vláda podľa protestujúcich zneužíva stav epidemiologickej núdze na umlčanie kritikov vlády a znemožnenie opozície. Namiesto ochrany proti pandémii míňa Orbánova vláda miliardy na investície vláde blízkych podnikateľov. Kabinet si s odvolaním sa na epidemiologickú situáciu presadil v parlamente hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP časovo neohraničenú a neobmedzenú právomoc, uviedli protestujúci na Facebooku v iniciatíve pod názvom „Trúb, aby to počul aj Orbán!”
Orbán: Kto príde pre epidémiu o prácu, do troch mesiacov ho zamestnáme
Na ďalšiu opozičnú kritiku, že vláda v čase krízy koronavírusu neposkytuje žiadnu sociálnu pomoc, Orbán opakovane zdôraznil, že jeho kabinet nerozdáva podporu, ale mieni vytvárať pracovné miesta.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-kto-pride-pre-epdemiu-o-pracu/463294-clanok.html
V Budapešti nariadili nosenie rúšok
https://www.teraz.sk/zahranicie/zomrelo-dalsich-osem-pacientov-v-bud/463076-clanok.html
Varga: Maďarská ekonomika v tomto roku zrejme klesne o viac ako o 3 %
https://www.teraz.sk/zahranicie/varga-madarska-ekonomika-v-tomto-roku/462971-clanok.html
Podľa prieskumu sa nákazy koronavírusom veľmi obáva 66 percent Maďarov
Pandémia sa priamo dotýka každodenného života 77 percent opýtaných, iba 12 percent uviedlo, že nič sa v ich živote nezmenilo.
https://www.teraz.sk/zahranicie/podla-prieskumu-sa-nakazy-koronavirus/462710-clanok.html
Maďarská vláda nevidí dôvod na zrušenie maturitných skúšok
Zúčastniť sa na nich má takmer 80.000 stredoškolákov.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-nevidi-dovod-na-zru/462679-clanok.html
Maďarsko sa dohodlo so Srbskom na otvorení troch hraničných priechodov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-sa-dohodlo-so-srbskom-na-otvor/462247-clanok.html
Život do normálu sa podľa dvoch tretín Maďarov vráti až koncom leta
https://www.teraz.sk/zahranicie/zivot-do-normalu-sa-podla-dvoch-tret/462064-clanok.html
Každý tretí podnik v Maďarsku uvažuje o prepúšťaní zamestnancov
Viceguvernér Maďarskej národnej banky (MNB) Márton Nagy v tejto súvislosti uviedol, že z prieskumu MNB ďalej vyplýva, že v prípade polovice podnikov sa už teraz vynárajú problémy s likviditou.
https://www.teraz.sk/zahranicie/kazdy-treti-podnik-v-madarsku-uvazu/461814-clanok.html
V Maďarsku robia málo testov, na koronavírus zomiera približne každý desiaty z registrovaných nakazených
26. apríla 2020 - (Zoltán Szalay - dennikn.sk)
V Maďarsku chýba reálny obraz o šírení ochorenia COVID-19. Situáciu komplikuje aj to, že Orbán zrušil ministerstvo zdravotníctva. V Maďarsku očakávajú vrchol nákazy už na začiatku mája. Podľa aktuálnych informácií sa práve v tomto období majú konať maturity, čo vyvolalo veľkú vlnu nesúhlasu v krajine. Sporné opatrenia urobila vláda aj v súvislosti s uvoľňovaním nemocničných lôžok a mnohí kritizujú aj nízky počet testov. V oblasti testovania pritom môže nastať obrat, pretože tento týždeň ohlásil kabinet novú stratégiu. / Nereálny obraz - Ešte stále si veľmi ťažko môžeme vytvoriť reálny obraz o tom, ako sa šíri nový koronavírus v okolitých krajinách, pretože úroveň testovania je veľmi rozdielna. Maďarsko nás v druhej polovici marca ešte predbiehalo v absolútnom počte testov. O mesiac neskôr sme už na Slovensku vykonali o 5-tisíc testov viac ako naši južní susedia. To znamená, že v počte testov na milión obyvateľov sme na tom až dvojnásobne lepšie. V Maďarsku registrujú k 25. aprílu 2 443 nakazených, čo je pomerne nízke číslo, ale počet obetí je až 262, čo znamená viac ako 10-percentnú smrtnosť a 27 mŕtvych na milión obyvateľov. Horší pomer zo susedných krajín má iba Rakúsko, kde evidujú na milión obyvateľov až 60 mŕtvych. V Česku majú 20 mŕtvych na milión obyvateľov, v ostatných krajinách je toto číslo výrazne nižšie (Poľsko 13, Ukrajina 5, Slovensko 3). Nízky počet testovaných znamená aj nereálny obraz o stave šírenia vírusu. Maďarské štátne orgány nepopierajú, že v skutočnosti môže byť v krajine niekoľkonásobne viac nakazených. Tomu nasvedčuje aj skutočnosť, že medzi nakazenými v Maďarsku nájdeme pomerne veľa známych ľudí. Koronavírus mal napríklad primátor mesta Győr aj viceprimátor a hlavný notár mesta, rektor segedínskej univerzity a deväť plavcov maďarskej národnej reprezentácie. / Kontroverzné opatrenia - Maďarský krízový štáb vo štvrtok informoval, že šírenie koronavírusu stále ukazuje stúpajúcu tendenciu a krajina je v štádiu skupinových ochorení. Viaceré opatrenia vlády a krízového štábu sú považované za kontroverzné a konflikty medzi vládou a opozičnými samosprávami výrazne ovplyvňujú boj proti vírusu. Aj v Maďarsku patria medzi hlavné ohniská šírenia domovy dôchodcov. Vládne orgány obviňujú opozičné vedenie Budapešti z nedostatočnej pripravenosti domovov. Primátor hlavného mesta Gergely Karácsony zase ohlásil, že samospráva začína plošné testovanie obyvateľov z vlastných zdrojov. Najviac nakazených našli v domove dôchodcov na Peštianskej ceste v Budapešti, kde potvrdili koronavírus u 287 seniorov a 22 zamestnancov, čo predstavuje skoro 13 percent nakazených v celej krajine. Príprava na zvládnutie epidémie neprebiehala bez problémov. Vláda vydala 15. apríla opatrenie, podľa ktorého mali všetky nemocnice uvoľniť 60 percent svojich lôžok pre pacientov s koronavírusom, o niekoľko dní tento počet znížili na 50 percent. Opatrenie sprevádzala hlasná kritika, pretože nemocnice poslali domov aj ťažko chorých pacientov. Portál Index.hu informoval o prípade, keď pacienta, ktorý bol po mozgovej príhode ochrnutý na polovicu tela, poslali domov a po dvanástich hodinách zomrel. Podľa nemocnice mal pacient v čase svojho prepustenia vyhovujúci zdravotný stav. / Zlyhanie ministra - Situáciu komplikuje, že Maďarsko nemá ministerstvo zdravotníctva. Oblasť zdravotníctva patrí pod takzvané ministerstvo ľudských zdrojov, samostatný rezort zrušil Orbán v roku 2010. Minister ľudských zdrojov Miklós Kásler riadi školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci aj kultúru. A navyše patrí medzi najviac polarizujúcich členov Orbánovej štvrtej vlády. Často sa citujú jeho slová, že 70 až 80 percentám smrteľných chorôb sa dá zabrániť dodržiavaním desatora. Kásler urobil sporné rozhodnutia, keď po vypuknutí krízy odvolal riaditeľov dvoch veľkých nemocníc. Jeho rozhodnutia kritizovali aj v kruhoch vládneho Fideszu a dokonca aj provládne médiá. Kásler vystupuje v súvislosti s koronavírusom veľmi zriedkavo a niektoré opozičné médiá tvrdia, že Orbán ho ešte neodvolal iba preto, že by to vyzeralo zle uprostred koronavírusovej krízy. Plány týkajúce sa maturít vyvolali rovnako nespokojnosť časti obyvateľstva. Viktor Orbán na jednom videu o návšteve nemocníc len tak na okraj spomenul, že vrchol nákazy očakávajú 3. mája. Vzápätí vláda ohlásila, že nezrušia písomné maturity (o zrušení ústnych skúšok rozhodli už v polovici apríla), ktoré sa majú konať práve v tomto období. Odborné organizácie to ostro kritizovali ako ohrozovanie obyvateľstva. Vláda krátko nato pripustila, že dátum maturít ešte môžu posunúť, ale v tejto otázke panuje zatiaľ neistota. / 30-tisíc testov - Doterajší prístup vlády v oblasti testovania sa môže zmeniť od budúceho týždňa. Minister pre inováciu László Palkovics oznámil vo štvrtok na online konferencii, že vláda plánuje veľké testovanie s cieľom zistiť, aká je miera nakazenosti v krajine. Palkovics podľa informácií televízie ATV povedal, že plánujú vykonať 30-tisíc testov. „Kolegovia mi navrhli, aby sme zvýšili počet testov,“ hovoril podľa televízie minister a dodal, že od budúceho týždňa začínajú reprezentatívny výskum, ktorý sa bude týkať rôznych regiónov krajiny. Doteraz však vláda a provládne médiá nepovažovali za problém, že sa v krajine robí tak málo testov. Ešte 21. apríla uverejnil denník Magyar Hírlap článok, podľa ktorého Maďarsko testuje vyslovene veľa. Podľa autora článku „výrobcovia falošných správ“ šíria, že by sa malo robiť viac testov, pričom sa vykonáva „takmer toľko“ testov ako v Česku. Denník Magyar Nemzet niekoľko dní predtým tvrdil, že „systém testovania v Maďarsku je rozumný“. V tomto článku síce uznávajú, že sa robí málo testov, ale hneď dodávajú, že veľa testov ešte neznamená lepšiu ochranu proti vírusu. Viac testov podľa provládneho denníka žiada iba opozícia, pričom vláda postupuje striktne podľa inštrukcií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). / V Budapešti už iba v rúšku - V niektorých oblastiach pristupuje Maďarsko od budúceho týždňa ešte k sprísňovaniu opatrení, inde však plánujú od 3. mája už uvoľňovať. Vláda delegovala niektoré rozhodnutia na mestá a obce. Na základe toho rozhodlo vedenie Budapešti, že od 27. apríla bude povinné nosenie rúšok na trhoviskách, v obchodoch a vo verejnej doprave. Porušenie nariadenia však nebude sankcionované. Rúška sa budú rozdávať aj zadarmo: mesto plánuje rozdať 60-tisíc viacnásobne použiteľných rúšok. Nové opatrenie vedenia hlavného mesta podporuje tentoraz aj vláda. Hovorkyňa vlády vo štvrtok verejne potvrdila, že opatrenie budú rešpektovať aj členovia kabinetu. Premiér Viktor Orbán pritom už ohlásil, že niektoré obmedzenia budú uvoľňovať. Zatiaľ však žiadne konkrétne kroky uvoľňovania a otvárania ekonomiky nepoznáme. V Maďarsku zaviedli obmedzenie vychádzania od 28. marca a odvtedy toto opatrenie pravidelne predlžujú. Orbán v piatok oznámil, že od 4. mája plánujú tieto pravidlá zmeniť, čo môže znamenať čiastočné uvoľňovanie opatrení. Orbán povedal, že v Budapešti a vo väčších mestách treba uplatňovať iné pravidlá, pretože tu sú najväčšie ohniská. Žiadne konkrétne plány však neprezradil. Hovoril o tom, že budú sledovať, ako sa vyvíja situácia v Rakúsku, kde s uvoľňovaním ochranných opatrení už začali. Podľa Orbána sa maďarská ekonomika môže vrátiť do stavu spred krízy už koncom tohto roka. Minister financií Mihály Varga však počíta s tým, že recesia môže byť väčšia, ako to predpokladala vláda doteraz. Portál 444.hu informoval, že deficit rozpočtu môže podľa analytikov Reutersu dosiahnuť až 4,5 percenta.
Koronavírus a rozklad Vyšehradskej štvorky
19. apríla 2020 - (Martin Grančay - dennikn.sk)
Na stokrát vyvrátené reči o tom, ako nám Európska únia v tejto kríze nepomáha, sa už ani neoplatí reagovať. Oveľa zaujímavejšie je upriamiť pozornosť na to, ako sa nám rozpadla Vyšehradská skupina. Zoskupenie, ktoré sa v posledných rokoch profilovalo takmer vždy ako bojovník proti niečomu, akoby nemalo čo povedať, keď sa má bojovať za niečo. Vyšehradská štvorka si, bohužiaľ, v uplynulom období v Európe vybudovala povesť nekonformného telesa bez konštruktívnych návrhov. To by samo o sebe bolo možno aj celkom pochopiteľné, keď človek vezme do úvahy fakt, že kľúčové prvky jej viditeľnej agendy boli zamerané na mediálne príťažlivé témy s navonok pozitívnym prínosom pre jej členov v opozícii voči nespravodlivému západu: imigračná politika, dvojitá kvalita potravín a podobne. Pri tvorbe novej Európskej komisie jej túto orientáciu dlhšie etablovaní členovia spočítali a i napriek rečiam o „víťazstve“ zostala V4 akurát tak pachuť premeškanej príležitosti. Stredoeurópski politici naďalej tvrdili, že skupina nikdy nebola taká silná ako dnes. Prišiel koronavírus a bájka o štyroch štátoch ťahajúcich za jeden povraz sa rozsypala ako domček z karát. Koordinácia protivírusových opatrení je blízka nule a snáď s výnimkou spolupráce pri repatriácii občanov (ktorá ale na podobnej úrovni prebieha aj s inými partnermi) a česko-slovenskej súčinnosti pri importe zdravotníckeho materiálu je viac ako kontraproduktívna. Na Slovensku sú rúška základným ochranným prostriedkom, v Maďarsku vláda od ich nosenia odrádza. Navyše, štáty si navzájom zavreli hranice. Každý svojím vlastným spôsobom, v inom dátume a s inými podmienkami. Reciprocita uviazla v slovníku cudzích slov. Netreba ani chodiť do detailov, stačí si spomenúť na uzavretie poľských hraníc pre všetkých okrem vlastných občanov, arbitrárne s nikým nekonzultované rozhodnutie maďarskej vlády o radikálnom znížení počtu otvorených hraničných priechodov so SR, či najnovšie vyžadovanie potvrdení o teste na koronavírus zo strany slovenskej vlády pre pendlerov. Každý po svojom, každý na vlastnom piesočku. Zrazu nie sme V4, ale štyri nezávislé entity vedené mužmi s celkom vysokým egom. Je pochopiteľné, že každá vláda chce ochrániť zdravie svojho vlastného obyvateľstva. Je ale nepochopiteľné, ak považuje občanov ostatných troch krajín za zdravotnú hrozbu. Všetky vyšehradské štáty prijali svoju sadu opatrení, ktoré väčšinou patria medzi najsilnejšie na kontinente. Napriek tomu sa na Slovensku tvárime, že Čech, Maďar či Poliak sú pre nás zdravotné riziko, zatiaľ čo napríklad v Poľsku si myslia, že potenciálnymi nosičmi nákazy sú Slováci, Česi a Maďari. Inými slovami, tvárime sa, že napríklad Čech je pre Košičana väčšie riziko ako Martinčan. Z epidemiologického hľadiska ide v aktuálnej situácii o rovnaký blud, akým by bolo kompletné otvorenie hraníc pre všetkých cudzincov. Vedecké metódy a vzájomná spolupráca jednoducho ustúpili strašeniu a vnútropolitickému budovaniu imidžu silných lídrov. Je zaujímavé, ako rýchlo sa V4 bola schopná dohodnúť, že tých pár desiatok zblúdilých imigrantov (ktorí u nás poväčšine ani nechcú ostať) je nepredstaviteľným rizikom pre našu kultúru a obyvateľstvo. Ak sa však máme koordinovať v časoch koronavírusu, dialóg viazne, ako keby si nikto ani neuvedomoval, ako úzko sú naše ekonomiky prepojené a že pre spoločnosť z dlhodobého hľadiska ide o oveľa dôležitejšiu tému. Spoločné opatrenia štyroch štátov v strednej Európe a ich spoločné odstraňovanie by nepochybne priniesli viac pozitív ako sólo misie a „trucpodniky“, ktoré vidíme dnes. Je to pritom jednoduché: Pravidlá cezhraničného prechodu treba navzájom zladiť. Plány otvárania ekonomiky treba skoordinovať. Nemá zmysel otvoriť slovenskú fabriku pri odstávke poľských dodávateľov, ani naopak. Treba zaviesť lepšiu výmenu zdravotníckych informácií. Ak si nechceme zbytočne konkurovať, treba sa pokúsiť prijať podobné opatrenia na stimuláciu našich ekonomík. A hlavne: netreba stigmatizovať cudzincov, a už vôbec nie tých, ktorých by aj xenofób mohol označiť ako „našich“. Alebo sme zabudli, že naša sila je v spolupráci? Vyšehradská štvorka nepochybne má v európskej politike svoju budúcnosť. Ak však chce byť raz naozaj taká silná, ako sa prezentuje navonok, najskôr by si mala vybudovať svoje renomé vo vnútri. Je ľahké byť navzájom solidárny v pekných časoch, ale keď to V4 nedokáže aj v tých ťažkých, z politického hľadiska je mŕtva.
Kým v Maďarsku a Poľsku nevyhrá demokracia, V4 treba umŕtviť
Luboš Palata: Európska únia možno zaspala príchod koronavírusu, hoci je faktom, že Brusel varoval členské štáty a vyzýval na spoločný nákup rúšok a respirátorov už v januári. Visegrádska štvorka však úplne zanikla a ani po viac než mesiaci nejaví známky života. Visegrád dnes neexistuje. Ani z politického, ani ekonomického, ani epidemiologického hľadiska. Z politického hľadiska nezaznamenali za mesiac a pol žiadny vhodný kontakt medzi krajinami. Ekonomicky si blokádou národných hraníc, v niektorých momentoch dokonca aj pre absolútne nevyhnutnú nákladnú dopravu, hodili štáty V4 poriadne poleno. Situácia, keď stáli kamióny od maďarskej hranice až do Bratislavy, takže bolo nutné uzavrieť aj hraničné priechody na česko-slovenskej hrnici, sú ešte v živej pamäti.
https://komentare.sme.sk/c/22392559/koronavirus-ukazal-ze-visegrad-nam-nesluzi.html
Nešťastní obyvatelia Rajky vysvetľujú svoju zúfalú situáciu
Cítia sa odstrčení vlastnou krajinou. Pre mnohých Slovákov, ktorí žijú v maďarskej obci Rajka, sa v súčasnosti iba dva kilometre vzdialená štátna hranica stala neprekročiteľnou. Deti nemôžu absolvovať očkovanie, starí ľudia sa nevedia dostať k lekárovi. Hoci už dnes malo byť všetko inak, nestalo sa tak.
https://www.bratislavskenoviny.sk/koronavirus/59604-emotivne-video-nestastni-obyvatelia-rajky-vysvetluju-svoju-zufalu-situaciu
Čo ak je to s Maďarskom a Poľskom celkom opačne?
Michal Šimečka: Na Slovensku to nestíhame sledovať, ale u našich najbližších susedov a priateľov práve kolabujú demokracie. Posúďte sami - a pri čítaní majte na pamäti, že text nie je o Azerbajdžane či Bielorusku, ale o Rajke a Zakopanom. V Maďarsku sa vládne dekrétmi - bez obmedzenia času alebo parlamentu. Medzi doteraz prijaté dekréty patrí: odobratie štátnych peňazí politickým stranám na koronový fond (vládnemu Fideszu samozrejme chýbať nebudú, má ich dosť). Oklieštenie právomocí a zdrojov mestských samospráv (kde po minuloročných voľbách dominuje opozícia) v prospech vlády. Prevzatie nemocníc a strategických podnikov armádou. Právo vlády zasahovať bez obmedzenia do súkromných elektronických dát každého občana. A tak ďalej. Orbán samozrejme tvrdí, že výnimočný režim je v súlade s ústavou a zákonmi. Áno, technicky môže parlament protestovať a vziať si svoju kontrolnú funkciu naspäť - akurát to nikdy neurobí, lebo Fidesz má dvojtretinovú väčšinu. Áno, technicky môžu občania na súde namietať porušenie svojich práv - ale súdy v praxi kvôli epidémii nefungujú a Ústavný súd je aj tak v rukách Fideszu. Orbán má dnes absolútnu moc bez kontroly. Aby sa nezabudlo - nejde len o moc, ale predovšetkým o obrovské peniaze pre oligarchov spojených s Fideszom. Jeden príklad za všetky: Lőrinc Mészáros, inštalatér a Orbánov priateľ z detstva, sa za posledných päť rokov stal jedným z najbohatších Maďarov, s majetkom 1.5 miliardy eur. Jeho firmy jednoducho neustále víťazia v štátnych tendroch.
https://simecka.blog.sme.sk/c/534662/co-ak-je-to-s-madarskom-a-polskom-celkom-opacne.html
Orbán sľúbil prácu všetkým
Ivan Drábek: Znie to ako ten najodvážnejší záväzok, aký v predvečer tohtoročného koronakrízou poznačeného Sviatku práce možno od nejakej vlády vo svete očakávať. Maďarský premiér Viktor Orbán sľúbil, že každý občan, ktorý pre pandémiu príde o prácu, dostane do štvrť roka príležitosť znova sa zamestnať.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/550003-orban-slubil-pracu-vsetkym/
Budapešť, Brusel, Kyjev a Moskva: kto s kým a proti komu
Grigorij Mesežnikov: Ruské médiá píšu o Maďarsku ako o najpriateľskejšej krajine, ktorej je Moskva bližšia ako Brusel, a o tom, ako Rusko a Maďarsko spolu tlačia na Ukrajinu. / Koordinovaný tlak Moskvy a Budapešti na Kyjev?
https://dennikn.sk/1855016/budapest-brusel-kyjev-a-moskva-kto-s-kym-a-proti-komu
Obmedzovanie práv a slobôd v čase krízy (Maďarsko ako odstrašujúci príklad?)
https://dennikn.sk/blog/1858922/pestry-podcast-2-obmedzovanie-prav-a-slobod-v-case-krizy-madarsko-ako-odstrasujuci-priklad
Slovák žijúci v Maďarsku Tibor Németh: „Tu chýba viac solidarity a disciplíny“
20. apríla 2020 - (Spravodajca TASR Ladislav Vallach)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2813821182050173
Slovenský občan a manažér vydavateľstva kalendárov v meste Senondrej (Szentendre - 23 km severne od Budapešti), 50-ročný Tibor Németh, ktorý žije a pracuje 14 rokov v Maďarsku, pre TASR uviedol, že verejnosť na jednej strane vníma komunikáciu médií blízkych vláde a na druhej strane zase hystériu opozičných strán. Objektívny fundovaný pohľad na epidemiologickú situáciu sa v médiách a v spoločnosti podľa neho objavuje iba veľmi zriedka. „Krajina je pod ručným riadením premiéra Viktora Orbána, pričom mnohé samosprávy, ako aj v Senondreji, sú vedené opozíciou, prípadne nezávislými starostami a primátormi. Orbánova vláda presadila úpravu zákonov pod rúškom národného záujmu, pritom však táto úprava oberá samosprávy o ich kompetencie,” spresnil. Pre porovnanie situácie v Maďarsku a na Slovensku Tibor Németh podotkol, že Orbán sa pokojne postaví pri návšteve zdravotníckeho zariadenia pred kamery bez rúška, nemožno sa preto čudovať, že mnohí Maďari si myslia, že nemá význam ich nosiť. „Pri pohľade na denne aktívnu slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú s rúškom (zladeným s jej odevom), môžu Maďari iba závidieť. Prezident János Áder sa totiž neukazuje na verejnosti a k situácii sa nevyjadril vôbec,” dodal. „Ja osobne, aj v záujme bezpečnosti mojich troch detí, prísne dodržiavam všetky epidemiologické opatrenia, chodíme vonku zásadne iba s rúškami a často sa stáva, že sa na nás ľudia pozerajú divne. Na uliciach v Senondreji nosí rúška zhruba 30-40 percent ľudí, v obchodoch zhruba polovica,” povedal Tibor Németh. Mnohí Maďari podľa jeho slov špekulujú, ako opatrenia obísť. „Minule sa mi stalo, že som slušne vyzval pána vo veku 70-75 rokov, ktorý sa mimo vyhradeného času nákupu pre seniorov postavil do radu čakajúcich pred obchodom, aby odišiel a vrátil sa v určenom čase. Vysvetlil som mu, že aj ja bývam vo vchode plnom starších ľudí a svojim správaním nesiem zodpovednosť aj za nich. Mám pocit, že na rozdiel od Slovenska tu chýba viac solidarity a disciplíny,” konštatoval. Maďarské zdravotníctvo je podľa neho v katastrofálnom stave. „Stavali sa štadióny, ktoré sú teraz zatvorené. Krajina však potrebuje nemocnice, ktoré sú v žalostnom stave,” uzavrel Tibor Németh.
Spravodajský portál valaszonline.hu 17. apríla zverejnil rozhovor s bývalým riaditeľom dunajskostredskej nemocnice Zoltánom Horváthom pod titulkom „Tajomstvo slovenského úspechu: pandémia tam má len málo obetí”. Rozhovor podrobne analyzoval vývoj pandémie na Slovensku a v Maďarsku, pričom sa v ňom okrem iného konštatovalo, že kým na Slovensku nosí rúška aj politická elita, dokonca z nich urobila módny doplnok, v Maďarsku s odvolaním sa na odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) príslušné štátne orgány dlho dôležitosť zakrývania horných dýchacích ciest popierali.
Dôvera voči vláde premiéra Viktora Orbána i podpora stavu núdze, ktorú pre epidémiu kabinet vyhlásil, je stále vysoká. Kým vládnu stranu Fidesz podporilo v januári 50 percent rozhodných voličov, aktuálne tento pomer stúpol na 55 percent, vyplýva z prieskumu inštitútu Nézőpont. Slovenský občan Tibor Németh žijúci v Maďarsku však tamojšiu situáciu okolo zvládania epidémie v porovnaní so Slovenskom vníma inak. Šéf inštitútu Sámuel Mráz Ágoston 20. apríla pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 konštatoval, že opozičné strany nedokázali profitovať zo situácie, v ktorej tvrdili, že Orbánov kabinet zneužil núdzový stav na získanie neobmedzenej moci. „Maďarsko je v šťastnej situácii, pretože má stabilnú vládu, ktorá sa môže sústrediť na riešenie epidémie,” podčiarkol analytik. Podľa jeho slov až 64 percent respondentov vyjadrilo názor, že po epidémii Orbánova vláda mimoriadne právomoci vráti parlamentu. „Rovnaký názor zdieľa aj tretina voličov podporujúcich opozičné strany a polovica Budapešťanov,” dodal Sámuel Mráz Ágoston.
Portál Storyteller o krajanoch aj počas pandémie COVID-19
15. apríla 2020 - (Ľudo Pomichal - uszz.sk)
Multimediálny a žánrovo rozmanitý internetový portál Storyteller, zriaďovateľkou a šéfredaktorkou ktorého je krajanská novinárka a publicistka v Srbsku Vladimíra Dorčová-Valtnerová, inak členka Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, iba potvrdzuje históriou potvrdený fakt, že žurnalisti, reportéri, fotografi či kameramani boli odjakživa v prvých líniách v čase i nečase. Teda boli zakaždým tam, odkiaľ bolo treba informovať, prinášať obraz, rôzne posolstvá - a bolo jedno, či to bolo v dobách hojnosti a pohody, alebo v krízových situáciách poznačených kolapsom ekonomiky, humanitárnych a prírodných katastrof, vojen... Ku cti našich krajanských médií, pracovníkov redakcií novín, časopisov, televíznych a rozhlasových štúdií krajanov dvojnásobne v týchto týždňoch a mesiacoch preto platí, že pracujú - vychádzajú, vysielajú a šíria informácie aj počas pandémie. Vírus s prekliatou značkou COVID-19 dokonca, ako sme sa v našich pravidelných telefonátoch na linke Bratislava - Mlynky zhodli s Imrichom Fuhlom, konateľom Neziskovej spoločnosti SlovakUm pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku (o. i. vydáva aj týždenník Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny), akoby posilnil kreatívne myslenie reportérov, publicistov a tvorivých redaktorov. Dokážu, podľa slov Imricha Fuhla, prísť na množstvo príťažlivých tém, za ktorými nemusia, ba teraz ani nemôžu do terénu (pre objektívne dôvody sociálneho „dištancu” v rámci ochrany zdravia...) - vystačia si z komunikáciou cez skype, zoom, mobil, internet... K slovu prichádza aj využívanie archívov počas ich „jarného upratovania” v rámci práce z domu. Oprašujú sa v osvieženej fazóne spomienky na staré vydania, „výberovky” z nich - a to sa aj v ďalších týždňoch a mesiacoch (pravdepodobne až do konca leta) premietne akiste nielen v číslach Ľudových novín, ale aj v týždenníku Slovákov v Srbsku Hlas ľudu, mesačníkoch - Prameň v Chorvátsku, Život v Poľsku, Pohľady v Rakúsku a pod. Nech už bude tak či onak, invencii, fantázii, najmä však žurnalistickej erudovanosti, sa medze nekladú. Pričom Imrich Fuhl ako predseda Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť vysoko oceňuje objavnosť a aktivity krajanských žurnalistov - kolegov, ktorí vo svojich médiách - vrátane rádií a televízií, potvrdzujú svojou profesionalitou a zajedno aj vynachádzavosťou, že si právom zasluhujú prívlastok „siedmej veľmoci”. Pre naše krajanské komunity vo svete sa tak stávajú dôležitým zdrojom objektívnych informácií z ich domovských štátov, zo sveta, ale aj zo Slovenska. V Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí im za to vyslovujeme veľkú vďaku a na diaľku ich povzbudzujeme v ich ďalšom úsilí a v týchto podmienkach vskutku neľahkej novinárskej práci!
Video-interview O PANDÉMII koronavírusu v Maďarsku
Konateľ spoločnosti SlovakUm a redaktor portálu oslovma.hu Imrich Fuhl pre Storyteller:
https://www.facebook.com/storyteller.maglic/videos/645735625992624/
Novým druhom koronavírusu sa v Maďarsku nakazilo už 1512 osôb
14. apríla 2020 - (tasr)
Počet obetí ochorenia COVID-19 v Maďarsku stúpol na 122, pričom rovnaký - 122 - je aj počet pacientov, ktorí sa z choroby zotavili. Novým druhom koronavírusu sa nakazilo už 1512 osôb, vyplýva z aktuálnych údajov informačného portálu krízového štábu koronavirus.gov.hu. Najstaršou obeťou nákazy koronavírusom za uplynulých 24 hodín bol 97-ročný a najmladšou 63-ročný pacient. V domácej karanténe je 14.355 ľudí, takmer o 1000 menej než v pondelok. Akreditované laboratória vykonali doposiaľ 35.825 testov. Najviac infikovaných je s počtom 732 stále v Budapešti, po ktorej nasledujú župy Peštianska s 220, Fejérska so 106, Rábsko-Mošonsko-Šopronskú so 61 a Čongrádska s 51 potvrdenými nakazenými. Automobilka Audi Hungaria v severomaďarskom Győri v utorok obnovila výrobu, uviedol regionálny spravodajský portál kisalfold.hu. Tento podnik zamestnávajúci 13.000 pracovníkov pozastavil výrobu pre epidémiu koronavírusu 23. marca.
Maďarská vláda vyháňa z nemocníc ťažko chorých pacientov
https://www.cas.sk/clanok/969531/nezvladaju-situaciu-orbanova-vlada-vyhana-z-nemocnic-tazko-chorych-onkologickych-pacientov/
V maďarskom domove dôchodcov sa nakazilo vyše dvesto ľudí, viacerí zomreli
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vyse-dvesto-ludi-sa-nakazilo-koronavirusom-v-madarskom-domove-dochodcov-viaceri-zomreli/
Mnohí ľudia v Maďarsku nerešpektovali epidemiologické opatrenia
14. apríla 2020 - (tasr)
Maďarská polícia počas veľkonočného dlhého víkendu zasahovala v 4692 prípadoch nedisciplinovaného správania sa občanov na verejných priestranstvách z hľadiska sprísnených protiepidemiologických opatrení. Podľa spravodajského servera Origo.hu o tom v utorok v Budapešti informoval krízový štáb. „Väčšina ľudí dodržiavala obmedzenia pohybu, avšak na južnom brehu Balatonu dostala polícia mnoho hlásení o nedodržiavaní opatrení,” povedal šéf operatívneho centra krízového štábu Tibor Lakatos, podľa ktorého aj v okolí nákupných stredísk bolo zhromaždených veľa ľudí. Podľa jeho slov polícia zatiaľ uprednostňuje upozornenia pred sankciami.
Maďarská opozícia: Vláda robí veľmi chybné kroky v riešení pandémie
14. apríla 2020 - (tasr)
Maďarské opozičné strany na plenárnom rokovaní parlamentu v utorok v Budapešti ostro kritizovali kroky vlády v boji proti pandémii koronavírusu a žiadali odvolať ministra ľudských zdrojov Miklósa Káslera. Ten je podľa nich zodpovedný za zlý stav v zdravotníctve a v krízovej situácii namiesto riešenia epidémie odvoláva riaditeľov nemocníc. Maďarská socialistická strana (MSZP) podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV vyzvala vládu, aby zdravotnú starostlivosť poskytovala nielen nakazeným novým druhom koronavírusu, ale všetkým pacientom, uviedla na on-line tlačovej konferencii parlamentná poslankyňa MSZP Ildikó Bangóová Borbélyová. Ľavicová poslankyňa tak reagovala na skutočnosť, že vláda nariadila uvoľniť najmenej 60 percent lôžkových kapacít štátnych nemocníc, následkom čoho od uplynulého víkendu musí opustiť tieto zariadenia množstvo nedoliečených pacientov. „Doposiaľ zverejnené informácie o stave šírenia nákazy koronavírusom nenasvedčujú tomu, že by bol dôvod na takéto drastické opatrenia,” povedala Bangóová Borbélyová, ktorá položila otázku, ako je možné, že domov posielajú aj ťažko chorých onkologických pacientov. „Po skončení pandémie si naša krajina uvedomí, že viacero pacientov podľahlo na následky neposkytnutej zdravotnej starostlivosti než na nákazu koronavírusom,” dodala Bangóová Borbélyová, ktorá odvolanie riaditeľov dvoch nemocníc označila za politickú pomstu. Opoziční poslanci vytýkali, že Kásler v čase epidemiologickej krízy sa zaoberá vyhadzovaním riaditeľov nemocníc, ale do zákonodarného zboru na plenárne rokovanie neprišiel. Vláda premiéra Viktora Orbána podľa nich odmieta aj ekonomickú pomoc a v záujme ochrany pracovných miest neponúkla náhradu mzdy, ako to robia okolité krajiny. V mene vlády minister zahraničných vecí Péter Szijjártó poznamenal, že čo sa týka ekonomickej pomoci, to je hospodársko-filozofická diskusia. „Vláda uvažuje v rovine tvorby pracovných miest, a nie v rovine poskytovania pomoci,” zdôraznil šéf rezortu diplomacie, ktorý vymenoval vládou pripravené ekonomické kroky na podporu úverov a exportnej činnosti pre široký okruh podnikov. Szijjártó označil náhradu miezd v susedných krajinách - vrátane Slovenska - za „nie až tak výhodnú, ako sa na prvý pohľad zdá”. Minister odmietol aj opozičnú kritiku za to, že si kabinet presadil posilnenie svojich právomocí v danej krízovej situácii, a konštatoval, že to nie je žiadne maďarské špecifikum, ale celosvetová prax.
V Maďarsku drieme časovaná bomba
13. apríla 2020 - (Ján Šeďo - sedo.blog.sme.sk)
Mám tam pár priateľov, s ktorými občas komunikujem aj po odchode domov. Všetci sa vyjadrujú dosť skepticky k vývoju situácie v krajine. Štátostrana naberá obludné rozmery... Medzi mysliacou časťou obyvateľstva sa stupňuje napätie a podľa mojich priateľov v Maďarsku sa ozývajú šumy. Zároveň panuje veľká obozretnosť vo vyjadreniach na verejnosti. Na príčine je strach z vládnej mašinérie, ktorá sa nezastaví pred ničím. Uplatňujú sa praktiky, pripomínajúce diktátorské metódy renomovaných diktatúr súčasnosti s istou dávkou „štábnej kultúry”. Nad vynútením si vládnutia pod rúškom „koronaobdobia” pomocou dekrétov, ale bez časových obmedzení sa domáca opozícia zamýšľa s obavami. Nešlo to síce na prvý pokus, ale môžeme si domyslieť, čo sa asi udialo po prvom hlasovaní v parlamente. Poslanci svoj názor nezmenili len tak, zo dňa na deň a z vlastného presvedčenia... Ešte pred rokom ani Tesco neotvorili bez toho, aby sa meno Sorosa neskloňovalo na všetky spôsoby. Jeho portrét zízal z každého plagátu a bilboardu s textami, ktoré ho pasovali do role antikrista, požierača demokratických hodnôt a maďarskej štátnosti. Dnes si na neho nikto nespomenie, Orbán má inú hračku - koronavírus. Nebolo ťažké prísť na to, že popri koronavíruse je aj Soros so svojimi miliardami iba bezvýznamný ujko. On je v Amerike, vírus je doma a ohrozenie zdravia je ľahšie stráviteľnou témou aj pre menej gramotných voličov. Nie je čo riešiť. Nakupovanie majetkov je špecialitou vlády. Vládni agenti sliedia po štáte, vyhľadávajú prosperujúce a perspektívne firmy s domácim kapitálom. Postup je jednoduchý, agenti navštívia majiteľa a ponúknu mu sumu za firmu. Ak sa majiteľ zľakne okamžite, alebo náhodou chcel firmu predať, obchod je veľmi rýchlo uzatvorený. Peniaze sú najmenším problémom. Mašinéria je prepojená na banky a úvery idú na počkanie v akejkoľvek výške. Iná je situácia, ak majiteľ nie je ochotný viesť diskusiu o predaji svojej firmy. Agenti odídu a vrátia sa za 2 - 3 týždne s tým, že cena je polovičná oproti pôvodnej, ale tentoraz to myslia úplne vážne. Presne takýto prípad sa stal na juhozápade krajiny. Dotyčný majiteľ sa so strachom opýtal, či aspoň smie zostať pracovať vo firme. S víťazným gestom mu dovolili byť zamestnancom. V súčasnosti im padla za obeť aj jedna metalurgická firma. Oni to myslia vždy úplne vážne a nepoľavujú. Ak je nutné, na firmu si spomenie štátna správa, daňováci, hygiena, ochrana životného prostredia, inšpektorát práce...Proti takejto mašinérii obrany niet, jednajú z pozície práva a dôsledne, až to môže firmu nakoniec paralyzovať. Majiteľ si dosť rýchlo rozmyslí čo urobí. Okolie Balatónu vykúpili do poslednej zlatonosnej prevádzky a piade pozemku a idú ďalej. Šumy sú, otázkou však je, kedy dozreje situácia do bod zlomu. Možno čoskoro...
Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air prepúšťa 19 % zamestnancov
https://www.teraz.sk/ekonomika/nizkonakladova-letecka-spolocnost/460049-clanok.html
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024
www.oslovma.hu/XXX/ProgVyVl.pdf
Slovensko a Slováci žijúci v zahraničí: Vláda SR postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu až na úroveň, v akej ročne podporuje národnostné menšiny žijúce na Slovensku. / V kontexte prípravy Koncepcie krajanskej štátnej politiky na roky 2021-2025 Vláda SR prehodnotí fungovanie a kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), zmodernizuje koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a prijme nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Zároveň vyhodnotí a upraví aj proces doterajšieho udeľovania dotácií, vrátane zjednodušenia udeľovania tzv. minigrantov. / Podporíme možnosť zapájania komunity Slovákov do spolupráce pri presadzovaní cieľov zahraničnej politiky SR. / Vo vybranej svetovej metropole spustíme projekt spolupráce s tzv. novou diaspórou a komunitou slovenských profesionálov, ktorých potenciál sa využije na realizáciu spoločných cieľov v danom teritóriu. / Vláda SR si uvedomuje, že Slováci žijúci v zahraničí v rámci rovnosti príležitostí majú mať možnosť vzdelávať sa v slovenskom jazyku. Preto podporí túto oblasť adekvátnymi opatreniami v spolupráci s relevantnými inštitúciami. - www.oslovma.hu/XXX/ProgVyVl.pdf
Splnomocnenec Bukovszky: Program vlády je dobrý základ na ďalšiu prácu
22. apríla 2020 - (tasr)
Programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti práv a postavenia národnostných menšín je solídnym východiskom na ďalšiu prácu v tejto sfére. Súčasný splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky ocenil najmä záväzok prijať komplexný zákon o národnostných menšinách. „Veľmi pozitívne hodnotím krok posunúť ďalej legislatívny zámer, ktorý náš úrad pripravil. Práve prostredníctvom zákona umožňujúceho komplexne zadefinovať a zjednodušiť existujúcu legislatívu môžeme zosúladiť práva národnostných menšín podľa medzinárodných požiadaviek i očakávaní samotných príslušníkov menšín,” uviedol László Bukovszky, ktorý sa v tejto súvislosti chce stretnúť s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Ministerka ako predsedajúca Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť by mala legislatívny zámer predložiť na rokovanie kabinetu. S prihliadnutím na už zverejnené úsilie o inštitucionálne zabezpečenie práv národnostných menšín vníma splnomocnenec i možnosť nahradiť súčasný úrad splnomocnenca a radu vlády pre národnostné menšiny samostatným úradom pre národnostné menšiny. V prípade úvahy o rozšírení možnosti pôsobnosti zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky Bukovszky pripomína, aby sa myslelo nielen na používanie jazyka maďarskej národnostnej menšiny, ale aj iných menšinových jazykov, napríklad rusínskeho jazyka na východnom Slovensku. „Rovnako je potrebné vnímať i to, že na úrovni vyšších územných celkov nemusí byť podiel konkrétnej národnostnej menšiny vysoký, no v rámci kraja existujú okresy, kde je ich zastúpenie výrazné,” upozornil splnomocnenec, ktorý ako príklad uviedol zastúpenie maďarskej menšiny v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji. Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) sa vo vládou schválenom PVV zaviazal, že nebude podnikať kroky, ktoré by smerovali k rušeniu či obmedzovaniu už nadobudnutých práv národnostných menšín. Chce im vytvárať podmienky na zachovávanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka, tradícií. Nebude prijímať také opatrenia, ktoré by smerovali k asimilácii väčšinovým obyvateľstvom. Kabinet sa zaviazal v tejto súvislosti prijať zákon o postavení národnostných menšín. Zváži takisto možnosť zriadenia úradu pre národnostné menšiny, ktorý by nahradil Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ako aj Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Kabinet má v nasledujúcom období zvážiť i možnosť rozšíriť pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky (VÚC). „Napríklad vo vzťahu k maďarskej národnostnej menšine by sa toto opatrenie týkalo dvoch VÚC - Trnavského a Nitrianskeho,” píše sa v PVV.
Vláda obnoví činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
Prostredníctvom nej zabezpečí prezentáciu Slovenska doma a v zahraničí ako atraktívnej dovolenkovej a kongresovej destinácie.
http://targetnews.sk/clanky/item/1430-vlada-obnovi-cinnost-slovenskej-agentury-pre-cestovny-ruch
P. Szijjártó rokoval s R. Sulíkom o moste v Komárne
18. apríla 2020 - (tasr)
Dostavba nového dunajského mosta medzi Komárnom a severomaďarským Komáromom, ako aj ďalšie spoločné slovensko-maďarské projekty boli témou telefonického rozhovoru maďarského ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Pétera Szijjártóa s ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom (SaS). Szijjártó o rokovaní informoval v sobotu na Facebooku. Uviedol, že výstavba Komárňanského mosta dobre pokračuje, čo by chceli čoskoro osobne preveriť. „Každý príde zo svojej strany a rovnakým smerom aj odíde, neporušíme tak žiadne pravidlá,” spresnil spôsob obhliadky. Most mal byť vrátane odovzdania a prevzatia dokončený pôvodne do 31. mája a najneskôr do 30. júna ho chceli otvoriť pre premávku. Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami Slovenska a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF - Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov vo výške 91,2 milióna eur. Maďarský minister z ďalších spoločných projektov vyzdvihol rozšírenie kapacít interkonektoru prepájajúceho maďarský a slovenský plynovod tak, aby ho prispôsobili vyšším kapacitám v súvislosti s otvorením možnosti nákupu zemného plynu od konca budúceho roka aj smerom z juhu cez Srbsko. Slovensko-maďarské plynovodné prepojenie sprevádzkovali v roku 2015 ako projekt posilnenia energetickej bezpečnosti. Terajšia kapacita tranzitu smerom z Maďarska na Slovensko je podľa jeho vyjadrenia 1,75 miliardy kubických metrov ročne. „Smerom na Slovensko by tak mohla vzrásť kapacita tranzitu plynu až na ročných 5,2 miliardy kubických metrov, pričom kapacity zvýšia aj pre tranzit smerom zo Slovenska z terajších 4,4 miliardy kubických metrov v prvej etape o 880 miliónov kubických metrov,” konštatoval Szijjártó. Zdôraznil, že Slovensko je jedným z najdôležitejších obchodných partnerov Maďarska, s ktorým má najviac prepojení infraštruktúry.
Slovensko si polepšilo v rebríčku slobody tlače o dve miesta
33. miesto obsadilo Slovensko vo výročnom rebríčku slobody tlače, ktorý zverejnila organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). Najpriaznivejším kontinentom pre novinárov je aj naďalej Európa, hoci aj tu si RSF všimli opresívne postupy niektorých členských štátov Európskej únie, najmä Maďarska, ktoré obsadilo 89. miesto.
https://www.teraz.sk/zahranicie/rsf-slovensko-si-polepsilo-v-rebrick/461714-clanok.html
Slovenské inštitúty v zahraničí prešli na kultúrne aktivity online
Slovenské inštitúty v európskych metropolách reagujú na súčasnú pandémiu nového koronavírusu a s tým súvisiace opatrenia presunom kultúrnych aktivít do online priestoru. Konkrétne výsledky prezentujú napríklad slovenské inštitúty v Paríži či Prahe. / Iniciatívu podporuje aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). „Prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí nemôže v týchto časoch prejsť do akéhosi úsporného režimu. Držím preto palce slovenským inštitútom v zahraničí v prípade ďalších online aktivít. V týchto časoch je kultúrna diplomacia dôležitým partnerom pre slovenskú kultúru a umenie,” uviedla na stránke rezortu. Slovenské inštitúty ako predstavitelia kultúrnej diplomacie SR pôsobia v Prahe, Paríži, Berlíne, Budapešti, Viedni, Moskve, Varšave a v Ríme. Ich hlavnou úlohou je rozširovanie a poskytovanie vedomostí o slovenskej kultúre a umení i kultúrnom dedičstve SR a prispievanie k pozitívnemu vnímaniu Slovenska v zahraničí.
https://www.teraz.sk/kultura/slovenske-instituty-v-zahranici-pre/460311-clanok.html
Praha bez turistov, vyľudnený Paríž
- bolestná absencia objatí a… najsmutnejšie bolo, keď stíchol smiech detí na dvore... / Počas veľkonočného víkendu sme sa opäť spojili so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V Prahe, v Nancy a Marange-Silvange vo Francúzsku a v Stoney Creek v kanadskej provincii Ontário.
https://bbonline.sk/praha-bez-turistov-vyludneny-pariz-bolestna-absencia-objati-a-najsmutnejsie-bolo-ked-stichol-smiech-deti/
Lajčák sa pochválil novým postom, prišla vlna reakcií
„Veriť vám, je ako uveriť líške, že dokáže ochrániť sliepky...“ - Bývalý minister zahraničných vecí krajiny, ktorá neuznáva Kosovo, má na starosti dialóg medzi Prištinou a Belehradom. Na Lajčákovu adresu putujú desiatky uštipačných komentárov.
https://plus7dni.pluska.sk/domov/lajcak-pochvalil-novym-postom-prisla-vlna-reakcii-kosovcania-bosniaci-mu-nic-nedarovali
oSlovMa-Knižnica / Slovacicum - Kapitoly z dejín slovenskej kultúry
www.oslovma.hu/XXX/Slovacicum-DejSlKul.pdf
Natália Kovácsová: Reemigranti po polstoročí (Diplomová práca)
Reemigrácia skupiny Slovákov z Čanádalberta do Diakoviec v roku 1946 / Informácie od ľudí, ktorí výmenu obyvateľstva zažili na vlastnej koži:
www.oslovma.hu/XXX/CanaDiak.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2820806124685012:0
Duní Dunaj...
Antológia slovenskej poézie o Dunaji
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10882-duni-dunaj
Veľký pán Dunaj - Antológia poézie klasikov národných literatúr podunajských štátov
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10597-basnici-a-dunaj
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa v roku 2020 neuskutočnia
- organizátori ich presunuli na budúci rok
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4872/folklorne-slavnosti-pod-polanou-v-detve-sa-v-roku-2020-neuskutocnia---organizatori-ich-presunuli-na-buduci-rok
Kolektívne identity Slovákov v Srbsku
Druhé vydanie knihy „Kolektívne identity Slovákov v Srbsku“ s podtitulom „Význam slovenských kultúrnych a osvetových inštitúcií a konfesijnej identity pre konštruovanie a reflexie národnej identity Slovákov v Srbsku“ uzrelo svetlo sveta napriek núdzovému stavu v krajine, zavedenému kvôli koronavírusu...
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10880-kolektivne-identity-slovakov-v-srbsku
Reverend Dušan Tóth z Toronta: O zmysle nášho života i našej zraniteľnosti
Tvárou v tvár k nášmu Pánovi nielen počas Veľkej noci...
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3268/reverend-dusan-toth-z-toronta-o-zmysle-nasho-zivota-i-nasej-zranitelnosti-tvarou-v-tvar-k-nasmu-panovi-nielen-pocas-velkej-noci
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2794551863977105
Slovenská kultúra, umenie a krásy našej vlasti v nežičlivosti času sa prezentujú na internetových weboch a portáloch
Koronavírus COVID-19 nám znemožňuje prirodzené sociálne kontakty, všetky oblasti nášho hospodárskeho, spoločensko-politického, ako aj kultúrneho života doslova trpia nútenými zásahmi do ich dennodenného pulzu v mene ochrany toho najcennejšieho - nášho zdravia a životov. Možno iba predpokladať termíny postupného uvoľňovania prísnych obmedzení, aby sa aj všetky odnože „živej kultúry”, na akú sme zvyknutí, dostali do svojho obvyklého rytmu. Napriek tomu však vďaka moderným internetovým technológiám si predsa len môžeme naše „dni doma” - a v tomto režime sa už týždne nachádza praktický celý svet, obohatiť o poznanie, kultúrne zážitky. Do pozornosti našich krajanov preto dávame webové online prezentácie slovenskej kultúry a umenia tak, ako ich spracoval Odbor kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s úmyslom ponúknuť Slovákom žijúcich v zahraničí z priehrštia zážitkovosti celej našej kultúry, histórie, pamätihodností, pozoruhodností a prírodných scenérií.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4881/slovenska-kultura-umenie-a-krasy-nasej-vlasti-v-neziclivosti-casu-sa-prezentuju-na-internetovych-weboch-a-portaloch
Mária Sztaneková nás navždy opustila
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2823839527715005
Po dlhotrvajúcej ťažkej chorobe 19. apríla zomrela knihovníčka a prekladateľka detskej literatúry, békeščabianska rodáčka Mária Sztaneková (1963-2020). Absolventka Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe v rokoch 1981-1984 vyštudovala odbor knihovníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako pracovníčka békeščabianskej župnej knižnice, ktorá vykonávala aj úlohu slovenskej bázovej knižnice, organizovala besedy, súťaže a iné programy pre Slovákov békešského regiónu. Aktívne sa zapájala aj do činnosti Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. Potom sa vydala do Švédska, so svojim manželom a dcérou sa natrvalo usadili v Göteborgu, kde popri práci v mestskej knižnici sa stala uznávanou prekladateľkou švédskej a maďarskej detskej literatúry. Česť jej pamiatke!
P. Esterházy, aristokrat postmodernej literatúry, by slávil 70 rokov
14. apríla 2020 - (tasr)
Ukážku toho, čo je postmoderná literatúra, v ktorej jazyk neopisuje realitu, ale vytvára nový svet, poskytol vo svojom rozsiahlom diele spisovateľ, esejista a dramatik Péter Esterházy. S jeho jazykovým žonglérstvom sa mohli zoznámiť aj slovenskí čitatelia v prózach ako Harmonia Caelestis, Opravené vydanie, Pomocné slovesá srdca či Žiadne umenie. Nebyť rakoviny, dožil by sa jeden z najuznávanejších maďarských spisovateľov 14. apríla 70 rokov. „Realita ako meradlo estetiky - kto to kedy videl… U mňa akoby aj realita bola fikciou”. Aj tieto slová z jeho poslednej knihy Hasnyálmirigynapló (Pankreasník, 2016), poukazujú na fakt, že bol veľký milovník fikcie, ktorej dával prednosť pred realitou. Esterházyho beletrie nie sú odrazom reality, ale obrazom jeho myslenia. Nepísal klasické príbehy, ale fúziou filozofického a beletristického spôsobu písania ukázal, že najdramatickejší, ale zároveň aj najzábavnejší príbeh sa odohráva práve na úrovni (nášho) myslenia. Len málo čo, bolo totiž podľa neho zábavnejšie ako naše myslenie - naše, väčšinou zavádzajúce interpretácie, predsudky či omyly. Do textov vkladal vety z diel svojich obľúbených spisovateľov a filozofov, ktoré dekonštruktivisticky interpretoval, čím vytváral neopakovateľné, autobiografickými prvkami prešpikované príbehy svojho myslenia. Péter Esterházy sa narodil 14. apríla 1950 v Budapešti. Pochádzal zo známeho aristokratického rodu. Jeho starý otec gróf Móric Esterházy bol v roku 1917 aj predsedom uhorskej vlády. Po nástupe komunistov k moci v Maďarsku však emigroval, ale rodičia budúceho spisovateľa, gróf Mátyás Esterházy a matka Magdaléna Mányoková, ostali za „železnou oponou”. Péter Esterházy tak hlavne počas detstva spolu so súrodencami výrazne pocítil represie zo strany politickej moci. Situácia sa zlepšila v 60. rokoch minulého storočia, keď nastúpil na budapeštianske piaristické gymnázium, na ktorom zmaturoval v roku 1968. V roku 1974 úspešne absolvoval štúdium matematiky na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. Po ukončení univerzity začal pracovať v Ústave výpočtovej techniky ministerstva strojárstva a ťažkého priemyslu, kde pôsobil do roku 1978 a odvtedy bol spisovateľom na voľnej nohe. Vo svojej tvorbe nadviazal na maďarských autorov zoskupených okolo časopisu Nyugat (Západ). Zaradil sa medzi postmoderných tvorcov využívajúcich pri tvorbe dekonštruktivistický prístup k príbehu, intertextualitu či citácie z diel iných spisovateľov a filozofov. Pozornosť kritiky, ale aj čitateľov upútal už knižným debutom, zbierkou poviedok Fancsikó és Pinta (1976). Po nej nasledovala v roku 1977 ďalšia poviedková kniha Pápai vizeken ne kalózkodj. Svoj originálny prístup k písaniu literárnych textov prvýkrát výrazne predviedol v satirickom románe Termelési-regény z roku 1979, ktorého názov by sa dal preložiť ako Výrobný román. Využil v ňom prvky autobiografie a zároveň to bol román o románe, do ktorého zakomponoval aj rozsiahly poznámkový aparát. Podobné postupy uplatnil aj v sérii próz, ktoré vychádzali samostatne, ale v roku 1986 aj pod jednotným názvom Bevezetés a szépirodalomba, čo by sa dalo preložiť ako Úvod do fikcie, alebo Úvod do krásnej literatúry. Jedna z nich Kis Magyar Pornográfia (Malá maďarská pornografia, 1984) vyšla v rokoch 1992 a 2008 v českom preklade. V roku 1987 vyšiel Esterházymu pod ženským pseudonymom Csokonai Lili román Tizehét Hattyú (Sedemnásť labutí). O tri roky neskôr vzdal hold svojmu obľúbenému českému spisovateľovi Bohumilovi Hrabalovi prózou Hrabal könyve (Hrabalova kniha, 1990), ktorá vyšla v českom preklade. Prózu, ktorou sa definitívne zaradil medzi významných európskych autorov vydal Esterházy v roku 2000 pod názvom Harmonia caelestis. Nekonvenčná rodinná sága dostala názov podľa 55 kantát, ktoré zložil jeho predok knieža Pál Esterházy (1635-1713). V románe rozdeleného na dve časti zmiešal konkrétne historické fakty z dejín Uhorska s vlastnými ironickými komentármi a v druhej časti opísal rodinné peripetie po nástupe komunistickej moci v Maďarsku. Dôležitou postavou románu je jeho otec, vykreslený nielen cez sarkastické komentáre, ale aj s láskavým pochopením. Na Esterházyho literárne Opus magnum - Harmoniu caelestis - priamo nadväzuje próza s názvom Javított kiadás (slovensky v roku 2006 pod názvom Opravené vydanie). Kniha vznikla potom ako sa jej autor dozvedel, že jeho otec 25 rokov spolupracoval s maďarskou komunistickou štátnou bezpečnosťou. V slovenskom preklade vďaka Renáte Deákovej okrem Harmonie caelestis a Opraveného vydania vyšli aj ďalšie Esterházyho diela. V roku 2011 Jedna žena, o dva roky neskôr Jednoduchý príbeh čiarka sto strán (Šermovacia verzia), v roku 2014 próza Jednoduchý príbeh čiarka sto strán (Verzia podľa Marka). A tiež Esterházyho posledná kniha z roku 2016 Pankreasník, ktorá vyšla iba niekoľko týždňov pred jeho smrťou. V nej sa cez literárny text pokúšal vyrovnať so smrteľnou chorobou - rakovinou pankreasu. Prekladateľka Juliana Szolnokiová sa v roku 2009 postarala o preklad prózy venovanej matke Pomocné slovesá srdca. Péter Esterházy bol laureátom celého radu prestížnych maďarských i zahraničných cien a vyznamenaní. Udelili mu Cenu Lajosa Kossutha, Cenu Milána Füsta, Cenu Tibora Déryho, ale aj slovinské ocenenie Vilenica, francúzsky Rad umení a literatúry, Rakúsku štátnu cenu, nemeckú Herderovu cenu, Cenu mieru Nemeckého knižného obchodu či rumunskú Ovidiovu cenu. Uznávaný spisovateľ, brilantný štylista, objaviteľ odľahlých zákutí maďarského jazyka a veľký fanúšik futbalu Péter Esterházy zomrel 14. júla 2016 v Budapešti vo veku 66 rokov.
Prihlásil sa výherca, ktorý v lote vyhral rekordných 18 miliónov eur
27. apríla 2020 - (tasr)
Prihlásil sa výherca, ktorý v maďarskej stávkovej hre loto v marci vyhral najvyššiu výhru všetkých čias. Domov si odnesie vyše 6,4 miliardy forintov (18 miliónov eur), informoval v pondelok spravodajský server Blikk.hu. Tipujúci, ktorý stavil na čísla 20, 33, 39, 50 a 64, využil ponuku národnej stávkovej kancelárie a vyplnil anonymný dotazník. Z neho vyplynulo, že tiket podal mimo hlavného mesta, že hral s náhodne vybranými číslami a že o výhre sa dozvedel na internete. Peniaze chce výherca investovať, ale chce kúpiť aj auto i byt. Profitovať z výhry bude podľa vyplneného dotazníka aj jeho najbližšia rodina. Štátna stávková spoločnosť Szerencsejáték Zrt. uviedla, že jackpot v tejto najobľúbenejšej stávkovej hre Maďarov sa akumuloval 38 týždňov. Doposiaľ najvyššiu výhru v tejto stávkovej hre s hodnotou takmer 5,1 miliardy forintov (16,5 milióna eur) si odniesol výherca v novembri 2003.
Hungaroring sa pripravuje na preteky v pôvodnom termíne
S divákmi, či bez divákov - Organizátori VC Maďarska veria, že ich podujatie prebehne podľa plánu a 2. augusta rozozvučia Hungaroring motory F1.
https://f1.sk/clanok/77497-hungaroring-sa-pripravuje-na-preteky-v-povodnom-termine-s-divakmi-ci-bez-divakov
Soros ohrozuje forint, nezávislé médiá šíria falošné správy
Ako vyzerá mediálna vojna v Maďarsku v čase korony
11. apríla 2020 - (Zoltán Szalay - dennikn.sk)
Opozičný primátor Budapešti ignoruje domovy dôchodcov s nakazenými, Soros pripravuje nový útok proti forintu, a kým predchádzajúce ľavicové vlády v čase krízy v roku 2009 zobrali ľuďom peniaze, vláda Viktora Orbána vytvára a chráni pracovné miesta. To je len krátky výber z titulkov maďarských provládnych médií v čase koronakrízy. Mediálna vojna, ktorú vedie propagandistická mašinéria Viktora Orbána proti opozícii a nezávislej tlači naberá v čase krízy na obrátkach.
Premiér ako akčný hrdina / Premiér Viktor Orbán navštívil v stredu celoštátny Korányiho pneumologický inštitút v Budapešti, aby skontroloval jeho pripravenosť. Video, ktoré sa o tom zverejnilo najprv na Facebooku premiéra, prevzali provládne médiá aj s komentárom, že vláda do nemocnice investovala v poslednom období veľa financií. Opozičný poslanec Ákos Hadházy upozornil, že Orbán na videu má na sebe kvalitný respirátor, kým lekári iba obyčajné lekárske rúška a na niektorých záberoch vidno opadané kachličky na stenách nemocnice. Orbán, ktorý pred niekoľkými týždňami ešte zľahčoval epidémiu, teraz už pravidelne vystupuje v súvislosti s krízou ako akčný hrdina v rôznych videách natočených pre Facebook. Hadházy upozorňuje, že opoziční poslanci nemajú možnosť kontrolovať skutočnú situáciu v nemocniciach. Na základe príkazu krízového štábu vlády im totiž neposkytujú žiadne informácie o šírení vírusu.
Trinásty dôchodok / Orbán tento týždeň oznámil veľký balík protikrízových opatrení, v ktorom dominovalo opätovné zavedenie trinásteho dôchodku. Trinásty dôchodok zrušila v Maďarsku vláda Gordona Bajnaiho v roku 2009 v rámci protikrízových opatrení. Orbán ho chce vrátiť ľuďom práve na začiatku krízy, ktorá podľa analytikov môže byť ešte vážnejšia ako tá z roku 2008. Chce ho však zavádzať postupne. Každý rok by dôchodcovia dostali dôchodok na týždeň navyše a celý trinásty dôchodok by teda mali až od roku 2024. Provládne médiá podporujú tieto opatrenia masívnou kampaňou, v ktorej poukazujú hlavne na to, že v rámci krízových opatrení v roku 2009 musela vtedajšia vláda uťahovať opasky, kým súčasná vďaka svojej stabilnej hospodárskej politike nemusí. Na najčítanejšom provládnom portáli Origo.hu to bola v stredu hlavná správa a opatrenia vlády vysvetľoval odborník z inštitúcie, ktorú riadi Mária Schmidt, historička v službách Fideszu. Podobne o krízovom manažmente maďarskej vlády informujú (vychádzajú väčšinou z materiálov štátnej tlačovej agentúry) aj tie maďarské médiá na Slovensku, ktoré financuje maďarská vláda. Najvýznamnejšiu podporu z nich dostáva portál a týždenník Ma7, ktorý z Budapešti ročne dostane dotáciu vo výške zhruba jeden a pol milióna eur.
Sorosov útok / Forint sa v ostatných týždňoch rekordne prepadol, a to aj v porovnaní s ostatnými národnými menami v regióne. Provládna televízia HírTv v utorok, keď jedno euro stálo takmer rekordných 370 forintov, odvysielala reportáž, v ktorej ako o „vážnom podozrení“ hovorili o útoku Georgovi Sorosovi proti forintu. Citovali „odborníka“ z ďalšieho provládneho týždenníka Figyelő (ktorý tiež riadi Mária Schmidt), podľa ktorého takýto kurz forintu „neodrzkadľuje skutočný stav ekonomiky“. Podľa televízie si Soros teraz nechce len zarobiť, ale môže ho motivovať aj „politická pomsta“, keďže maďarská vláda proti nemu bojuje „na viacerých frontoch“. Portál Origo.hu zverejnil v stredu dlhý článok o tom, ako Sorosove špekulácie v minulosti oslabili kurz britskej libry alebo talianskej líry, a ako môže teraz americký miliardár maďarského pôvodu zneužiť koronakrízu. Odvolávajú sa na Mattea Salviniho, bývalého talianskeho ministra vnútra a predsedu populistickej strany Liga, ktorý „na túto hrozbu upozornil už pred mesiacom“. Soros pritom pred niekoľkými dňami oznámil, že daruje Budapešti ako svojmu rodnému mestu milión eur na boj proti koronavírusu.
Odhaľujú falošné správy / Verejnoprávna televízia sa pravidelne a veľmi intenzívne venuje kritike nezávislej tlače a aj v hlavnom spravodajstve na tento účel využíva komentatívne metódy. V špeciálnej rubrike s názvom „Odhaľujeme falošné správy“ zverejnili v utorok reportáž o nezávislom portáli 444.hu, ktorý mal zaútočiť na verejnoprávnu televíziu. Redakciu 444.hu nazývajú v reportáži ako „samozvaný spravodajský portál vydržiavaný sieťou Györgya Sorosa“ a obviňujú ju z pravidelného šírenia falošných správ. Prestížny portál pritom poukázal na to, že premiér Orbán zverejňuje svoje najdôležitejšie oznámenia ohľadom epidémie na svojej facebookovskej stránke a nie vo verejnoprávnej televízii. Zmocňovací zákon, ktorý schválil maďarský parlament minulý týždeň, a ktorý umožňuje vláde vládnuť dekrétmi bez parlamentu, sprísnil aj trestný zákon ohľadom šírenia falošných správ. Tým, čo ich podľa vlády šíria, a tým maria protikrízové opatrenia, môže byť uložený trest odňatia slobody až na päť rokov. Viacerí predstavitelia opozície a tretieho sektoru upozorňovali, že toto opatrenie môže vláda zneužiť v boji proti nezávislej tlači. Zvláštnym fenoménom verejnoprávnej televízie je aj zahraničnopolitická relácia Svet, ktorej výraznú časť venujú vehementnej kritike tretieho sektora „riadeného Sorosom“. Politik mimoparlamentnej opozičnej strany Momentum Balázs András Környei podľa portálu 444.hu upozornil, že moderátor relácie sa v 90. rokoch zúčastnil výmenného študijného programu v Spojených štátoch vďaka štipendiu financovaného nadáciou Sorosa. Sorosove peniaze a inštitúcie využívali v minulosti viacerí predstavitelia vlády, vrátane samotného premiéra Orbána.
Jourová: EÚ sleduje plnenie maďarského zákona o výnimočnom stave
8. apríla 2020 - (tasr)
Európska komisia (EK) pozorne sleduje situáciu v Maďarsku po prijatí zákona, ktorý vznikol v súvislosti so snahou vlády Viktora Orbána riešiť pandémiu koronavírusu a ktorý umožňuje nastoliť výnimočný stav a vládnutie iba za pomoci dekrétov a bez účasti parlamentu. V rozhovore pre TASR to v utorok uviedla podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Európsky parlament (EP) či mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) patria medzi inštitúcie, ktoré vyzvali eurokomisiu, aby preskúmala zlučiteľnosť maďarského zákona o koronavíruse s legislatívou EÚ a v prípade potreby prijala potrebné právne kroky. Jourová v tejto súvislosti pripomenula, že exekutíva EÚ urobila právnu analýzu toho zákona, ktorý podľa jej slov „ide o krok ďalej” ako iné zákony, z iných členských krajín, ktoré stanovujú núdzové režimy kvôli pandémii. Spresnila, že takéto režimy sú v 20 členských krajinách Únie, ktoré prijali zvláštne protikrízové opatrenia. „Je to logické, pretože zvláštna situácia si vyžaduje zvláštny režim, kde sa počíta aj s určitým obmedzením slobôd ľudí,” opísala situáciu Jourová. Zároveň však spresnila, že tie núdzové režimy musia mať nejaké parametre, pričom v prípade maďarskej právnej normy má EK určité obavy. „Preto som povedala, že budeme sledovať najmä, ako sa ten režim bude plniť, čo sa tam bude diať. Pretože tie parametre sú, že ten režim má byť časovo ohraničený, že sa prijmú iba nevyhnutné opatrenia a primerané tejto situácii,” vysvetlila česká eurokomisárka. Dodala, že eurokomisia vidí, že existuje rozdiel medzi maďarským zákonom a režimami ostatných krajín, najmä v tom, že tam nie je uvedený časový rámec. Ďalej v tom, uvádza možnosť kriminalizácie novinárov, ktorí budú rozširovať správy o opatreniach proti koronavírusu, ktoré sú z pohľadu vlády „nepravdivé”. „Ja sama, ktorá pracujem v oblasti dezinformácií, viem, aká tenká čiara je medzi názorom a medzi klamstvom, ktoré má spôsobiť nejakú verejnú škodu,” upozornila. Podľa stanoviska RSF sporný zákon obsahuje ustanovenie o trestoch do päť rokov vo väzení za šírenie falošných správ a existuje riziko, že vláda môže svojvoľne rozhodnúť, či je niektorá mediálna správa pravdivá alebo nepravdivá, čo znamená, že uvedený zákon umožňuje vláde vykonávať priamu kontrolu nad redakciami médií. Jourová spresnila, že eurokomisia má obavy najmä z dvoch vecí - z časovej neohraničenosti tohto zákona, čo umožňuje opätovne predĺžiť výnimočný stav v krajine, a z možnej kriminalizácie médií. Pripomenula, že Orbán vyhlásil, že rešpektuje demokratické princípy, a dodala, že teraz má možnosť to dokázať. „Je pravda, že miera dôvery voči premiérovi Orbánovi už bola narušená aj predtým. Preto sa na tento zákon dívame s väčšou nedôverou a s väčším podozrením, že by mohlo ísť o zneužitie toho krízového režimu pre upevnenie a posilnenie moci,” uviedla Jourová. Priznala, že je to znepokojujúce, a spresnila, že EK pozorne sleduje situáciu a v momente, keď by v rámci tohto režimu bola prijatá nejaká legislatíva, ktorá by bola v rozpore s európskym právom a s pravidlami EÚ, tak Európska komisia prijeme potrebné právne kroky. „Zatiaľ nie sme v tejto fáze,” priznala v závere rozhovoru.
Nemecký minister pre záležitosti EÚ navrhol sankcie voči Maďarsku
https://www.teraz.sk/zahranicie/nemecky-minister-pre-zalezitosti-eu/457879-clanok.html
Szijjártó a Czaputowicz: Krajiny V4 by mali v núdzi úzko spolupracovať
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-a-czaputowicz-krajiny-v4-by/458815-clanok.html
Za deň zomrelo v Maďarsku 14 ľudí a pribudlo ďalších 100 infikovaných
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-za-den-zomrelo-14-ludi-a-p/459735-clanok.html
Ďalší domov dôchodcov v Budapešti sa stal ohniskom nákazy koronavírusu
Štyroch dôchodcov s príznakmi ochorenia COVID-19 hospitalizovali, zvyšní sa cítia dobre.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-dalsi-domov-dochodcov-v-b/459678-clanok.html
Koronavírusom zasiahnutý domov dôchodcov v Budapešti dezinfikuje armáda
https://svet.sme.sk/c/22381798/koronavirusom-zasiahnuty-domov-dochodcov-v-madarsku-dezinfikuje-armada.html
V Maďarsku zomrelo už 85 ľudí na ochorenie COVID-19
https://www.teraz.sk/zahranicie/zomrelo-uz-85-ludi-stav-v-domove-do/459588-clanok.html
Orbánova vláda obmedzila vychádzanie na neurčitú dobu
https://www.teraz.sk/zahranicie/brief-orbanova-vlada-obmedzila-vycha/459369-clanok.html
Samosprávy pre hrozbu nákazy obmedzujú vstup do turistických miest
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-samospravy-pre-hrozbu-nakaz/459271-clanok.html
Vyše 700 ľuďom udelili v Maďarsku pokutu za porušenie obmedzení pohybu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vyse-700-ludom-udelili-pok/459098-clanok.html
Starosta Budapešti navrhol vláde, aby o mesiac predĺžila obmedzenia
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-starosta-budapesti-navrhol-v/458961-clanok.html
Koronavírus sa objavil už vo dvoch budapeštianskych domovoch dôchodcov
https://www.teraz.sk/zahranicie/koronavirus-sa-objavil-uz-vo-dvoch-bud/458611-clanok.html
Orbán chce vytvoriť toľko pracovných miest, koľko ich padne za obeť
https://www.teraz.sk/ekonomika/orban-chce-vytvorit-tolko-pracovnych/458401-clanok.html
Maďarskí nezávislí poslanci žiadajú zdaniť podnikateľov blízkych vláde
8. apríla 2020 - (tasr)
Traja nezávislí poslanci maďarského parlamentu predložili v utorok večer návrh, aby v rámci protiepidemiologickej ochrany bola zavedená daň pre tých, čo v uplynulom desaťročí najviac zarobili na verejných financiách. Informoval o tom v stredu spravodajský portál 24.hu. Trojica poslancov v zdôvodnení návrhu uviedla, že v súvislosti so zmiernením rozsiahlych ekonomických a sociálnych následkov epidémie spôsobenej novým druhom koronavírusu sa vynára opodstatnené spoločenské očakávanie, aby tí podnikatelia, ktorí v uplynulých rokoch zarobili miliardy forintov na zákazkách financovaných z verejných zdrojov, prispeli na zmiernenie tejto krízy. V návrhu, ktorý podali pod názvom Zákon o príspevku solidarity niektorých zvýhodnených hospodárskych subjektov, sa kľúč dane v rozpätí od jedného do troch percent stanovuje na základe výšky príjmov za obdobie od 1. januára 2012 do 10. marca 2020. Návrh zákona bol hovorovo pomenovaný ako Mészárosova daň solidarity podľa podnikateľa profitujúceho najviac z verejných zákaziek Lőrinca Mészárosa, ktorý je blízkym priateľom premiéra Viktora Orbána a v roku 2018 bol podľa časopisu Forbes najbohatším Maďarom.
Bez moci by mu zrejme hrozilo väzenie
Je jasné, že Orbánov režim je kleptokratický
7. apríla 2020 - (Tímea Krekovič Beck - dennikn.sk)
„Ak by maďarská vláda padla, bolo by to pre niektorých jej členov nebezpečné,“ vraví Zsolt Zádori z mimovládnej organizácie Maďarský helsinský výbor. - Maďarský premiér Viktor Orbán presadil v parlamente takzvaný zákon o koronavíruse, ktorý mu na neobmedzenú dobu prepožičal plnú moc v mene boja s pandémiou. Hoci odborníci nespochybňujú, že doba si vyžaduje mimoriadne opatrenia, väčšine kritikov chýba, že svoje nové právomoci nijako neohraničil. Otázkou tak ostáva, kedy vráti mandát plnej moci, a koľko zákonov sa mu dovtedy podarí presadiť bez poslancov. Už počas prvého týždňa, odkedy je zákon v platnosti, predložil desiatky návrhov, no len málo z nich má niečo spoločné s vírusom, väčšina len rozširuje slobodu a právomoci ľuďom blízkym vláde, hovorí v rozhovore právny ochranca Zsolt Zádori z mimovládnej organizácie Maďarský helsinský výbor. / Ako právni ochrancovia sme navrhli, aby ústavný súd v súčasnej výnimočnej situácii zasadal nepretržite a aby sa naňho mohol obrátiť hoci aj jediný poslanec. Alebo, aby stačil iba podpis predsedu opozičnej strany. Ani toto Fidesz neprijal, preto sú dnes v platnosti tie isté pravidlá ako v normálnej situácii. V Maďarsku navyše ústavný súd nemá stanovené, kedy má v nejakej kauze rozhodnúť. Takže ak vláda dekrétmi zavedie opatrenie výrazne poškodzujúce základné ľudské právo kohokoľvek, a medzitým priamo niekoho alebo skupinu ľudí poškodí, môže sa stať, že ústavný súd rozhodne až potom, čo napríklad daný dekrét už ani nie je v platnosti. / Každej vláde ide o to, aby ostala pri moci. Pre maďarskú vládu je to až existenciálna otázka. Veď nikto nemôže okrem samotnej vlády poprieť, že táto vláda má kleptokratický charakter, teda, že sa snaží obrátiť verejné financie vo svoj prospech. Ak by vláda padla, bolo by to pre jej členov nebezpečné, pretože by ich nepostihla len strata príjmu alebo majetku, ale je veľmi pravdepodobné, že by prišli o slobodu. V prípade pádu im hrozia ťažké obvinenia, preto si myslím, že táto vláda má veľký záujem na tom, aby nastolila situáciu, ktorá by eliminovala aj tú najmenšiu nádej, že ju opozícia vo voľbách porazí. Keďže nikto na svete nevie, kedy sa skončí pandémia, a koľko bude mať obetí, a z politického hľadiska nikto vopred nevie, ako veľmi bude verejná mienka v európskych krajinách obrátená proti vládam, maďarský premiér potrebuje mať istotu, že to dopadne preňho priaznivo. Koronavírus vidí ako príležitosť poistiť si víťazstvo.
https://dennikn.sk/1843401/je-jasne-ze-orbanov-rezim-je-kleptokraticky-bez-moci-by-mu-zrejme-hrozilo-aj-vazenie
V Maďarsku platí neobmedzene výnimočný stav
V demokraciách nebýva zvykom, aby si parlament odhlasoval zákon, ktorým si radikálne obmedzí svoju činnosť a posilní moc v rukách jednej strany a jej lídra. Od pondelka je to však nová realita v Maďarsku. Napriek výhradám opozície vládna strana Fidesz, ktorá má pohodlnú dvojtretinovú väčšinu, spornú legislatívu presadila. Toto sú najdôležitejšie z prijatých opatrení: - Vláda v čase výnimočného stavu môže dekrétmi obmedziť platnosť konkrétnych zákonov; - Ústavný súd bude počas výnimočného stavu pôsobiť online; - Kým trvá výnimočný stav, nesmú sa vyhlásiť voľby alebo referendá...
https://dennikn.sk/1829537/orbanovi-to-preslo-v-madarsku-plati-neobmedzene-vynimocny-stav-a-jeho-popularita-iba-rastie
Orbánov koronový prevrat
3. apríla 2020 - (R. Daniel Kelemen - dennikn.sk)
Autor je profesor politológie a práva na Rutgers University. / Maďarský premiér ako prvý autokrat v Európskej únii využíva pandémiu ako zámienku na upevnenie svojej moci. / 30. marca 2020 maďarský parlament na pozadí koronavírusovej pandémie udelil premiérovi Viktorovi Orbánovi „súbor mimoriadnych právomocí“. Premiér teraz môže na neurčito pozastaviť platnosť existujúcich zákonov a pravidiel len na základe vlastného nariadenia. Nedajú sa uskutočniť nové voľby a ľudia, o ktorých sa zistí, že šíria to, čo vláda považuje za „klamstvá“ alebo „skreslené pravdy“, ktoré bránia úsiliu chrániť verejnosť pred pandémiou, môžu byť väznení až päť rokov. Teoreticky by parlament mohol zvrátiť zákon dvojtretinovým hlasovaním, ale nikdy sa tak nestane, pretože v parlamente dominuje Orbánova strana. V praxi bude Orbán vládnuť na základne vlastnej ľubovôle, pokiaľ bude chcieť. Mnohí pozorovatelia interpretovali tento „splnomocňujúci akt“ ako umieráčik maďarskej demokracii. To však nie je celkom presné, pretože Orbán už dávno maďarskú demokraciu pochoval. Poprední odborníci na hybridné režimy sa už dávno domnievajú, že Maďarsko ani doteraz nebolo demokraciou, ale skôr „konkurenčným autoritárskym“ režimom alebo „volebnou autokraciou“. Nedávno si to medzinárodné ratingové orgány začali o Maďarsku uvedomovať a znižovať úroveň jeho hodnotenia, čím sa stalo prvým členským štátom Európskej únie, ktorý sa už podľa organizácie Freedom House nepovažuje za slobodnú krajinu ani za plnohodnotnú demokraciu. Takže ak už Maďarsko bolo autokraciou, čo sa tento týždeň zmenilo prijatím „splnomocňujúceho aktu“? Aj keď je pravda, že Orbán už vládol Maďarsku len s miernymi obmedzeniami, vývoj v tomto týždni predstavuje zásadnú zmenu. Orbán sa vzdal akejkoľvek pretvárky, že je demokratickým lídrom. Orbánov samoprevrat je taký bezostyšný, že vyvolá napätie vo vzťahu k Európskej únii a mohol by dokonca ohroziť pohodlné postavenie príjemcu rozsiahlych dotácií EÚ, ktoré môže rozdávať svojim kamarátom a ktoré získal ako člen Európskej ľudovej strany Angely Merkelovej. Využitie núdzového stavu na zmocnenie sa mimoriadnych právomocí je jedným z najstarších trikov v príručke autokratov. Prečo však Orbán riskoval také vážne dôsledky, aj keď mal moc v Maďarsku bezpečne v rukách i doteraz? Aby sme pochopili najnovšie posilnenie Orbánovej moci, musíme pochopiť jeho prostriedky, motív a príležitosť. S dvojtretinovou väčšinou v parlamente, ústavným súdom nabitým strane lojálnymi sudcami a vďaka prísnej kontrole nad všetkými pákami vládnej moci mal Orbán už dlho prostriedky na to, aby sa zabezpečil ako priamy diktátor. Pandémia mu dala motív a príležitosť, aby to urobil. Orbánova vláda už roky zdravotníctvo riadila zle a nedostatočne doň investovala. Zdravotnícky systém môže v dôsledku krízy skolabovať. Ak zlyhania v zdravotníctve vyjdú najavo, mohlo by to zvýšiť opozíciu verejnosti proti jeho režimu, a preto bolo pre Orbána nevyhnutné umlčať zostávajúce nezávislé médiá v Maďarsku. Legitimita režimu sa vo veľkej miere opiera aj o jeho (údajný) hospodársky úspech, ale ten by mohol byť zvrátený v dôsledku koronou vyvolanej recesie a kolapsu priamych zahraničných investícií. Už pred krízou čelil Orbán vyhliadke, že Únia by mohla znížiť dodávku štedrých dotácií (ktoré on rozdeľuje svojim kamarátom) zavedením nového pravidla „podmienenosti právneho štátu“ v nasledujúcom rozpočte EÚ. Vzhľadom na vyhliadky na hospodársku stagnáciu a potenciálne zníženie veľkosti príspevkov z Únie potrebuje na podporu svojho „mafiánskeho štátu“ nové zdroje príjmov. Ako zdôraznil Péter Krekó, Orbánova vláda využitím svojich mimoriadnych právomocí zriadila „vojenskú pracovnú skupinu, ktorá dohliada na prevádzku 140 spoločností poskytujúcich kritické služby“. Režim má zavedené plány, aby vláda prevzala majetkové podiely v spoločnostiach, ktorým poskytne finančnú podporu. Orbán možno bude chcieť využiť krízu na prevzatie vlastníctva domácich a zahraničných firiem pod kontrolu ľudí blízkych Fideszu. Orbán možno bude chcieť využiť krízu na legitimizáciu svojej vlastnej značky autoritatívneho riadenia a na fatálnu diskreditáciu Európskej únie ako spolku liberálnych demokracií. Keby sa Orbán zaoberal iba udržaním vlastnej moci, mohol by upustiť od takého očividného odmietnutia demokracie. On je však ambicióznejší. Chce demonštrovať svoju beztrestnosť a ostatným ctižiadostivým autoritárom ukázať, že aj oni môžu dokázať budovať autokracie v rámci EÚ. Pandémia nielenže zvýšila Orbánovu motiváciu chopiť sa diktátorskej moci, ale poskytla mu aj ideálnu príležitosť. Pokiaľ upevňoval svoj autokratický režim za posledné desaťročie, opakovane sa spoliehal na rozptyľovanie Únie inými krízami - od krízy eurozóny cez migračnú krízu až po brexit. Orbán vsádza na to, že kým sa ostatní vedúci predstavitelia jednotlivých štátov a Únie zaoberajú riešením pandémie a hospodárskej krízy, bude menej pravdepodobné, že vynaložia politický kapitál na to, aby sa mu postavili. Okrem toho chápe, že jeden z hlavných nástrojov, ktoré by EÚ mohla použiť na potrestanie jeho režimu - pozastavenie dotácií -, by mohol počas tejto krízy postaviť Úniu do veľmi zlého svetla. Počiatočné reakcie vedúcich predstaviteľov Únie za posledné dva dni naznačujú, že Orbán mal správny odhad, keď si myslel, že by mohol beztrestne zaviesť diktatúru. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá sa spoliehala na podporu Orbána pri získaní úradu a ktorá bráni úsiliu oslabiť jeho režim, vydala slabé vyhlásenie, v ktorom sa nezmieňuje Orbán ani Maďarsko menom a ktoré len sľúbilo „monitorovať v duchu spolupráce uplatňovanie núdzových opatrení vo všetkých členských štátoch“. Skupina trinástich vlád členských štátov vydala dôraznejšie formulované spoločné vyhlásenie, ale ani ony nemenovali Orbána a neschválili žiadne konkrétne kroky okrem výzvy pre Komisiu, aby „monitorovala“ núdzové opatrenia všetkých štátov a aby Rada ministrov prerokovala túto otázku „v prípade potreby“. Najvýznamnejšie odpovede prišli od členov Orbánovej politickej skupiny - Európskej ľudovej strany (EPP) -, napríklad od popredných predstaviteľov fínskej Národnej koaličnej strany alebo strany dánskych konzervatívcov, ktorí požiadali o vylúčenie Fideszu zo skupiny aj z frakcie v Európskom parlamente. Kým CDU Angely Merkelovej je dlhoročným obhajcom Orbánovho režimu, jeden z jej potenciálnych nástupcov Norbert Röttgen jasne uviedol, že jeho konanie je neprijateľné. Aj keď z minulých skúseností vyplýva, že vedúci EPP budú naďalej podporovať svojho domáceho autokrata, je možné, že Orbánove drzé činy ho tentoraz vyradia z centra stredopravého bloku. Lenže Orbán už chápe, že jeho režim môže vydržať aj bez sponzorov z EPP. Vypestoval si úzke vzťahy s vládnou PiS v Poľsku a s ďalšími krajne pravicovými stranami, ako je napríklad Salviniho Liga. Zdá sa byť presvedčený, že EÚ nezastaví dotácie, z ktorých žije jeho režim, a že môže ohrnúť nosom aj nad strachom z efektívnych sankcií pre nedodržiavanie demokratických hodnôt Únie.
Demokracia v karanténe?
31. marca 2020 - (Ivan Drábek - Pravda)
Mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne rozhodnutia a ráznych lídrov, ktorí ich dokážu presadiť. Na to, aby pri pohrome, keď ide o zdravie a životy ľudí, nemali zviazané ruky, potrebujú výnimočné právomoci. To, že si maďarský premiér Viktor Orbán presadil núdzový stav na boj proti koronavírusu, samo osebe nie je ničím zvláštne. Počas pandémie to robia aj lídri krajín, o demokratickom zakotvení ktorých nik nepochybuje. Orbán však po desaťročí budovania svojho mocenského monopolu nemá v Európe dobrú povesť. Jeho kritici varujú, že nové mimoriadne právomoci by mohol zneužiť, aby demokraciu posadil do karantény a neposlušných novinárov, na ktorých by sa dal našiť sprísnený paragraf o šírení poplašnej správy, hoci aj za mreže. Tieto znepokojujúce úvahy majú však háčik. Ak by sa Orbán skutočne rozhodol pre diktatúru, mohol ju zaviesť už dávno. Jeho dvojtretinová parlamentná väčšina dokáže s ústavou spraviť čokoľvek aj bez barličky núdzového stavu. Prečo však Viktátor, ako ho volajú jeho neprajníci, odmietol časovo ohraničiť platnosť núdzového stavu? Veď aj antickí diktátori v čase ohrozenia rímskej republiky dostávali mimoriadne právomoci iba na pol roka. On si navyše mohol byť istý, že mu parlament núdzový stav kedykoľvek predĺži. Podľa všetkého Orbán požiadavku opozície nesplnil náročky, lebo nechcel, aby za núdzový stav, ktorý má masívnu podporu verejnosti, hlasovala. Vládna propaganda jej to tak ešte dlho bude môcť otĺkať o hlavu ako prejav sebeckého politikárčenia v čase celonárodného ohrozenia.
Orbán dostal od parlamentu bianko šek
30. marca 2020 - (Ivan Drábek - Pravda)
Maďari už vedia, kedy v ich krajine pominie hrozba vyvolaná pandémiou koronavírusu. Vtedy, keď o tom rozhodne premiér Viktor Orbán. Kabinet Viktora Orbána v pondelok dostal od zákonodarcov časovo neobmedzené mimoriadne právomoci. Vďaka nim bude vládnuť pomocou dekrétov, pričom má právo pozastaviť platnosť niektorých zákonov. Môže samostatne prijímať zásadné rozhodnutia bez potreby zvolávať parlament, ktorý by ich za normálnych okolností musel schvaľovať. Núdzový stav, počas ktorého sa nesmú konať voľby ani referendá, potrvá dovtedy, kým samotná vláda nerozhodne o jeho ukončení. Práve neohraničená dĺžka trvania núdzového stavu je dôvod, prečo opozičné strany odmietli zákon o jeho zavedení podporiť. „Časovo neobmedzené splnomocnenie vláde nemôžeme poskytnúť,“ vyhlásil včera predseda socialistickej strany Bertalan Tóth. „Nežiadame nič iné, len aby bol istý hraničný termín. Predložili sme doplňujúci návrh, na základe ktorého si to môžete rozmyslieť a prosím vás, aby ste si to rozmysleli,“ obrátil sa podľa portálu Index.hu Tóth na poslancov vládneho Fideszu. Podobne ako Tóth aj expremiér Ferenc Gyurcsány, líder Demokratickej koalície, opozičnej strany s najsilnejšou podporou, pripustil, že s väčšinou vládnych opatrení týkajúcich sa boja proti šíreniu nákazy možno súhlasiť. Nespochybňoval ani to, že v takejto situácii vláda potrebuje mať rozviazané ruky, aby mohla pružne reagovať na vývoj situácie. Pripomenul však, že krízový stav vyhlásený pred štyrmi rokmi v súvislosti s vtedajšou migračnou vlnou vláda nezávisle od aktuálneho stavu a zákonných podmienok udržiava stále v platnosti. Preto sa podľa Gyurcsánya nemožno čudovať, že opozícia Orbánovmu kabinetu nedôveruje a oprávnene sa obáva, že núdzový stav po skončení epidémie nezruší. Spor o to, či je nevyhnutné ponechať rozhodnutie o dĺžke trvania núdzového stavu v rukách vlády, už pred týždňom poznačil rozpravu o návrhu zákona. Fidesz sa ho vtedy pokúšal presadiť v skrátenom legislatívnom konaní, na čo by potreboval súhlas štvorpätinovej väčšiny poslancov. Opozícia ale svoju podporu podmienila trojmesačnou platnosťou mimoriadneho režimu, s tým, že rozhodnutie o jeho prípadnom predĺžení by sa koncom júna vrátilo do parlamentu. Vládna strana to odmietla s argumentom, že vývoj pandémie je nepredvídateľný. „Kto dnes dokáže povedať, či o 90 dní tento parlament bude schopný zasadnúť?“ citovala šéfa poslaneckého klubu Fideszu Mátého Kocsisa agentúra MTI. „Isté je iba jedno, že o 90 dní budeme my všetci v oveľa horšom stave,“ doplnil ho premiér Orbán. Na pripomienku z opozičných radov, či Maďarsko nemôže nasledovať príklad Európskeho parlamentu, Rumunska a najnovšie Poľska, a ako poistku proti tomu, aby epidémia neznefunkčnila parlament, zaviesť možnosť rozpravy a uznášania sa elektronicky, takpovediac z „home officu“, zmysluplná odpoveď neprišla. Fidesz, ktorý má v parlamente ústavnú väčšinu, už na druhý pokus na zavedenie núdzového stavu hlasy opozičných poslancov nepotreboval. „Vyriešime to aj bez vás,“ odkázal im Orbán. „Ja potrebujem 133 odvážnych ľudí, 133 najodvážnejších ľudí krajiny,“ povzbudil vládnych zákonodarcov, aby sa nedali odradiť a vykonali pre krajinu potrebné kroky. „Bianko šek“ Orbánovi, ako nový zákon označuje opozícia, napokon v pondelok podpísalo až 137 zákonodarcov. K Orbánovým poslancom sa totiž pripojili aj ultrapravicoví odštiepenci z opozičného Jobbiku. Zákon po podpise prezidentom môže nadobudnúť platnosť už v utorok. Maďarská vláda núdzový stav zaviedla už 11. marca. Ten ale minulú stredu vypršal, lebo podľa ústavy ho následne musí predĺžiť parlament. Orbánov kabinet vyvíjal silný tlak na opozíciu, aby podporila zrýchlené legislatívne konanie, bez ktorého vraj nebude môcť prijímať účinné opatrenia proti šíreniu nákazy. Podľa opozície to však nebola pravda, čo najlepšie dokumentuje séria nových nariadení prijatých koncom minulého týždňa. Na ich presadenie vláda použila zopár právnych kľučiek vrátane právomocí úradu hlavného hygienika. Od uplynulej soboty napríklad v Maďarsku platí čiastočný zákaz vychádzania. V rámci neho občania až do Veľkej noci môžu opustiť svoje domovy iba na cestu do práce, prípadne na zabezpečenie svojich základných potrieb. Novinkou je aj to, že odvčera dostali nemocnice vojenských veliteľov. Orbán, ktorý núdzový stav označuje za „niečo medzi demokraciou a vojnovým stavom“, vyslal vojakov do zdravotníckych zariadení, aby tam dohliadali na dodržiavanie epidemiologických opatrení, zabezpečovali hospodárenie so zdravotníckym materiálom a starali sa o personálne obsadenie nemocníc. Vojakov už predtým vláda nasadila aj do približne 140 kľúčových firiem, ako sú elektrárne či potravinové reťazce.
Európsky parlament dôrazne vyzýva Orbána na ochranu demokracie
25. marca 2020 - (tasr)
Akékoľvek mimoriadne opatrenia, ktoré prijmú maďarské orgány v súvislosti s nákazou COVID-19, musia byť v súlade so základnými hodnotami EÚ. To je odkaz Európskeho parlamentu pre vládu maďarského premiéra Viktora Orbána. V utorok sa v tomto duchu vyjadril predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar. Španielsky europoslanec tým zareagoval na snahy maďarskej vlády rozšíriť si svoje právomoci tak, aby mohla okrem iného vládnuť aj pomocou dekrétov. „V mene Výboru pre občianske slobody by som chcel vyjadriť obavy v súvislosti so zámerom maďarského Národného zhromaždenia hlasovať o predĺžení núdzového stavu v Maďarsku a o súvisiacich zmenách v trestnom zákonníku. Uvedomujeme si, že členské štáty majú v týchto ťažkých časoch zodpovednosť za prijatie ochranných opatrení, tieto opatrenia by však vždy mali zabezpečovať ochranu základných práv, právneho štátu a demokratických zásad,“ upozornil López Aguilar. Šéf výboru LIBE upozornil, že europarlament v tejto súvislosti vyzval Európsku komisiu, aby posúdila, či je navrhovaný maďarský zákon v súlade s hodnotami zakotvenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, a aby členským štátom pripomenula ich povinnosť dodržiavať a ochraňovať tieto spoločné hodnoty. Maďarské vláda 20. marca predložila návrh zákona, ktorý by jej umožnil vládnuť pomocou dekrétov. Napriek tomu, že maďarské Národné zhromaždenie tento návrh v pondelok (23.3.) neschválilo, vládna koalícia Fidesz-KDNP disponujúca dvojtretinovou väčšinou poslancov sa ho môže pokúsiť pretlačiť parlamentom na budúci týždeň v utorok.
#koronavírus - https://www.teraz.sk/tag/koronavirus
Odporúčania / Pomoc sebe a druhým / Bezpečnostné opatrenia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2749289781836647
SR a Maďarsko sa dohodli na otvorení priechodu Šiatorská Bukovinka
29. marca 2020 - (tasr)
Na čiastočnom znovuotvorení cestného hraničného priechodu Šiatorská Bukovinka - Somoskőújfalu, ktorý bol zatvorený v rámci opatrení proti šíreniu nákazy novým koronavírusom, sa dohodol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó s ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom (SaS). Maďarský minister to oznámil na sociálnej sieti. Podľa agentúry MTI Szijjártó podotkol, že v Novohradskej župe spôsobilo zatvorenie hraničného priechodu problémy v cezhraničnej dochádzke zamestnancov do okolitých podnikov, preto bolo pre túto situáciu potrebné nájsť riešenie. Szijjártó zdôraznil, že ekonomiky Slovenska a Maďarska sú úzko prepojené, a že SR je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. Dodal, že vlaňajšia výmena tovaru prekročila desať miliárd eur.
Otvorenie priechodu Šahy pre kamióny veľmi pomohlo
https://www.teraz.sk/slovensko/m-lucansky-otvorenie-hranicneho-pr/456415-clanok.html
V Maďarsku platí čiastočný zákaz vychádzania
28. marca 2020 - (tasr)
V zmysle nariadenia maďarskej vlády začal v sobotu 28. marca od 00.00 h platiť čiastočný zákaz vychádzania, ktorý potrvá do 11. apríla. V tomto období môžu obyvatelia opustiť svoje domovy iba v odôvodnených prípadoch, akými sú výkon práce či zabezpečenie základných potrieb. Nariadenie, ktorého cieľom je brániť šíreniu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2, zverejnili v piatok v štátnom vestníku. Obchody s potravinami, lekárne, tržnice a drogérie zostávajú otvorené. Osoby vo veku nad 65 rokov majú vyhradený čas pre nákup v čase od 09.00 h do 12.00 h. Popri chodení do práce či nakupovaní je vonku možné aj naďalej športovať, venčiť psa, avšak medzi osobami treba udržiavať vzdialenosť 1,5 metra. Dodržiavanie vládneho nariadenia kontroluje polícia, pričom tá nebude preverovať potvrdenie od zamestnávateľa.
Počet nakazených v Maďarsku stúpol na 408, 13 ľudí nákaze podľahlo
https://www.teraz.sk/zahranicie/pocet-nakazenych-koronavirusom-stupo/456417-clanok.html
Maďarsko pripravilo nemocniciam príručku k novému koronavírusu
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-pripravili-nemocniciam-jedno/456322-clanok.html
Sulík telefonoval Szijjártóovi, hovorili o cezhraničnej preprave tovaru
27. marca 2020 - (tasr)
Minister hospodárstva SR Richard Sulík 27. marca 2020 telefonicky rokoval so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom o vzájomnej ekonomickej spolupráci. „Zhodli sme sa na tom, že aj naďalej urobíme všetko pre nerušený rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce. Preto budeme napomáhať voľnému pohybu tovaru cez naše hranice,” uviedol maďarský minister na sociálnej sieti. Szijjártó zdôraznil, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. Vlaňajšia výmena tovaru prekročila desať miliárd eur. „Rýchly prejazd kamiónov cez hranice je nutný pre fungovanie ekonomiky a na to, aby sme mohli zaručiť priebežné zásobovanie obyvateľstva,” konštatoval maďarský minister zahraničných vecí. Slovenská polícia na sociálnej sieti uviedla, že Maďarsko spomaľuje až zastavuje vstup a prechod kamiónov na svoje územie. „Maďarský krízový štáb urobil toto rozhodnutie na základe kolapsu počítačového systému na rumunskej strane. Maďarsko preto uzatvorí hranice s Rumunskom. To, ako dlho budú trvať opatrenia voči hraniciam so Slovenskou republikou, nie je známe,” konštatovala polícia.
Maďarská reprezentácia podporí organizácie v boji s pandémiou
https://www.teraz.sk/sport/madarsko-futbalova-reprezentacia-podp/456129-clanok.html
Maďarsko požiadalo o pomoc štáty Turkickej rady
Členmi rady sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko a Uzbekistan, pričom Maďarsko má štatút pozorovateľskej krajiny.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-poziadalo-o-pomoc-staty-tur/456037-clanok.html
Maďarským nemocniciam budú od pondelka veliť vojaci
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-nemocniciam-budu-od-pondelka/455961-clanok.html
Maďarská vláda nariadila čiastočný zákaz vychádzania
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsk-vlada-nariadila-od-soboty-cia/455923-clanok.html
Do Maďarska sa vrátila nákaza vtáčou chrípkou
https://www.teraz.sk/zahranicie/do-madarska-sa-vratila-nakaza-vtaco/455697-clanok.html
Orbán sa ohradil voči kritike generálnej tajomníčky Rady Európy
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-sa-ohradil-voci-kritike-general/455673-clanok.html
Maďarsko zakázalo vývoz látky používanej v liekoch proti koronavírusu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zakazalo-vyvoz-latky-pouz/455478-clanok.html
Vojaci v stave núdze hliadkujú
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vojaci-v-stave-nudze-hliadku/455385-clanok.html
Z Izraela repatriovali 43 Maďarov, na palube boli aj občania SR
https://www.teraz.sk/zahranicie/z-izraela-repatriovali-43-madarov-na-p/455892-clanok.html
Približne 20 km kolónu vytvorili na východe Rakúska nákladné vozidlá
https://www.teraz.sk/zahranicie/pri-hranicnom-priechode-do-madarska-sa/455732-clanok.html
Maďarsko spomaľuje prechod kamiónov cez svoje územie
https://www.teraz.sk/zahranicie/policia-upozornuje-ze-madarsko-spo/455597-clanok.html
V Maďarsku sa nakazil koronavírusom aj vedúci pracovník úradu zdravia
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-sa-nakazil-koronavirusom-aj/455641-clanok.html
V autobuse s Ukrajincami na budapeštianskom obchvate vypukol požiar
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-autobuse-s-ukrajincami-na-b/455615-clanok.html
Samosprávy maďarských miest dezinfikujú verejné priestranstvá
https://www.teraz.sk/zahranicie/samospravy-madarskych-miest-dezinfiku/455524-clanok.html
Mestá nemajú právomoc zavádzať zákaz vychádzania
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-uviedlo-mestam-ze-nemaju-p/455469-clanok.html
Do konca apríla pozastavuje Wizz Air takmer všetky lety z Maďarska
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-do-konca-aprila-pozastavuje/455361-clanok.html
Neobmedzené právomoci na neobmedzený čas?
V Maďarsku odhalili príčinu nekontrolovateľného šírenia koronavírusu!
26. marca 2020 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)
Už sme si zvykli, veď to počúvame (celý svet to počúva) od maďarskej politickej elity najmenej 150 rokov, že oni, len oni, všetko vedia a robia najlepšie na svete. Proste, hotová krajina zázrakov! Predseda vlády Viktor Orbán má v maďarskom parlamente pohodlnú, dvojtretinovú väčšinu, ale ako sa zdá, v boji s koronavírusom mu ani to nepostačuje. A tak sa tento malý diktátor, trpiaci mečiarovsko-ficovským komplexom velikášstva, snažil v pondelok presvedčiť parlament, aby vyhlásil výnimočný stav a jemu odsúhlasil neobmedzené právomoci na neobmedzený čas. Podľa Orbána iba tak dokážu Maďari túto pliagu rýchlo a bezo zvyšku poraziť. Ako prví v EÚ, samozrejme. Potreboval k tomu štyri pätiny hlasov, ale parlamentná opozícia správne postrehla, že v tom momente by boli v Maďarsku zlikvidované aj tie posledné zvyšky ešte ako tak fungujúcej parlamentnej demokracie. Nechápem(?), prečo tak musel urobiť. Veď v Maďarsku to už roky funguje tak, že parlament Orbánovi hneď ráno schváli všetko, čo sa mu v noci prisnilo. Opozícia to našťastie okamžite pochopila. A výsledok? Ihneď po hlasovaní boli opoziční poslanci vyhlásení za vlastizradcov, ktorí budú, a vlastne už aj sú, zodpovední za šírenie koronavírusu v krajine. Tí sa okamžite stali terčom nevyberaných útokov zo strany vládnych činiteľov a provládnych médií. Naopak, „svojich“ 133 verných poslancov vyhlásil za hrdinov. Nech si „provírusová“ opozícia trhne nohou, ONI ten boj zvládnu aj bez nej! Veru tak... V čase potreby zjednotenia všetkých síl sa mu opäť (ako už neraz) podarilo rozdeliť národ. Tentoraz na proti- a provírusových. Nie je to choré? Našťastie v Maďarsku viditeľne narastá počet tých, ktorí už nedajú na jeho premúdre sladké rečičky, klamstvá a demagógiu. Prestávajú mu konečne veriť, ozývajú sa čoraz hlasnejšie a mám dojem, že mu to v najbližších voľbách aj patrične zrátajú. Koronavírus sa pomaly, ale iste stáva hrobom Viktora Orbána, aj keď on si myslí pravý opak. Samozrejme... P. S.: Je čoraz lepšie viditeľné, že koronavírus napadol už aj Viktora Orbána, no nie jeho pľúca to je isté...
V maďarskom päťčíselnom lote padla rekordná výhra
29. marca 2020 - (tasr)
V maďarskej päťčíselnej stávkovej hre loto padla v sobotu najvyššia výhra všetkých čias. Tipujúci, ktorý stavil na čísla 20, 33, 39, 50 a 64, si odnesie vyše 6,4 miliardy forintov (18 miliónov eur), informovala agentúra MTI. Štátna stávková spoločnosť Szerencsejáték Zrt. uviedla, že jackpot v tejto najobľúbenejšej stávkovej hre Maďarov sa akumuloval 38 týždňov. Výherca sa o výhru musí prihlásiť do 90 dní. V Maďarsku - na rozdiel od Slovenska - nezatvorili pre pandémiu nového druhu koronavírusu stávkové kancelárie, zaviedli v nich iba prísnejšie epidemiologické opatrenia. Doposiaľ najvyššiu výhru v tejto stávkovej hre s hodnotou takmer 5,1 miliardy forintov (16,5 milióna eur) si odniesol výherca v novembri 2003.
Najvyššie postavená príslušníčka maďarskej menšiny v slovenskej vláde
Štátna tajomníčka Filipová: Bolo by skvelé, keby sme mali sieť škôl, kde učia aj po rómsky / - Nešla som do politiky vyslovene s maďarskou tematikou. To neznamená, že by som popierala svoj pôvod, snažila som sa osloviť aj maďarských voličov. Druhý deň po voľbách, ktoré sa skončili pre maďarských politikov tragicky, som si uvedomila, ako málo Maďarov bude v parlamente a vo vláde. Odvtedy cítim veľkú zodpovednosť, aby som zastupovala aj Maďarov. Popritom, že mám konkrétne odborné zameranie, budem zastupovať Maďarov prinajmenšom v školstve, ale budem sa snažiť mať silný hlas aj v iných oblastiach. / - Máme spoločnú maďarsko-slovenskú históriu. Už sa to však podľa mňa vyvíja pozitívne. Sme si navzájom bližšie, spolupracujeme aj v politike, čo tiež prináša zmenu, alebo sú tu napríklad zmiešané manželstvá. Vyučovanie maďarčiny na slovenských školách by mohlo byť otázkou budúcnosti. V poslednom čase som mala v tejto súvislosti niekoľko prekvapivých skúseností. Jeden môj učiteľ z právnickej fakulty, ktorý je z typicky slovenskej oblasti, mi napísal, že sa práve učí po maďarsky, pretože to potrebuje pri svojej práci. Počas kampane mi jeden starosta povedal, že chodí na hodiny maďarčiny, pretože má vo svojej obci veľa Maďarov. Práve pozitívne príklady takýmto veciam pomôžu. Ak raz v jednej škole, kde bude aj veľa maďarských žiakov, príde od rodičov takáto iniciatíva, tak si to viem predstaviť, ale je to otázka vzdialenejšej budúcnosti.
https://dennikn.sk/1840263/statna-tajomnicka-filipova-bolo-by-skvele-keby-sme-mali-siet-skol-kde-ucia-aj-po-romsky
Pred 120 rokmi sa narodil svetoznámy rodák z Košíc Sándor Márai
https://www.teraz.sk/kultura/svetoznamy-sandor-marai-rodak-z-ko/459515-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2791471377618487
Ján Varšo: Veľa zdravia a pohody krajanom, rodákom a priateľom Slovenska v čase Veľkonočných sviatkov i po nich!
Koronavírus mení naše životy, aj pohľad na nastavenie hodnôt / Krízové opatrenia ÚSŽZ / Systémová podpora krajanov / Odchody vzácnych ľudí zostanú v spomienkach
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4866/jan-varso-vela-zdravia-a-pohody-krajanom-rodakom-a-priatelom-slovenska-v-case-velkonocnych-sviatkov-i-po-nich
Zmrazenie dotácií ÚSŽZ na projekty krajanov vzhľadom na šírenie koronavírusu
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4860/zmrazenie-dotacii-uszz-na-projekty-krajanov-vzhladom-na-sirenie-koronavirusu-covid-19
Letné prázdninové tábory pre krajanské deti na Slovensku v roku 2020 zrušené
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4883/letne-prazdninove-tabory-pre-krajanske-deti-a-mladez-na-slovensku-v-roku-2020-zrusene
Matičná požičovňa krojov a kostýmov
https://matica.sk/satnica-matice-slovenskej/
Uhorský Ústavopis z roku 1872
Všetci tí, ktorí ku štátu uhorskému, pod jeho kráľa, zákony, vládu a vrchnosti patria, tvoria spolu štátne občianstvo uhorské...
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10871-uhorsky-ustavopis-z-roku-1872-stvrta-cast-ukoncenie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2777945922304366
Koronavírus: Počet prípadov na Slovensku sa zvýšil na 217
rúška sú už povinné a Česko hlási rekordný počet testov
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-pocet-pripadov-na-slovensku-sa-zvysil-nad-200-cesko-ma-dalsiu-obet-online/
Desiatou obeťou koronavírusu v Maďarsku je Brit
Počet pacientov zotavených z tejto choroby je v súčasnosti 21, v nemocničnej karanténe je 85 ľudí a laboratóriá vyšetrili vzorky 6817 pacientov.
https://www.teraz.sk/zahranicie/desiatou-obetou-koronavirusu-v-madars/455277-clanok.html
Zo 6613 testovaných potvrdili v Maďarsku nákazu v 187 prípadoch
https://www.teraz.sk/zahranicie/zo-6613-testovanych-potvrdili-v-madars/454987-clanok.html
Maďarská vláda obhajovala právomoci, ktoré chce získať počas epidémie
24. marca 2020 - (tasr)
Maďarská vláda potrebuje v parlamente schváliť svoj návrh zákona o predĺžení stavu núdze, aby mohla včas zaviesť opatrenia na ochranu proti nákaze novým druhom koronavírusu. Zdôraznila to v utorok v Budapešti v zákonodarnom zbore predkladateľka návrhu - ministerka spravodlivosti Judit Vargová. Podľa agentúry MTI šéfka rezortu podotkla, že v pondelok opozícia tým, že nepodporila, aby návrh kabinetu bol prerokovaný v mimoriadnom konaní, výrazne skomplikovala možnosť zasiahnuť proti epidémii a jej následkom a spôsobila omeškanie zavedenia nutných opatrení. V súvislosti s námietkami opozície, ktorá vyjadrila obavy z neúmerného posilnenia právomocí vlády, Vargová poprela, že by požadované právomoci boli časovo i vecne neohraničené, a dodala, že by trvali iba do ukončenia stavu núdze. Podčiarkla, že vláda v zmysle predloženého návrhu musí pravidelne informovať zákonodarný zbor o všetkých opatreniach na odstránenie stavu núdze. Opoziční poslanci v pondelok odmietli, aby sa vládny návrh o predĺžení stavu núdze, ktorý bol kabinetom vyhlásený 11. marca, prerokoval v mimoriadnom legislatívnom konaní. K tomu ale bola potrebná až štvorpätinová väčšina poslancov. Stav núdze môže v zmysle maďarskej ústavy trvať 15 dní a predĺžiť ho môže iba parlament. Predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok na tlačovej konferencii odkázal opozícii, že spáchala v krajine obrovské škody. „Platnosť viacerých nariadení sa skončí v piatok 27. marca - napríklad čiastočné uzatvorenie hraníc, vymedzenie osôb, ktoré môžu tieto hranice prekročiť či uzatvorenie univerzít -, v pondelok 30. marca sa zas končí prerušenie súdnych pojednávaní, ako aj nariadenie o tom, že o zatvorení škôl a materských škôlok môžu rozhodnúť starostovia a primátori,” spresnil Kocsis. Opozícia namietala, že by schválením návrhu bol vlastne vyhlásený stav núdze a mimoriadny právny stav na neobmedzenú dobu. O návrhu bude parlament hlasovať síce v skrátenom legislatívnom konaní, ale až na budúci týždeň. V prípade, ak by poslanci v pondelok boli schválili mimoriadne konanie, potom by zákon mohol byť schválený už teraz v utorok.
Opozícia odmieta mimoriadne konanie o predĺžení stavu núdze v Maďarsku
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-opozicia-odmietla-mimoriadne/454864-clanok.html
Čiastočný zákaz vychádzania nariadili v Sződligete a v Polgáre
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ciastocny-zakaz-vychadza/455180-clanok.html
Iba 33 percent Maďarov si myslí, že sa môže nakaziť koronavírusom
https://www.teraz.sk/zahranicie/iba-33-percent-madarov-si-mysli-ze-s/455074-clanok.html
V Maďarsku v rámci prevencie zvýšia limit bezkontaktných platieb
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarsku-v-ramci-prevencie-zvysia/455015-clanok.html
Lekárska komora rieši prípad nakazeného rektora, ktorý operoval
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-lekarska-komora-riesi-prip/454690-clanok.html
V Budapešti pristálo prvé lietadlo z Číny so zdravotníckym materiálom
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-pristalo-prve-lietadlo-z/454645-clanok.html
Maďarsko na hraniciach so SR a Rakúskom nasadili stovku vojakov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-hraniciach-so-sr-a-rakusk/454312-clanok.html
Orbán s opatreniami najprv váhal, teraz chce mimoriadny stav na neurčito
https://svet.sme.sk/c/22364694/orban-s-opatreniami-najprv-vahal-teraz-chce-vynimocny-stav-na-neurcito.html
Maďarsko sa mení na diktatúru: Orbán chce vládnuť dekrétmi, firmy obsadí armáda
https://www.topky.sk/cl/11/1871399/KORONAVIRUS-Desive--Madarsko-sa-meni-na-diktaturu--Orban-chce-vladnut-dekretmi--firmy-obsadi-armada
Krok za krokom k večnému prezidentovi
Maďarská vláda smeruje k autoritárskemu modelu pod zámienkou mimoriadneho stavu. V Rusku sa nič také stať nemôže, tam to spravia len tak. Disclaimer: štáty, v ktorých sa procesy dejú a postavy, ktoré v nich sú zapojené nie sú dôležité. Slúžia len na ilustráciu vývoja a smerovania politiky od pluralitnej demokracie k autoritárskemu režimu.
https://michalbaran1.blog.sme.sk/c/531136/krok-za-krokom-k-vecnemu-prezidentovi.html?ref=rss
Maďarsko na ceste k diktatúre? Ako krízové udalosti ohrozujú demokraciu?
21. marca 2020 - (Lucia Plaváková - dennikn.sk)
Môže sa stať, že prirodzený strach ľudí o zdravie a život seba a svojich blízkych využijú jednotlivci so sklonmi k diktatúre? Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Varga predložila návrh zákona, ktorý podľa jeho znenia a dostupných informácií vláde umožní
1. Udržiavať výnimočný stav neobmedzene (dokým vláda nerozhodne, že kríza pominula)
2. Umožniť vláde vyhláškou pozastaviť uplatňovanie určitých zákonov, odchýliť sa od zákonných ustanovení a prijať ďalšie mimoriadne opatrenia
3. Obmedziť (a možnosť aj úplne vylúčiť) fungovanie parlamentu
4. Znemožniť vykonanie volieb a referenda
5. Zaviesť 5-ročné väzenie za rozširovanie nepravdivých správ
O tomto návrhu má parlament rokovať v pondelok. Na schválenie je potrebných 80 % hlasov. Aká je pravdepodobnosť jeho schválenie nedokážem odhadnúť, ale čo by tieto opatrenia v praxi znamenali? Obmedzenie parlamentnej demokracie a volebného práva (3, 4) a pokrivenie trojdelenia moci prenesením zákonodarnej moci do rúk predstaviteľov výkonnej moci (2). A čo 5-ročné väzenie za rozširovanie nepravdivých správ? Ako môže tento nástroj fungovať v rukách človeka, ktorý sa dlhodobo snaží obmedzovať slobodu tlače a občianske slobody?
Krízové udalosti majú potenciál zmeniť demokraciu na diktatúru / Ako vo svojej najnovšej knihe (Threat to Democracy. The Appeal of Authoritarianism in an Age of Uncertainty) uvádza profesor psychológie Fathali Moghaddam, krízové udalosti majú potenciál zmeniť demokraciu v diktatúru. Hovorí, že keď máte dostatočne veľkú krízovú udalosť, ľudia môžu mať strach postaviť sa nedemokratickým opatreniam. Keď sa pozrieme aj na súčasnú situáciu, nikto nespochybňuje obmedzenie slobody pohybu a uzatvorenie hraníc v EÚ. V dnešnej situácii má aj občan EÚ problém dostať sa do krajiny EÚ, v ktorej žije. Niečo pred pár mesiacmi úplne nemysliteľné. V histórii nájdeme niekoľko prípadov, kedy krízové udalosti (niekedy aj umelo vytvorené) viedli k zavedeniu alebo posilneniu diktatúry. Z nedávnej minulosti to bol napr. pokus o puč v Turecku, ktorý viedol k upevneniu moci Erdogana. Je dôležité si pripomenúť, že v prípade súčasnej krízy sú prakticky vylúčené aj akékoľvej demonštrácie. Aké nástroje obrany vlastne ľuďom zostávajú? Môže sa stať, že prirodzený strach ľudí o zdravie a život seba a svojich blízkych využijú jednotlivci so sklonmi k diktatúre? Demokracia je krehká. A stojí pred veľkou skúškou. Zostávajme bdelí.
DK požiadala vládu, aby regulovala ceny základných potravín
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-dk-poziadala-vladu-aby-reg/453879-clanok.html
V strategických štátnych podnikoch v Maďarsku sa objavili vojaci
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-strategickych-statnych-podnikoch-sa/453831-clanok.html
Orbán zverejnil ekonomické opatrenia na zmiernenie krízovej situácie
Súkromné osoby a podnikatelia budú mať pozastavené splácanie úverov do konca tohto roka.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-zverejnil-ekonomicke-opatrenia-n/453663-clanok.html
V Maďarsku zatiaľ nevidia dôvod na zavedenie zákazu vychádzania
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-krizovy-stab-zatial-nevi/453683-clanok.html
Budapešť pre hrozbu nákazy zatvára detské ihriská
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-budapesti-pre-hrozbu-naka/453410-clanok.html
Ministerka vnútra SR Denisa Saková sa dohodla na voľnom cezhraničnom pohybe Slovákov z Maďarska
Rovnaké pravidlá budú platiť pre občanov Maďarska, ktorí žijú alebo pracujú na Slovensku. Platí to tiež pre ľudí, ktorí sú vzdialení od hraníc 30 kilometrov.
https://www.teraz.sk/slovensko/d-sakova-sa-dohodla-na-volnom-cezhran/453384-clanok.html
Aj maďarským vedcom sa podarilo izolovať nový druh koronavírusu
https://www.teraz.sk/zahranicie/aj-madarskym-vedcom-sa-podarilo-izolov/453344-clanok.html
Maďarsko pripravuje epidemiologické nemocnice
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pripravuju-epidemiologicke/453369-clanok.html
Lajčák: Pri preprave z Maďarska utiekli z autobusu viacerí Slováci
O repatriáciu do vlasti v súvislosti s koronavírusom požiadalo ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom zastupiteľských úradov zatiaľ 1 918 osôb.
https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/1992414_lajcak-pri-preprave-z-madarska-utiekli-z-autobusu-viaceri-slovaci
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR: Maďarsko - Aktuálne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 - hraničné kontroly, preprava a tranzit
https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/madarsko-aktualne-opatrenia-proti-sireniu-ochorenia-covid-19-hranicne-kontroly-preprava-a-tranzit/10182
Maďarsko - Podmienky prechodu hraníc, tranzitu a repatriácie
https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/madarsko-podmienky-a-obmedzenia-v-kontexte-ochorenia-covid-19-aktualizacia-k-19-marcu-2020/10182
Katolícke kostoly v Maďarsku budú otvorené, avšak verejné omše nebudú
Veriaci boli vyzvaní, aby sa do omší, ktoré však budú aj naďalej slúžené, zapojili vo svojich domovoch prostredníctvom televízie, rozhlasu a internetu.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-katolicke-kostoly-budu-otvo/453257-clanok.html
Maďarská automobilka Suzuki prepustila 600 prenajatých pracovníkov
https://www.teraz.sk/ekonomika/automobilka-suzuki-v-madarskom-ostrihom/454388-clanok.html
Krajanka Lucia Kubicová Torchio o realite krízových dní v Taliansku
Máme povinnosti voči svojej rodine, priateľom, škole, zamestnávateľovi, štátu a vláde. Teraz nastala práve tá chvíľa, keď musíme vládne nariadenia a opatrenia akceptovať, načúvať im. Jednoducho: poslúchať a dodržiavať všetko tak, aby sme nad pandémiou Koronavírusu zvíťazili. A úplne stačí ZOSTAŤ DOMA! Na to, aby sme si mohli zachovať aj pre budúcnosť svoj doterajší životný štýl, musíme ho teraz radikálne obmedziť. Tak sa všetci opatrujte. A hlavne sa nestýkajte s ľuďmi. Kto musí, tak len s maskou a ochraňujte sa aj rukavicami, vhodná je aj kapucňa. Doma všetko oblečenie treba dlho vyvetrať / vyprať a najlepšie sa aj celý osprchovať. Opatrujte sa a dávajte si pozor na seba!
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3249/exkluzivne-lucia-kubicova-torchio-o-realite-krusnych-krizovych-dni-v-taliansku
Slovenka Barbara žijúca v Londýne bola pozitívne testovaná
„Miestami to bolo ako angína, miestami ako chrípka, je to veľmi zvláštne, lebo je vám strašne zle, máte zimnicu a potom o hodinu vám je dobre. Ľudia to niekedy podceňujú asi, lebo sme zvyknutí za dva dni sa vyliečiť, no toto je oveľa dlhšia choroba...“
https://www1.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/to-mate-koronavirus-viete-pacientka-opisala-co-citila-nikdy-som-take-priznaky-nemala
Slovák na Taiwane: Prečo môže byť ostrov neďaleko Číny vzorom
https://www.forbes.sk/slovak-na-taiwane-hovori-preco-moze-byt-ostrov-nedaleko-ciny-vzorom-ako-zvladat-epidemiefta/
Čo robiť doma počas izolácie?
Navštíviť palác vo Versailles alebo si urobiť kurz na Harvarde / Knihy, knihy, knihy... / Filmy a seriály / Online koncerty / Cvičenie na diaľku / Online kurzy
https://www.forbes.sk/co-robit-doma-napriklad-mozete-navstivit-palac-vo-versailles-alebo-si-urobit-kurz-na-harvarde/
Rádio-televízia Vojvodiny vysiela školský program v národnostných jazykoch
http://rtv.rs/sk/vojvodina/r%C3%A1dio-telev%C3%ADzia-vojvodiny-od-pondelka-23.-marca-bude-vysiela%C5%A5-skolsk%C3%BD-program-v-mensinov%C3%BDch-jazykoch._1105244.html
Diaľková výučba slovenčiny, maďarčiny, rumunčiny, rusínčiny a chorvátčiny
http://rtv.rs/sk/vojvodina/vyucovanie-prostredn%C3%ADctvom-rtv_1105884.html
Podpis slovensko-maďarskej základnej zmluvy stabilizoval vzťahy
19. marca 2020 - (tasr)
Slovenská republika má naďalej záujem na pokračovaní rozumnej pragmatickej politiky vo vzťahu k Maďarsku v duchu dobrého susedstva a spolupráce v prospech občanov oboch štátov. Uviedlo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR pri príležitosti 25. výročia podpísania Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. „Môžeme konštatovať, že zmluva podporila rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce vo všetkých oblastiach, rešpektujúc princípy medzinárodného práva. Otvorila cestu obom štátom do Európskej únie a NATO a vytvorila komplexný rámec na riešenie vzťahových otázok vrátane otázok súvisiacich so zachovaním kultúrnej a jazykovej identity príslušníkov národnostných menšín. Zároveň vzájomne potvrdila územnú integritu, ako aj nemennosť a neporušiteľnosť spoločných štátnych hraníc,” uviedlo MZVaEZ SR. Podpis tejto zmluvy bol podľa rezortu diplomacie jedným z najdôležitejších zahraničnopolitických aktov SR krátko po jej vzniku. „Stabilizoval a v pozitívnom smere orientoval rozvoj vzťahov s historicky a kultúrne blízkym susedným štátom a národom,” priblížilo MZVaEZ SR. Pripomenulo, že zmluvu v predvečer konferencie o Pakte stability v Európe v roku 1995 podpísali predseda vlády SR Vladimír Mečiar a predseda vlády Maďarskej republiky Gyula Horn.
V prvej desiatke najziskovejších firiem V4 je SPP Infrastructure
https://www.teraz.sk/ekonomika/v-prvej-desiatke-najziskovejsich-firie/455040-clanok.html
Slovenčina pre cudzincov
www.oslovma.hu/XXX/SlovCudz.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2747388622026763
Pracovné listy: www.oslovma.hu/XXX/SlCuPrLi.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2813552765410348:0
Krížom krážom SLOVENČINA
www.oslovma.hu/XXX/KrizKrA1.pdf
www.oslovma.hu/XXX/KrizKrA2.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2747935875305371
Slovenčina do vrecka
www.oslovma.hu/XXX/SlVrecka.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2816356675129957
Uchádzači o dotácie ÚSŽZ, pozor!
Zvážte možnosť reálneho využitia schválených finančných prostriedkov na krajanské aktivity, ktoré sú plánované najmä na I. polrok...
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28618-uchadza-i-o-dotacie-us-z-pozor
Poetika priestoru v poézii Slovákov v Maďarsku
Nová kniha Kataríny Maruzsovej Šebovej
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2737679699664322
Na Južnom Zadunajsku napadlo desať centimetrov snehu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-juznom-zadunajsku-napadlo/455034-clanok.html
Prestížne ocenenie Ondrejovi Častvanovi
16. marca 2020 - (uszz.sk)
Prezident Maďarska János Áder pri príležitosti štátneho sviatku odovzdal riaditeľovi Neziskovej umeleckej s. r. o. Cervinus Teátrum v Sarvaši Ondrejovi Častvanovi Cenu Maďarského zlatého záslužného kríža občianskeho radu ako uznanie jeho výnimočnej práce v pozícii vedúceho inštitúcie a za výsledky dosiahnuté na poli zachovávania maďarských a slovenských ľudových tradícií v Karpatskej kotline. Zlatý radový kríž Maďarska a jeho udelenie významnému predstaviteľovi slovenskej národnosti v Maďarsku je zároveň aj prejavom ocenenia prínosnej činnosti vedúceho kultúrnej inštitúcie na vysokej profesionálnej úrovni. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo sa po informácii o udelení prestížneho ocenenia pánovi Ondrejovi Častvanovi, ktorú mu sprostredkovala riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Királyová, o. i. vyjadril, že „úprimne blahoželá Ondrejovi Častvanovi k získaniu maďarského štátneho ocenenia a želá mu, rovnako ako aj celej slovenskej komunite v Maďarsku, ďalšie úspechy pri uchovávaní, prezentovaní a rozvíjaní slovenských ľudových tradícií v Maďarsku, na Slovensku a v ďalších krajinách.“
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2739515286147430
Jozef Schwarz: Knižné stopy mojich nedávnych kultúrnych potuliek
Vo februári 2020 som navštívil niekoľko kultúrnych podujatí pri rozličných príležitostiach. Najmä takých, ktoré rozširujú dejinné povedomie moje i každého z nás. Veď poznanie rodného kraja či širšieho okolia, histórie a predovšetkým ľudí, ktorí sa pričinili o prekročenie prahu každodennosti, znamená dať životu zmysel, pochopiť súvislosti a stať sa lepším. Sprievodným znakom môjho osobného polepšovania sú knižné publikácie, ktoré som vďaka účasti na nich získal a ktorými sa v nasledujúcom texte pochválim. - Ročenka Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / Zemplínčina ako prvá slovenčina / Sto srbských básnikov v preklade Miroslava Demáka / Pazovský kalendár na rok 2020 / Slovenskí maliari z Ukrajiny / Knižka veršov Marcela Páleša Zhrnuté zo stola
Pod záštitou riaditeľa Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave-Petržalke predstavili 11. februára 2020 Slováci z Maďarska svoju najnovšiu knižnú tvorbu. Presnejšie stala sa dejiskom prezentácie aktivít spoločnosti SlovakUm. To je i vydavateľská spoločnosť Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. O fungovaní spoločnosti hovoril konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl a o týždenníku Slovákov v Maďarsku šéfredaktorka Eva Fábiánová. Predstavili aj publikačnú činnosť spoločnosti so zvláštnym zreteľom na Náš kalendár na rok 2020 a knižnú publikáciu Slovenská kuchyňa. A práve tieto dve tlačoviny predstavujú ďalšie knižné stopy môjho kultúrneho putovania. Recenziu Nášho kalendára na rok 2020 pripravujem pre Ľudové noviny a tak sa v tejto chvíli obmedzím na suché konštatovanie. Tradične kvalitná kalendárová publikácia zodpovedného redaktora Imricha Fuhla prináša na 240 stranách takmer vyčerpávajúcu kroniku minuloročného slovenského života v Maďarsku. Tohtoročné 100 výročie Trianonu si zostavovatelia pripomínajú vynikajúcou staťou Antona Paulika Dopad Trianonskej mierovej zmluvy na Slovákov v Maďarsku. O knihe Slovenská kuchyňa od Zoltána Barkányiho som napísal recenziu pre Slovenské národné noviny, kde okrem iného konštatujem, že pred rokmi vyšla len v maďarčine a urobila dobré meno slovenskej kuchyni v maďarskom jazykovom i kulinárskom prostredí. Jej dvojjazyčné vydanie prezentuje pretrvávajúcu prítomnosť Slovákov a slovenského živlu v dnešnom Maďarku. Čo nie je pri tamojšej kvalite národnostného prostredia tak málo.
https://www.noveslovo.sk/c/Knizne_stopy_mojich_nedavnych_kulturnych_potuliek
Slovenská kuchyňa
Zoltán Bárkányi - Spoločnosť SlovakUm, II. maďarské a I. slovenské vydanie
(Jozef Schwarz - Slovenské národné noviny č. 6/2020)
Na Bibliotéke v Bratislave sa predstavili publikáciami aj Slováci z Maďarska. Spomedzi viacerých chcem upozorniť na Slovenskú kuchyňu od Zoltána Bárkányiho. „Cítiť, že autor pripravil jedlá s láskou, čo je samozrejmé, veď slovenské jedlá možno iba ľúbiť“. Obsahuje dvestopäťdesiat receptov (čiastočne aj z kuchyne slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku), z ktorých každý jeden redakcia Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku - navarila či napiekla, nafotila a zjedla. Doslova prešla žalúdkami redaktorov. A bolo toho požehnane, „veď iba z demikátu nájdeme v knihe päť rôznych variácií“. S čistým svedomím prajú dobrú chuť! Niekoľko súvislostí. Autor knihy - novinár a spisovateľ, bol v minulosti šéfredaktorom Ľudových novín. V tomto desaťročí má na autorskom konte tri knihy drobnej prózy a literárnych reportáží: Pivnica, Jabloň, Balada o starkej. Kritika tvrdí, že jeho tvorba patrí k tomu najhodnotnejšiemu, čo vytvorila slovenská literatúra mimo Slovenska. Možno aj preto považuje napísanie kuchárky skôr za voľnočasovú aktivitu. Podľa mňa kvalitnú a potrebnú. S tým súvisí aj dvojjazyčnosť knihy. Pred rokmi vyšla len v maďarčine a urobila dobré meno slovenskej kuchyni v maďarskom jazykovom aj kulinárskom prostredí. Toto jej druhé, už rozšírené maďarské vydanie a prvé slovenské odzrkadľuje pretrvávajúci čitateľský dopyt. Tak prezentuje prítomnosť Slovákov a slovenského živlu v dnešnom Maďarsku. Čo nie je pri tamojšej kvalite národnostného prostredia málo. Zároveň umožňuje poznanie slovenského zahraničia v materskej krajine. A nesmieme zabudnúť ešte na jedno. Knihu vydala Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., ktorej „majiteľom“ je Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Tá v tomto roku vydala aj knihu dolnozemských príbehov Osudové prelomy od Pavla Kondača. Na vydavateľskom trhu v Maďarsku sa úspešne zahniezdilo ďalšie slovenské vydavateľstvo. Písané slovenské slovo sa tak stáva dôležitým a stále viditeľným znakom pretrvávania slovenského života v Maďarsku.
oSlovMa bez slov
Videos: https://www.facebook.com/pg/oslovma/videos/?ref=page_internal
Photos: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=albums&ref=page_internal
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2741780295920929
Slovensko a Slováci v bezplatnom maďarskom online fotoarchíve Fortepan
https://beta.fortepan.hu/hu/photos/?q=szlov%C3%A1k
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2435233916575570
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
19/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/19-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2851709524928005
18/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/18-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2834599486639009
17/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/17-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2817835694982055
16/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/16-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2802597136505911
15/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/15-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2788407887924836
14/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/14-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2769321186500173
13/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/13-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2753777884721170
12/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/12-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2738154092950216
11/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/11-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2738114756287483
10/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/10-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2737417539690538
Staršie čísla: http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/starsie-cisla-novin/tlac-verz-pdf
Redakcia ĽN: - Vážení čitatelia! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu všetky príspevky na stránke www.luno.hu sme sprístupnili v plnom znení. Po dobu trvania výnimočného stavu budeme vykladať kompletné verzie článkov, resp. jednotlivé čísla Ľudových novín vo formáte PDF budeme zverejňovať už v deň uverejnenia tlačenej verzie týždenníka.
Oprášené! O čom písali Ľudové noviny pred rokmi?
1995/13 - V školstve sa nemá kto ujať veci / Rozhovor so slovenskými učiteľmi zo Santova
Katarínou Kormošovou, Erikou Kraslánovou. Máriou Buzásovou a Ľudovítom Papučkom
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2768104489955176/?type=3&theater
Historický kalendár
18. marca 1321
Zomrel na Trenčianskom hrade uhorský oligarcha, politik a krajinský hodnostár Matúš Čák, zvaný Trenčiansky. Narodil sa okolo roku 1260.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1201869986578642/?type=3&theater
18. marca 1713
Zomrel (bol popravený) legendárny slovenský zbojník - ľudový hrdina Juraj Jánošík, ktorého legenda sa stala predlohou viacerých literárnych príbehov, filmov a muzikálov. Narodil sa 25. 1. 1688.
Legendy a mýty nezhrdzaveli - Ľudovou slovesnosťou vytvorený ideál
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Jánošík vo filme - http://janosik.terchova-info.sk/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/741343949297917
18. marca 1949
Narodil sa v Temešvári Ondrej Štefanko - básnik, prekladateľ, redaktor a verejný činiteľ, predseda Literárneho krúžku (od roku 1994) Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska, ako aj Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, šéfredaktor časopisov Dolnozemský Slovák, Naše snahy a Rovnobežné zrkadlá - Oglinzi paralele. - Zomrel 20. februára 2008 v Nadlaku.
Vyoral brázdu, do ktorej sa oddá stále siať
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2947/ondrej-stefanko-by-mal-70-nadlak-a-slovaci-v-rumunsku-blahorecia-ze-bol-vyoral-brazdu-do-ktorej-sa-odda-stale-siat
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/632/ondrej-stefanko---slovensky-basnik-z-rumunska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/910737075691936
19. marca
Meniny má Jozef - Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní”. Nositeľov tohto zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme aj Jožko, Jožino, Jojo, Dodo.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202552416510399
Aj naši národovci prvej polovice 19. storočia oslavovali Jozefa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1203228639776110
19. marca 1637
Zomrel v Bratislave ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň (Péter Pázmány), popredný vzdelanec a zakladateľ Trnavskej univerzity. Narodil sa 4. 10. 1570.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_P%C3%A1zma%C5%88
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/741647962600849/?type=1
19. marca 1861
V Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5bud%C3%ADnske_vedomosti
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1202544106511230
19. marca 1995
V Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.
www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1558257090939928/?type=3&theater
19. marca 2011
Zomrel v Nadlaku spisovateľ a publicista Štefan Dováľ, autor viacerých zbierok krátkych próz a románov. Narodil sa 11. decembra 1950. V Bukurešti vyštudoval slovenský a rumunský jazyk. Po ukončení vysokej školy pracoval na Slovenskej základnej škole v Starej Hute, neskôr na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku. V roku 1990 bol zakladajúcim členom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a zakladajúcim redaktorom časopisu Naše snahy. O štyri roky neskôr spoluzakladal Kultúrnu a vedeckú spoločnosť Ivana Krasku.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/911501145615529
21. marca 1665
Ostrihomský kanonik Juraj Haško oznámil listom rektorovi Trnavskej univerzity, že ostrihomský arcibiskup zamietol jeho návrh zriadiť v Trnave aj katedru slovenčiny.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/742498175849161/?type=1
21. marca 2013
Zomrel ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/posts/913141765451467
21. marca 1963
sa narodila knihovníčka a prekladateľka detskej literatúry, békeščabianska rodáčka Mária Sztaneková.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2823839527715005
22. marca 1684
sa narodil v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel, ktorého hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742908925808086
22. marca 1948
sa narodila Zuzana Hollósyová, významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka; v r. 1994 stála pri zrode Slovenskej samosprávy Budapešti a stala sa jej predsedníčkou.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/23/zuzana-hollosyova
Osemnásť rokov v samosprávnom súžití s budapeštianskymi Slovákmi
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1012/zuzana-hollosyova-osemnast-rokov-v-samospravnom-suziti-s-budapestianskymi-slovakmi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/742906429141669
23. marca 1862
sa narodil v Báčskom Petrovci (Srbsko) spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Gustáv Maršall-Petrovský, ktorého v Uhorsku prenasledovali pre národné cítenie. Bol aj spoluzakladateľom Matice slovenskej v USA. Zomrel 15. 6. 1916.
http://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/5659
Realistický prozaik, šíriteľ osvety medzi vysťahovalcami:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/101/Gustav-Marsall-Petrovsky
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/743538975745081/?type=1
24. marca 2016
zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová. Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, stala sa ikonickou osobnosťou našej Slovače.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1347-navdy-nas-opustila-gizela-molnarova-1932-2016
Zbohom, teta Gizka! Clivo na duši je za Vami pod Pilíšom i na Slovensku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/62/zbohom-teta-gizka-clivo-na-dusi-je-za-vami-pod-pilisom-i-na-slovensku
Navždy nás opustila Gizela Molnárová (1932-2016)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&type=3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1206880259410948
24. marca 1939
Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo 13 vojakov a civilistov.
http://www.pluska.sk/ine/historia/utok-spissku-novu-ves-madarske-fiasko.html
http://spisska.dnes24.sk/odhalovanie-pamatnika-v-meste-nad-hlavami-pritomnych-preletelo-lietadlo-172675
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1208391139259860/?type=3&theater
25. marca 1881
sa narodil maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavirista Béla Bartók, ktorý spojil hudbu východu a západu. Ľudovú a starú hudbu kombinoval modernistickými postupmi, z čoho vznikali unikátne hudobné diela. Jeho tvorba sa skladá z niekoľkých sláčikových kvartet, klavírnych koncertov alebo baletu Zázračný mandarín či opery Hrad kniežaťa Modrofúza. Zomrel 26. 9. 1945.
Szoborcsoport Bartók Béláról Rákoskeresztúron
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/546-szoborcsoport-bartok-belarol-rakoskereszturon
Bartók Béla: Négy szlovák népdal
http://www.youtube.com/watch?v=_ElojNxnAag
Bartók szlovákiai kapcsolatai
http://www.parlando.hu/Csehi.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/744312162334429
26. marca 1804
Zomrel vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Wolfgang Kempelen, konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. - Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917722001660110/?type=3&theater
26. marca 1824
sa narodil v Maglóde prozaik, publicista a literárny historik Ondrej Seberíni. Poslanec budapeštianskeho parlamentu, evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makove a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti.
Maglódsky rodák Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/917731758325801/?type=3&theater
29. marca 1848
Zomrel v Tisovci národno-kultúrny pracovník, superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy. Narodil sa 31. januára 1775 vo Vrbovciach.
Pavol Jozeffy medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi - Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka - Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele - Učil ľud ovocinárstvu a zúrodňovaniu pôdy podľa Tešedíkovej školy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/746275242138121
30. marca 2012
Zomrel akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012). - „Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“ - Ján Mušto sa narodil 29. januára 1934 v novohradskej obci Lucina (Lucfalva).
Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
https://www.facebook.com/oslovma/posts/749947131770932
Prvý apríl
neoficiálny deň bláznov, šibalov a šibalstiev
https://www.aktuality.sk/clanok/130718/prvy-april-den-blaznov-a-zabavy/
Több magyarázat is van április 1. eredetére
https://mult-kor.hu/20140401_tobb_magyarazat_is_van_aprilis_1_eredetere
Deň bláznov / História 1. apríla
https://www.pluska.sk/magazin/zaujimavosti/zaujimavosti/den-blaznov-je-tu-poznate-historiu-1-aprila.html
Április bolondja
https://cultura.hu/blog/aprilis-bolondja/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2766886306743661
5. apríla 1931
sa narodil Corneliu Barborica (1931-2017), slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1575321019233535/?type=3&theater
5. apríla 1945
bol na slávnostnom zasadnutí čs. vlády vyhlásený Košický vládny program, vypracovaný a presadený moskovským vedením KSČ, ktorý na dlhé roky výrazne ovplyvnil ústavné zákony povojnového Československa.
http://www.vtedy.sk/kosice-kosicky-vladny-program-prijatie-1945
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1220114461420861/?type=3&theater
7. apríla 1936
Narodila sa svetoznáma reprezentantka kovačického insitného umenia Alžbeta Čížiková.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/595-zostala-verna-sebe-a-slovenskej-tradicii
„Maľovanie pre mňa veľa znamená, lebo pri ňom cítim uvoľnenie a potešenie. Keď zasadám za stojan a začínam tvoriť, všetky moje trápenia zostávajú bokom...“ - Zostala verná sebe a slovenskej tradícii
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9082-osemdesiatnicka-alzbeta-cizikova
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927825343983109
8. apríla 1873
V Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov. Časopis vyvíjal kampaň v duchu uhorského vlastenectva v súlade s koncepciou uhorského (maďarského) politického národa. Redigoval ho Karol Kubáni.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751349871630658/?type=1
8. apríla 1912
Narodil sa v Poluvsí pri Žiline vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Zomrel (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) 18. 6. 1942. - Spomienka na Jozefa Gabčíka:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751355178296794/?type=1
8. apríla 1932
Narodil sa maďarský historik a politik József Antall, ktorý sa ako maďarský premiér podpísal spolu s hlavami štátov Václavom Havlom (ČSFR) a Lechom Walesom (Poľsko) pod vznik Vyšehradskej trojky 16. 2. 1991, ktorá sa po rozdelení ČSFR zmenila na Vyšehradskú štvorku. Zomrel 12. 12. 1993.
J. Antall sa k politickým oponentom nesprával ako k nepriateľom
http://www.teraz.sk/magazin/pred-85-rokmi-sa-narodil-madarsky-hist/253334-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/751351894963789/?type=1
9. apríla 1921
Narodil sa v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) katolícky kňaz, básnik, prekladateľ a literárny kritik Karol Strmeň (vl. menom Karol Bekéni), spoluzakladateľ Slovenského inštitútu v Clevelande, ktorý patril do druhej vlny Katolíckej moderny. Zomrel 15. 10. 1994 (uvádza sa aj 16. a 21. október).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Strme%C5%88
Mozaika z biografie Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_101_106.pdf
Básnická tvorba Karola Strmeňa
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biograficke_studie/28/bs28_107_111.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/751763318255980
10. apríla 1941
sa narodil básnik, prekladateľ, redaktor, publicista a pedagóg Alexander Kormoš (Zomrel 10. marca 2020) / Plamene jazyka na pevných morálnych základoch - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/1037-pismo-bez-pisma-z-basni-alexandra-kormoa
Krása pravdy a pravda krásy - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/927915043974139
11. apríla 1905
narodil sa jeden z najvýznamnejších maďarských básnikov Attila József. Jeho narodeniny sú v Maďarsku každoročným sviatkom poézie. Preklady básní A. Józsefa do slovenčiny:
http://www.babelmatrix.org/works/hu-sk/J%C3%B3zsef_Attila-1905
Nagyon fáj / Veľmi bolí (Latinovits Zoltán) - https://www.youtube.com/watch?v=pW6sg-BCxOA
Hobo Blues Band: A Hetedik - https://www.youtube.com/watch?v=_yE7z9dMBo0
1905. április 11-én született József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1226724217426552
11. apríla 1900
sa narodil svetoznámy rodák z Košíc Sándor Márai
https://www.teraz.sk/kultura/svetoznamy-sandor-marai-rodak-z-ko/459515-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2791471377618487
12. apríla 1815
sa narodil v Bratislave archeológ, historik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián František Rómer.
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/225/florian-frantisek-romer
Učenec, pedagóg, kňaz
https://bratislavskerozky.sk/ucenec-pedagog-knaz-nasli-sme-strateny-portret-presporskeho-archeologa-floriana-romera/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/929281640504146/?type=3&theater
13. apríla 1947
Výmena obyvateľov medzi Slovenskom a Maďarskom po druhej svetovej vojne. Prvý výmenný transport Slovákov z Maďarska (z obce Pitvaroš) prišiel 13. apríla 1947 do železničnej stanice Sereď.
https://www.youtube.com/watch?v=gDHx7YfEUs8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1228659933899647
Veľkonočný pondelok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1233467136752260
Ako predísť tráviacim ťažkostiam na Veľkú noc?
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2791278254304466
Zoltán Bárkányi Valkán: Húsvéti locsolkodás
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/988-zoltan-barkanyi-valkan-husveti-locsolkodas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2791274870971471
Anketa - Zachovávate ešte vo vašej rodine, osade slovenské veľkonočné zvyky?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/24847-ankvenoc
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2787392461359712
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
http://www.vtedy.sk/fasiangy-turice,-velka-noc-ide
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1182619395170368
Zmŕtvychvstanie Ježiša je najväčším kresťanským sviatkom
http://www.teraz.sk/tag/velka-noc
https://www.facebook.com/SlovenskySvet/posts/155127865974081
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2787453794686912
14. apríla 1849
na Dobrej Vode zomrel katolícky kňaz, teológ, národný buditeľ, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. - Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1722
http://zlatyfond.sme.sk/autor/97/Jan-Holly
https://www.facebook.com/oslovma/posts/754037971361848
17. apríla 1919
zomrel vo Viedni maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) - Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva - Z Beckova do veľkej Európy - Keď sú Strážky milšie ako Montmartre - S maliarskou paletou do svetovej vojny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756102414488737
18. apríla 2011
Maďarský parlament prijal novú ústavu, ktorá vyvolala negatívne reakcie doma aj v zahraničí. Z množstva kontroverzných častí najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvolalo uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentovali, že nová ústava posilnila moc premiéra krajiny a jeho Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/756099351155710/?type=1
19. apríla 2020
zomrela knihovníčka a prekladateľka detskej literatúry, békeščabianska rodáčka Mária Sztaneková.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2823839527715005
20. apríla 1742
Narodil sa v Alberti (Albertirsa, Maďarsko) spisovateľ, pokrokový pedagóg, osvietenský hospodársky reformátor, publicista a organizátor poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku Samuel Tešedík, zakladateľ prvej poľnohospodárskej školy v Uhorsku (v Sarvaši). Zomrel 27. 12. 1820.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
https://www.facebook.com/oslovma/posts/756972474401731
21. apríla 1893
zomrel v Opatiji (Chorvátsko) Ľudovít Markušovský, rodák z tatranskej Štrby, lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosného zrkadielka, autor mnohých publikácií, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, vládny radca pre zdravotníctvo. - Po celý život sa prejavoval ako hrdý a neoblomný Slovák, ctiaci si svoj pôvod.
Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/831-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/933581950074115
22. apríl
Svetový deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí - Čistenie miest, prírody a vodných tokov
http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-zeme/43853-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/407903155975333/?type=3&theater
22. apríla 1922
Narodil sa ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov. - Zomrel 21. marca 2013
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/983-jozef-majni-72-rokov-spieval-slovenske-paie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1237252263040414/?type=3&theater
23. apríla 1852
sa narodil v Beckove maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky). - Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla (napr. Mesačná krajina s jazdcom, Riečna krajina s rybárom, Belianske Tatry). Zomrel 17. 4. 1919.
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/935033586595618
27. apríla 1822
sa narodil v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zomrel 7. 12. 1870.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik
Zo študentských rokov Jána Palárika
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika
Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie:
http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/760440524054926/?type=1
29. apríla
Medzinárodný deň tanca
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/410470729051909/?type=3&theater
1. mája
Sviatok práce - Deň medzinárodnej solidarity pracujúcich. Rozhodol o ňom ustanovujúci kongres 2. internacionály 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v americkom Chicagu z roku 1886.
http://domarada.webnode.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/
Sviatok práce vo svete. Ako ho oslavujú iné národy?
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000156/1394159/Sviatok-prace-vo-svete--Ako-ho-oslavuju-ine-narody-
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1248938558538451/?type=3&theater
Nech žije! - (Retro) Svet okolo nás - 1. a 9. máj
http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1007-nech-ije-retro-svet-okolo-nas-1-a-9-maj
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248940121871628
RetroSoc
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=568326666599647
1. mája 1838
v Békešskej Čabe sa narodil Michal Žilinský, významný uhorský historik, politik, autor životopisov, monografií a štúdií z cirkevných aj všeobecných dejín, spolupracovník Slovenských novín a „prouhorského“ časopisu Vlasť a svet
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1139-rozporuplna-osobnos-m-ilinsk-1838-1925
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248927248539582
2. mája 1994
Veľvyslanec Maďarskej republiky predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu žalobný spis v súvislosti so sporom okolo sústavy vodných diel na Dunaji.
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/940841392681504
3. mája
Svetový deň slobody tlače / A sajtószabadság világnapja - https://hu.wikipedia.org/wiki/A_sajtószabadság_világnapja / Vyhlásený bol v roku 1993, viaže sa na udalosť z 3. 5. 1991, keď bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače. - http://www.24hod.sk/den-slobody-tlace-pripomina-prekazky-prava-peniaze-a-sudy-cl228371.html / A sajtószabadság nemzetközi napja - https://helsinkifigyelo.blog.hu/2017/05/03/majus_3_a_sajtoszabadsag_nemzetkozi_napja
https://www.facebook.com/oslovma/posts/941561955942781
4. mája 1919
Zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronóm a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik, jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín. Narodil sa 21. 7. 1880.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
Fotografie zo života M. R. Štefánika
http://dikda.eu/fotografie-zo-zivota-milana-rastislava-stefanika/
O bronzovej soche M. R. Štefánika na budove Slovenskej základnej školy v Sarvaši
http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu/kutat2.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/763405750425070
8. a 9. máj
Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí zomreli v čase druhej svetovej vojny.
https://www.teraz.sk/import/europa-si-pripomina-oslobodenie-8-maja/83405-clanok.html
Víťazstvo nad fašizmom, ukončenie druhej svetovej vojny v Európe (1945)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2853395228092768
8. mája 1906
Parlamentné voľby v Uhorsku sa skončili najväčším volebným úspechom slovenských národných kandidátov od roku 1848. Zvolených bolo sedem poslancov.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2853358971429727
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