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Orbán: najbohatší Maďar, ktorý sa hrá na puritána?
Čo majú spoločné nasledovné udalosti z Maďarska z posledných dvoch týždňov: zverejnenie jedálneho lístka „závodnej kuchyne“ úradu premiéra, zverejnenie aktuálneho rebríčka najbohatších Maďarov, oznámenie o celoštátnom štrajku verejných zamestnancov a pokračovanie protestov proti režimu Viktora Orbána? Jedna vyplýva z druhej a všetky dohromady dávajú verný obraz pomerov v Maďarsku.
https://dennikn.sk/1356794/orban-najbohatsi-madar-ktory-sa-hra-na-puritana
Orbánomika - výkladná skriňa Európy?
22. januára 2019 - (Ronald Ižip - finweb.hnonline.sk)
Maďarsko je pod vedením Viktora Orbána označovaná ako najmenej demokratická krajina Európskej únie. A tak by sme si mohli myslieť, že autoritatívny režim Orbána si vyžiadal daň aj na ekonomickej výkonnosti krajiny. Budeme prekvapení, ale opak je pravdou. Keď sa Orbán dostal v roku 2010 k moci, Maďarsko bolo blízko kolapsu. Vládne financie mali deficit viac ako päť percent HDP a dlh vzrástol nad 80 percnt HDP. Na krajinu bol zavedený záchranný program Európskej únie a Medzinárodného menového fondu. Na vysporiadanie sa s vládnym dlhom Orbán znárodnil penzijné fondy. Zaviedol rovnú 15 percentnú daň a DPH zvýšil na 27 percent, najvyššiu v Európe. Na zahraničné korporácie a monopoly zaviedol špeciálnu daň, niektoré z nich opäť znárodnil. Jednou z jeho hlavných ekonomických téz bol boj proti globálnym korporáciám, ktoré držia mzdy nízko. Táto politika ho nespravila priateľom Európskej únie. Slovensko je (najmä domácimi politikmi) prezentované ako model úspechu európskej integrácie. Táto politika je v mnohom v rozpore s maďarskou národne orientovanou politikou. Čo však o rôznych trajektóriách ekonomík hovoria reálne ekonomické dáta? Orbánovi sa podarilo naplniť jeho hlavný ekonomický cieľ - rast reálnych miezd. Tie v rokoch 2010-2017 vzrástli o 20 percent, dvakrát viac ako tie slovenské. Vysoká daň na spotrebu, no podpora tvorby firemných ziskov sa odrazila aj na HDP, ktoré vzrástlo o 25 percent, rovnako ako to slovenské. A to aj napriek tomu, že krajina dramaticky znižuje svoju zadlženosť. Vládny dlh Maďarska bol v roku 2010 dvakrát väčší ako slovenský. No odvtedy poklesol o sedem percent, slovenský naopak narástol o 10 percent. Ešte dôležitejší je vývoj dlhu domácností. Kým dlh maďarských domácností poklesol o 20 percent HDP, dlh tých slovenských narástol o 16 percent. Slovenské domácnosti sú tak už dvakrát zadlženejšie ako tie maďarské. Je paradoxné vidieť, že Maďarsko rástlo rovnako rýchlo ako Slovensko aj napriek tomu, že krajina znížila svoj domáci a vládny dlh o 27 percent HDP, kým Slovensko ho o 26 percent HDP zvýšilo. To dáva ekonomickému rast úplne iný rozmer. Silný rast reálnych miezd a nízka nezamestnanosť dodáva Maďarsku aj potrebnú politickú stabilitu. Maďarsko - „najmenej demokratická krajina EÚ“ - je politicky najstabilnejšia krajina EÚ, kde vládny Fidesz má stabilnú podporu polovice voličov. Posledné politické otrasy vo Francúzsku, no najmä totálna paralýza v Británii - najdemokratickejšej krajine Európskej únie - dáva tušiť, že svet nie je čiernobiely. Rovnako ako porovnanie výkonnosti maďarskej a slovenskej ekonomiky hovorí, že úplné otvorenie slabej ekonomiky znamená nárast dlhu a závislosti na zahraničí (viď. nárast exportu ako % HDP). Prichádzajúca ekonomická kríza v Európe ešte viac zvýrazní napätie medzi politickou a ekonomickou integráciou a sledovaním národných záujmov. Maďarsko môže byť (paradoxne) modelom, ako zlé časy prežiť v stabilite. Na zdesenie väčšiny západných politikov.
Slovensko-maďarský projekt pomáha firmám riešiť problémy vývoja a výskumu
Projekt InnoService je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1874971-slovensko-madarsky-projekt-pomaha-firmam-riesit-problemy-vyvoja-a-vyskumu
A. Hrnko: Brannobezpečnostné výbory V4 sa dohodli na spoluprácii
https://www.24hod.sk/a-hrnko-brannobezpecnostne-vybory-v4-sa-dohodli-na-spolupracii-cl648444.html
Právne konanie EK voči Maďarsku pre protimigračný zákon pokračuje
http://www.teraz.sk/zahranicie/nepszava-pravne-konanie-ek-voci-mad/373765-clanok.html
Orbán ignoruje diskusiu europarlamentu o Maďarsku
Znovu vytiahol Sorosa, za jeho človeka označil aj podpredsedu Európskej komisie...
https://hnonline.sk/svet/1880172-orban-znovu-vytiahol-sorosa-za-jeho-cloveka-oznacil-aj-podpredsedu-europskej-komisie
Maďarsko pomôže Tunisku v záujme zachovania bezpečnosti hraníc
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pomoze-tunisku-v-zaujme-zac/374099-clanok.html
Maďarsko bude rok financovať prevádzku troch nemocníc v Sýrii
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-bude-rok-financovat-p/373880-clanok.html
Sýrčan odsúdený za nepokoje v Maďarsku bude vo väzbe až do deportácie
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-syrcan-odsudeny-za-nepoko/373919-clanok.html
Týždenný štrajk v automobilke Audi Hungaria v Győri pokračuje
Do štrajku sa doposiaľ zapojilo celkovo takmer 10.000 pracujúcich, pričom spoločnosť zamestnáva celkom 12.000 ľudí. Z nich 9000 je členmi odborov.
http://www.teraz.sk/ekonomika/tyzdenny-strajk-v-automobilke-audi-h/374625-clanok.html
Štrajk podporujú finančne aj iné zväzy
http://www.teraz.sk/ekonomika/strajk-v-audi-hungaria-v-gyri-podporu/374507-clanok.html
Maďarská vláda: Huawei pre nás neznamená bezpečnostnú hrozbu
Huawei, ktorý je jedným z najväčších výrobcov telekomunikačných zariadení na svete, v súčasnosti Západ kritizuje za jeho vzťah s čínskou vládou.
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-huawei-pre-nas-nezna/374589-clanok.html
Maďarská armáda chce predať 19 kusov bojových lietadiel MiG-29
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-armada-chce-predat-19-kusov/374624-clanok.html
V Betliari pripravili výstavu o grófke z rodu Andrássyovcov, po vojne emigrovala do Ameriky
https://www.webnoviny.sk/v-betliari-pripravili-vystavu-o-grofke-z-rodu-andrassyovcov-po-vojne-emigrovala-do-ameriky/
Prešovská univerzita vlani dosiahla viacero významných úspechov, pribudli aj zahraniční študenti
Poskytuje vzdelávanie aj pre maďarskú, rusínsku a ukrajinskú národnostnú menšinu...
https://www.webnoviny.sk/presovska-univerzita-vlani-dosiahla-viacero-vyznamnych-uspechov-pribudli-aj-zahranicni-studenti/
Do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísali ďalších 5 prvkov
https://www.cas.sk/clanok/794908/do-zoznamu-nehmotneho-kulturneho-dedicstva-slovenska-zapisali-dalsich-5-prvkov/
Grófka prišla dať posledné zbohom manželovi z Mníchova: Ako vyzeralo 60-ročné manželstvo Esterházyovcov
https://www.cas.sk/clanok/793098/grofka-prisla-dat-posledne-zbohom-manzelovi-z-mnichova-ako-vyzeralo-60-rocne-manzelstvo-esterhazyovcov/
Trnavský kraj finančne podporí liečbu v maďarskom Šoprone
20. januára 2019 - (tasr)
Dvadsiatim žiadateľom v tomto roku prispeje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na liečenie v Neuro rehabilitačnom ústave v maďarskom Šoprone. Kraj má so zariadením nadviazanú dlhoročnú spoluprácu, klientov tam liečia formou repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie. Táto metóda sa na Slovensku nepoužíva a poisťovne liečenie neuhrádzajú. Jeden záujemca môže získať podporu maximálne 500 eur. Doteraz bolo takto liečených 140 žiadateľov s finančnou podporou 70 000 eur. Záujemcovia sa môžu do konca marca obrátiť na Úrade TTSK na Danielu Nagyovú. Formulár sa nachádza na webovej stránke krajskej samosprávy, vyčlenených na liečenie je 10 000 eur. Informoval o tom hovorca TTSK Patrik Velšic. Šopron leží v prihraničnej oblasti so Slovenskom. Na TTSK sa obracia stále viac žiadateľov z celého kraja o finančnú pomoc, aby mohli liečenie absolvovať. Vo väčšine prípadov ide o rodičov detí s neurologickými postihnutiami. TTSK okrem toho podporuje liečbu v piešťanskom Adeli Medical centre, vlani bolo v rámci projektu Liečme sa doma podporených 21 pacientov v celkovej výške 16.485 eur. S podporou ráta kraj aj pre tento rok.
Orbán zablahoželal novému predsedovi CSU
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-uistil-noveho-predsedu-csu-sode/373934-clanok.html
Orbán telefonicky rokoval so šéfom diplomacie USA Mikeom Pompeom
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-rokoval-telefonicky-s/373913-clanok.html
Zomrel známy maďarsko-americký filmový producent Andy Vajna
20. januára 2019 - (tasr)
Vo veku nedožitých 75 rokov po dlhej chorobe zomrel v Budapešti vo svojom domove známy hollywoodsky producent maďarského pôvodu Andrew Vajna. Agentúru MTI o tom v nedeľu informoval Maďarský národný filmový fond (MNF). Vajna bol významnou osobnosťou maďarského i svetového filmového priemyslu. Podieľal sa na tvorbe 59 filmov, medzi nimi sú aj svetoznáme diela ako Rambo, Terminátor či Evita. Po návrate do Maďarska v roku 2011 ho predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vymenoval za vládneho splnomocnenca pre maďarský filmový priemysel.
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/499154-zomrel-znamy-madarsko-americky-filmovy-producent-andy-vajna
Požiar vysokoškolského internátu v Budapešti si vyžiadal jednu obeť
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-poziar-vysokoskolskeho-int/374288-clanok.html
Napriek zákazu v Maďarsku bývať na uliciach zomrelo 78 bezdomovcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-napriek-zakonu-zakazujucemu/373789-clanok.html
V maďarskej obci Hejce spomínali na obete leteckého nešťastia
Vojenský špeciál AN-24 so 43 ľuďmi na palube havaroval 19. januára 2006 v lesnatom teréne, približne 50 kilometrov od košického letiska, kde mal pristáť.
http://www.teraz.sk/slovensko/v-madarskej-obci-hejce-spominali-na-ob/373287-clanok.html
Minister obrany SR Peter Gajdoš: Devätnásty január zostane navždy čiernym dňom
http://www.teraz.sk/slovensko/p-gajdos-devatnasty-januar-zostane/373296-clanok.html
Minister obrany Peter Gajdoš si osobne uctil obete leteckého nešťastia v Hejciach
https://www.webnoviny.sk/foto-minister-obrany-peter-gajdos-si-osobne-uctil-obete-leteckeho-nestastia-v-hejciach/
Na Balaton Sounde zahrajú aj Jess Glynne, Rudimental, The Chainsmokers či Tiësto
https://hudba.zoznam.sk/spravy/23-01-2019-na-balaton-sounde-zahraju-aj-jess-glynne-rudimental-the-chainsmokers-ci-tiesto/
Prvý cezhraničný skibus spojil Šalgótarján so stredom Slovenska
19. januára 2019 - (tasr)
Skibus spájajúci dve krajiny - Maďarsko a Slovensko, absolvoval v sobotu svoju prvú cestu. Spoj vychádza zo Šalgótarjána a lyžiarov priváža postupne do štyroch slovenských centier v Hriňovej, Mýte pod Ďumbierom, na Tále a na južnú stranu Chopku. Skibus zabezpečovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) bude takto premávať každú sobotu a nedeľu až do 24. marca. Heslom „lepšie raz zažiť ako trikrát počuť” sa na začiatku projektu inšpirovali aj predseda BBSK Ján Lunter spolu so županom Novohradskej župy so sídlom v Šalgótarjáne Skuczim Nándorom a v sobotu absolvovali prvú cestu skibusom. „Sme veľmi radi, že sme mohli takouto formou podporiť rozvoj cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Vďaka spolupráci s partnerskou Novohradskou župou v Šalgotarjáne a turistickými regiónmi Novohrad, Podpoľanie a Horehronie sme dokázali dať turistom z Maďarska a našich južných okresov moderné a pohodlné spojenie do lyžiarskych stredísk v kraji a zároveň im poskytnúť zvýhodnené ceny skipasov. Verím, že aj tento projekt k nám pomôže prilákať nových turistov, ktorí sa k nám budú radi vracať,” uviedol pri tejto príležitosti Lunter. Ako dodal, oba kraje budú okrem cestovného ruchu či kultúry spolupracovať aj na projektoch pri budovaní cestnej a dopravnej infraštruktúry na juhu BBSK. Po príchode na Tále boli lyžiari a hostia zo skibusu svedkami spojenia folklóru viacerých regiónov na jednom mieste. „V súčasnosti je skibus benefit každého moderného lyžiarskeho strediska. Cezhraničný skibus je zárukou výhodnej lyžovačky a bezpečnej dopravy do zasnežených lyžiarskych stredísk a šetrí nielen peniaze turistov na dopravu, ale najmä životné prostredie,” uviedol na mieste predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Ľuboš Ďurinďák. „Veríme, že návštevníci ocenia takúto iniciatívu a využijú výhodné služby a zľavy, ktoré pre nich pripravujeme v spolupráci s lyžiarskymi strediskami, Podpoľaním, Novohradom, Maďarskom a Banskobystrickým krajom,” uviedla pre TASR výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková. Ako na záver upozornila, jazdu skibusom je nutné si objednať na e-mailovej adrese skibus@blaguss.sk. Viac informácii je na stránke www.horehronie.net.
Opozičné protesty oslabli, tvrdí maďarský politológ
21. januára 2019 - (tasr)
Na decembrových protivládnych protestoch nebola vysoká účasť - počas sviatkov vlna demonštrácií úplne upadla a odborármi organizovaná víkendová blokáda krajiny sa pre malý záujem vlastne ani nekonala, povedal v pondelok vo verejnoprávnej televízii M1 politológ Zoltán Kiszelly. Demonštrantmi kritizovaná novela zákonníka práce, ktorá rozšírila rámec nadčasov, je iba zosúladením právnych noriem s európskymi, ktoré umožňujú až 416-hodinový rámec, kým maďarská novela určuje maximálne 400 hodín ročne, povedal Kiszelly, podľa ktorého ide iba o možnosť, ktorú využije iba niekoľko podnikov, a teda sa dotkne iba malej skupiny ľudí. Analytik dodal, že od roku 2010 mobilizujú v Maďarsku demonštrácie len málo ľudí. „Ak však aj príde nejaké väčšie protestné zhromaždenie, zápal nespokojných ľudí rýchlo ochabne,” konštatoval Kiszelly, podľa ktorého aj na sobotňajšie blokády a demonštrácie prišlo iba tvrdé jadro priaznivcov opozičných strán, ktorých bolo zhruba 2000-3000. V sobotu pri budapeštianskom Námestí Ádáma Clarka rečníci protivládnej demonštrácie zdôrazňovali nutnosť zomknutia v odpore proti vláde maďarského premiéra Viktora Orbána a obhajovanie občianskych práv. Študent Oliver László, jeden z organizátorov budapeštianskeho protestného pochodu, ktorý zhromaždeniu predchádzal, v rozhovore pre TASR uviedol, že snahou organizátorov bolo zorganizovať blokádu dopravy a protestné zhromaždenia na viacerých miestach Maďarska. „Vláde dnešnými demonštráciami odkazujeme, že už toho máme plné zuby. Chceli by sme žiť v krajine, z ktorej nevyháňajú vzdelaných mladých ľudí, z ktorej neposielajú preč univerzity, v ktorej nebohatne vďaka korupcii opravár plynu (pozn TASR: osobný priateľ premiéra Viktora Orbána, bývalý plynár a potom starosta obce Felcsút, Lőrinc Mészáros, ktorý sa vypracoval na čelo najbohatších Maďarov), v ktorej vláda napomáha fungovaniu občianskej sféry a nerobí jej napriek, a v ktorej v Roku rodiny napomáhajú súdržnosti v rodine a nekomplikujú ich existenciu rozširovaním rámca ročných nadčasov,” dodal László.
Maďarské opozičné strany protestovali pred generálnou prokuratúrou
24. januára 2019 - (tasr)
Niekoľko stoviek priaznivcov a členov maďarských opozičných strán protestovalo v stredu večer v Budapešti pred sídlom generálnej prokuratúry proti rozhodnutiu prokuratúry v súvislosti s protivládnymi demonštráciami, informovala agentúra MTI. „Maďarsko definitívne vykročilo na cestu k diktatúre tým, že prokuratúra neuznala za protiprávne konanie súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá v budove sídla Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA) - zastrešujúceho činnosť maďarských verejnoprávnych médií - fyzicky napadla opozičných poslancov parlamentu,” tvrdili na demonštrácii predstavitelia Demokratickej koalície (DK), Liberálov (Liberálisok), Maďarskej socialistickej strany (MSZP), Dialógu (Párbeszéd) a Momentum. Protestujúci po demonštrácii na krátky čas zablokovali dopravu na nadjazde na námestí Nyugati tér. Pri protivládnych demonštráciách pri sídle MTVA 16. a 17. decembra, kde chceli opoziční poslanci prečítať v živom vysielaní päťbodový zoznam požiadaviek, bola zákrokmi súkromnej bezpečnostnej služby voči poslancom podľa opozície porušená ich imunita. Ústredná vyšetrovacia prokuratúra (KNYF) v pondelok vydala vyhlásenie, v ktorom oznámila, že preverila sťažnosti opozičných poslancov, ktoré po zistení okolností incidentov v MTVA odmietla. Súčasne prokuratúra informovala, že pre sťažnosť, ktorú podal MTVA voči konaniu opozičných poslancov parlamentu v jeho sídle, nariadila vyšetrovanie voči neznámemu páchateľovi.
Demonštranti zdôraznili nutnosť zomknutia proti Orbánovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-demonstranti-v-budapesti-zd/373338-clanok.html
V desiatkach miest protestovali proti „otrokárskemu zákonu“
https://www.webnoviny.sk/video-v-desiatkach-miest-v-madarsku-protestovali-proti-orbanovmu-otrokarskemu-zakonu/
Meteorológovia v Maďarsku varujú pred závejmi na juhu krajiny
http://www.teraz.sk/zahranicie/meteorologovia-v-madarsku-varuju-pred/374524-clanok.html
V Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe pre záveje uzatvorili cestu
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-borsodsko-abovsko-zemplinskej-zupe/374381-clanok.html
Sneženie v Maďarsku robí problémy v cestnej doprave po celej krajine
http://www.teraz.sk/zahranicie/snezenie-v-madarsku-robi-problemy-v/374018-clanok.html
Ohrozenie leteckej dopravy dronmi stúplo v Maďarsku vyše štvornásobne
https://www.24hod.sk/ohrozenie-leteckej-dopravy-dronmi-stuplo-v-madarsku-vyse-stvornasobne-cl647091.html
Epidémia chrípky v Maďarsku pokračuje. Štvorzložkové vakcíny sa minuli
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-epidemia-chripky-pokracuje/374153-clanok.html
Rok 1969: „Ľadové medvede“ sú aj v Komárne
http://www.vtedy.sk/komarno-termalny-bazen
Knižný tip: Vyrušujúca obrazová správa o našej minulosti
Odsuny Nemcov po vojne a štátom riadená výmena obyvateľstva s Maďarskom patria k dramatickým situáciám tej doby. / Súmrak doby (Slovart, Vysoká škola výtvarných umení 2018), obrazová správa o období výmeny režimov, o vyrovnávaní sa s minulosťou Slovenského štátu, o odsunoch obyvateľov pre ich etnický pôvod, o terore v čase stalinskej éry je zaujímavá aj vyrušujúca. Jednoducho prelamovaná história.
https://www.aktuality.sk/clanok/660737/vyrusujuca-obrazova-sprava-o-nasej-minulosti-knizny-tip/
V Galérii mesta Bratislava je výstava T. Cs. Kosztku a L. Mednyánszkeho
25. januára 2019 - (tasr)
Osamelí geniálni pútnici prírody je názov výstavy v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB). Autormi maľovaných obrazov sú Tivadar Csontváry Kosztka a Ladislav Mednyánszky. „Tvorbou presiahli svoju dobu aj teritórium. V maľbe boli odlišní, každý mal svoj okolitý svet. Je to ich prvá spoločná výstava pri príležitosti stého výročia úmrtia týchto pozoruhodných osobností výtvarného umenia na prelome 19. a 20. storočia,” na slávnostnom otvorení expozície 24. januára 2019 povedal riaditeľ GMB Ivan Jančár. Obaja výtvarníci podľa riaditeľa Maďarského inštitútu v Bratislave Imre Molnára boli velikáni stredoeurópskeho umenia. Tvorili, keď boli občania spoločnej vlasti, uznávali univerzálne hodnoty. Sú si blízki tvorivou filozofiou, verili vo vznešenosť prírody a vo všadeprítomnú vôľu božského stvoriteľa. „Je to úvodné podujatie Csontváryho roku v Maďarsku, ktorý si pripomíname spolu s UNESCO,” konštatoval Imre Molnár. Ladislav Mednyánszky (Beckov, 1852) a Tivadar Csontváry Kosztka (Sabinov, 1853) sa narodili s odstupom jedného roka v Hornom Uhorsku. Kým Mednyánszky študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove už ako osemnásťročný, Csontváry začal na rovnakej škole študovať takmer ako štyridsaťročný. Mednyánszky po sebe zanechal mnohotisícové výtvarné dielo, v Csontváryho prípade je známych menej ako sto malieb, keďže výtvarne bol aktívny iba jedno desaťročie. Expozíciu kurátorsky pripravil József Sárkány, kunsthistorik Múzea Janusa Pannoniusa v maďarskom Pécsi, ktoré má štrnásťtisícovú zbierku výtvarného umenia. Okrem dvoch figurálnych obrazov (Stojací tulák, Mŕtvy vojak) sú ostatné Mednyánszkeho diela s tematikou tatranskej a inej prírody. Csontváry Kosztka namaľoval Pohľad na Banskú Štiavnicu a zahraničné mestá Jeruzalem, Atény, Mostar. Výstava na prízemí galérie sa koná pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry a potrvá do 31. marca.
V Košiciach otvorili Pamätnú výstavu Sándora Máraia
23. januára 2019 - (tasr)
Pamätná výstava Sándora Máraia je v bytovom dome na Mäsiarskej ulici 35 Košiciach, kde prežil podstatnú časť svojho detstva, verejnosti prístupná od utorka. Tento rodák z Košíc patrí k najvýznamnejším a najuznávanejším maďarským i európskym spisovateľom 20. storočia. Ako pre TASR povedal predseda Mestského výboru Csemadoku v Košiciach Szabolcs Köteles, do Košíc sa vrátil aj pôvodný nábytok. Márai sa narodil v roku 1900 v Košiciach ako Sándor Károly Henrik Groschmid. Mestský výbor Csemadoku v Košiciach s podporou Maďarska odkúpil v roku 2017 väčšiu časť niekdajšieho bytu Grosschmidovcov. Výstava je výsledkom slovensko-maďarskej spolupráce. Rekonštrukcia bola realizovaná vďaka dotácii Fondu Gábora Bethlena. Zariadenie a vybavenie výstavy bolo zabezpečené prostredníctvom dotácie zo spomínaného maďarského fondu a slovenského Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. „Najdôležitejšia vec je, že sa sem vrátil nábytok, ktorý tu bol a ktorý rodina vlastnila. Pred 86 rokmi byt predali, odsťahovali sa do Miskolca a nábytok sa potom dostal do Budapešti. Teraz sa vrátil na svoje pôvodné miesto,” povedal s tým, že výstava pozostáva aj z obrazov či fotografií. Návštevníkov výstavy usmerňujú Máraiove citáty, ktoré chronologicky a tematicky prezentujú jeho životopis a dielo. Texty sú doplnené aj rôznymi dokumentmi a zväzkami kníh. Súčasťou výstavy je tiež prezentácia spisovateľovej manželky Loly. Od jej rodiny pochádza aj dámsky sekretár z roku 1838. Mladší brat spisovateľa, filmový režisér Géza Radványi, je na výstave zhmotnený prostredníctvom zvukových nahrávok s príbehmi o Košiciach, o ich rodinnom dome či o škole. K dispozícii sú tiež ukážky z niektorých jeho filmov. Pamätná výstava Sándora Máraia bola otvorená pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry.
M. R. Štefánik si svoju národnú ukotvenosť uvedomil na Evanjelickom lýceu v Bratislave
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2893/m-r-stefanik-si-svoju-narodnu-ukotvenost-uvedomil-na-evanjelickom-lyceu-v-bratislave
Work in Slovakia - Good Idea!: prilákame Slovákov zo zahraničia späť do vlasti, aby rozvíjali svoj život v materskej krajine?
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2891/work-in-slovakia--good-idea-prilakame-slovakov-zo-zahranicia-spaet-do-vlasti-aby-rozvijali-svoj-zivot-v-materskej-krajine
Ako učiť deti slovenčinu, keď žijete v zahraničí?
... správne po slovensky, ak je jeden z rodičov Slovák a doma je dorozumievacím jazykom cudzí jazyk.
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4618/bilingvalne-deti-ako-ucit-deti-slovencinu-ked-zijete-v-zahranici-rozhovor
Jubileum Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
je príkladným príbehom ducha slovenskosti našich krajanov v Srbsku
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4641/jubileum-ustavu-pre-kulturu-vojvodinskych-slovakov-je-prikladnym-pribehom-ducha-slovenskosti-nasich-krajanov-v-srbsku
Ruda Fraňa pasovali za rytiera maďarskej kultúry
Rudo Fraňo sa narodil r. 1949 v Senváclave (Pilisszentlászló). Viacnásobný starosta svojej rodnej obce a staviteľ-podnikateľ svoje životné skúsenosti premieňa aj na spisovateľské, prekladateľské a vydavateľské aktivity. Od r. 1970 je stavebným podnikateľom a preto nie je náhodné, že vydal odbornú knihu Ľudové staviteľstvo Senváclavu. V rozsiahlej monografii Dejiny Senváclavu spracoval nielen históriu rodnej obce, ale aj jej širšieho okolia, Dunajského ohybu. Ako ctiteľ slovenského ľudového hrdinu Juraja Jánošíka sa rozhodol preložiť a vydať román Milana Ferka Jánošík. (Jeho pohostinský podnik v obci nesie názov Jánošíkova krčma.) Vydal maďarský preklad ďalšieho románu Milana Ferka Matúš Čák Trenčiansky, ktorého dej sa čiastočne odohráva v Senváclave. Rudolf Fraňo je autorom nielen prekladov a historických štúdií, ale i tvorcom literárnych diel. Vydal desiatky kníh, o. i. zbierku úsmevných príbehov zo života Pilíšanov pod titulom Humor našich predkov a knihu Pilíšska história 1944-45 s podtitulom Pochodovali na smrť, v ktorej opisuje ťažké osudy svojich rodákov počas druhej svetovej vojny a ktorú venoval pamiatke svojho otca. - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1954774197954880
Video: https://www.facebook.com/oslovma/videos/637191623401878/
Slovenské divadlo Vertigo v Mlynkoch
Slovenské divadlo Vertigo (Budapešť) 22. januára 2019 v Stredisku pilíšskych Slovákov (Mlynky) - Arnošt Goldflam: Dámska šatňa / Spoločný profesionálny život i odlišné súkromie štyroch herečiek
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1957848980980735
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/26851-nazrite-do-damskej-atne
Protivládne protesty v Maďarsku
Proti novele zákonníka práce rozširujúcej ročný rámec nadčasov, ale aj ďalším krokom vlády premiéra Viktora Orbána sa bude protestovať vo všetkých sídlach žúp i ďalších maďarských mestách. - Pohľady Maďarov na protesty sa rôznia:
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-protivladne-protesty-budu-p/373176-clanok.html
Protivládne protesty Fideszu neprospeli, stratil 250 000 priaznivcov
16. januára 2019 - (tasr)
Od decembra minulého roka klesol počet priaznivcov maďarskej vládnej strany Fidesz zhruba o štvrť milióna, konštatoval v stredu inštitút Závecz Research Intézet (ZRI). Z aktuálnych výsledkov jeho prieskumu vyplýva, že z decembrových 35 percent by Fidesz v januári volilo iba 32 percent voličov. Podľa spravodajského servera Index.hu v uplynulom mesiaci mali na stranícke preferencie vplyv protivládne protesty, ktoré boli namierené najmä proti novele zákonníka práce týkajúcej sa rozšírenia ročného rámca nadčasov, a ovplyvnili ich aj následné opozičné reakcie. Z prieskumu uskutočneného začiatkom januára ďalej vyplýva, že Jobbik zaznamenal rast preferencií z deviatich na 11 percent. Maďarská socialistická strana (MSZP) si udržala sedempercentnú a Demokratická koalícia (DK) päťpercentnú podporu. Mierne zlepšenie z troch percent na štyri percentá dosiahla mimoparlamentná strana Momentum. Preferencie Strany dvojchvostého psa (MKKP) stúpli z dvoch na tri percentá, tri percentá si udržala strana Politika môže byť iná (LMP). Stagnovanie na úrovni jedného percenta zaznamenal ZRI v prípade strán Dialóg (Párbeszéd) a Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Nerozhodných zostalo v januári 32 percent opýtaných.
Zamestnanci verejnej sféry avizovali na 14. marca štrajk v Maďarsku
Najvážnejším problémom je neudržateľná, netransparentná a odborne nepodložená mzdová politika, ku ktorej sme pripravili návrh riešenia, povedala predsedníčka odborárskej organizácie.
http://www.teraz.sk/zahranicie/zamestnanci-verejnej-sfery-avizovali-na/372921-clanok.html
Požiadavky odborárov adresovaných Orbánovi odmietol minister financií
http://www.teraz.sk/zahranicie/poziadavky-odborarov-adresovanych-orb/372221-clanok.html
V Audi Hungaria v Győri štrajkovalo 4000 zamestnancov kvôli mzde
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-audi-hungaria-v-gyri-strajkovalo-40/373157-clanok.html
V maďarskej automobilke Audi Győr hrozia odborári štrajkom
http://www.teraz.sk/ekonomika/v-madarskej-automobilke-audi-gyr-hroz/372393-clanok.html
Orbán navštívi vo februári Bielorusko
Zrejme ho prijme aj Lukašenko
http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-navstivi-vo-februari-bielorusk/373009-clanok.html
Putin navštívi Maďarsko aj tento rok
S Orbánom sa stretol už deväťkrát
https://svet.sme.sk/c/22031686/vladimir-putin-navstivi-madarsko-aj-tento-rok.html
Orbána nadchla os Rím - Varšava. Európu delí na dve časti
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/498015-cielom-madarska-podla-orbana-je-aby-v-ep-boli-protimigracne-sily-vo-vacsine/
Populisti všetkých krajín, spojte sa!
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/498061-populisti-vsetkych-krajin-spojte-sa/
Hodnoty? Kdeže
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/497923-hodnoty-kdeze/
Slabnúci trh práce v Českej republike a Maďarsku
Región SVE by si mal udržať zdravé tempo rastu HDP
http://www.teraz.sk/ekonomika/analyzaregion-sve-by-si-mal-v-roku/372643-clanok.html
Veterinári sprísňujú prevenciu proti africkému moru ošípaných
Vírus zaznamenali aj v Maďarsku
https://www.webnoviny.sk/veterinari-sprisnuju-prevenciu-proti-africkemu-moru-osipanych-virus-zaznamenali-aj-v-madarsku/
Pre úpravu rodinných prídavkov žiada Maďarsko spustiť právne konanie voči Rakúsku
https://euractiv.sk/section/socialna-politika/news/pre-upravu-rodinnych-pridavkov-ziada-madarsko-spustit-pravne-konanie-voci-rakusku/
Analytička inštitútu Századvég Petra Halkóová k brexitu
http://www.teraz.sk/zahranicie/halkoova-iniciativa-na-vyslovenie-nedove/372628-clanok.html
Dve tretiny Maďarov odmietajú nekontrolované prisťahovalectvo
http://www.teraz.sk/zahranicie/szazadveg-dve-tretiny-madarov-odmiet/372799-clanok.html
Európska únia je skvelá myšlienka, ktorá však stráca smer
https://dennikn.sk/1354245/europska-unia-je-skvela-myslienka-ktora-vsak-straca-smer
Krajiny Európskej únie, ktoré porušujú zásady právneho štátu, by mohli prísť o eurofondy
https://www.webnoviny.sk/krajiny-europskej-unie-ktore-porusuju-zasady-pravneho-statu-by-mohli-prist-o-eurofondy/
Eurofondy môžu zastaviť kvôli korupcii či ovplyvňovaniu súdov
Slovenskí europoslanci hlasovali proti
https://dennikn.sk/1354534/eurofondy-mozu-zastavit-za-korupciu-ci-ovplyvnovanie-sudov-slovenski-europoslanci-hlasovali-proti
Srba v Maďarsku odsúdili za pašovanie marihuany
https://svet.sme.sk/c/22030441/srb-madarsko-marihuana-odsudenie-pasovanie-marihuana.html
Izraelskí potápači hľadajú v Dunaji pozostatky zavraždených Židov
http://www.teraz.sk/zahranicie/izraelski-potapaci-hladaju-v-dunaji/372465-clanok.html
V rámci krajín V4 zaplatia za elektrinu aj plyn menej ako na Slovensku v Maďarsku a Poľsku
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/498664-cesi-maju-este-drahsie-energie-ako-slovaci
V Maďarsku prvýkrát aplikovali rádioembolizačnú terapiu u pacienta s nádorom pečene
https://svet.sme.sk/c/22031795/v-madarsku-prvykrat-aplikovali-radioembolizacnu-terapiu-u-pacienta-s-nadorom-pecene.html
Učitelia sa učia ako zavádzať a využívať kritické myslenie v školách
25 učiteľov zo Slovenska, Maďarska a Čiech absolvuje trojdňový tréning, počas ktorého sa oboznámia s materiálom „Core skills“, ktorý ich naučí ako viesť študentov ku kritickému mysleniu.
http://www.teraz.sk/magazin/ucitelia-sa-ucia-ako-zavadzat-a-vyu/372462-clanok.html
Slováci by nemali mať na južnom Slovensku väčšie slovo ako Maďari, píše portál maďari.sk
https://bkz.blog.sme.sk/c/500195/slovaci-by-nemali-mat-na-juznom-slovensku-vacsie-slovo-ako-madari-pise-portal-madari-sk.html
Pozitívne príklady viacjazyčnosti by sa mali aplikovať aj na Slovensku
http://madari.sk/magazin/aktuality/pozitivne-priklady-viacjazycnosti-by-sa-mali-aplikovat-aj-na-slovensku
Mestám a obciam na Slovensku pribudne servis informácií v maďarčine
14. januára 2019 - (tasr)
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pokračuje v spolupráci s verejnoprávnou Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR). Po bilancii ročnej spolupráce je na oboch stranách všeobecná zhoda. Novinkou je servis v maďarskom jazyku. Mestá a obce mali možnosť v uplynulom roku využívať aktuálny agentúrny servis na nekomerčné účely. Okrem toho získali vďaka špeciálnej internetovej aplikácii priestor na propagáciu svojich aktivít. „Vlani sme si zadefinovali základný rámec v spolupráci, ktorý sa ukázal ako mimoriadne prínosný. Mestá a obce majú k dispozícii výrazný priestor na prístup k informáciám a rovnako aj na proaktívnu publicitu,“ uviedol predseda ZMOS Michal Sýkora. „V dobrých veciach treba pokračovať. Služby, ktoré sme vlani ponúkli starostom a primátorom, boli využívané, a preto budú našim kolegyniam a kolegom k dispozícii aj v nasledujúcom období,“ dodal. Generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala hodnotí doterajší priebeh spolupráce ako konštruktívny. „ZMOS je pre nás mimoriadne konštruktívny a iniciatívny partner. Teší nás, že mestá a obce sa obracajú s dôverou na TASR ako na kvalitný zdroj overených informácií. Vedia, že redaktori TASR sú všade tam, kde sa dejú veci. Obohatením našej spolupráce je, hlavne pre mestá a obce na juhu Slovenska, servis informácií v maďarskom jazyku. Pripravujeme pravidelný bulletin informácií pre samosprávu i TV reláciu,“ zhrnul. Najvyšší predstavitelia oboch organizácií sa pri podpise zmluvy o spolupráci zhodli na tom, že objektívne, rýchle a kvalitné informácie ponúkajú benefity samosprávam, ich predstaviteľom a vďaka médiám aj obyvateľom miest a obcí. Preto sa sústredia na ďalšiu spoluprácu a hľadanie ďalších foriem jej rozširovania.
Slovensko musí podľa analytika vyrábať elektroautá, ak sa chce udržať na špičke
Výrazným konkurentom je Maďarsko
https://ekonomika.sme.sk/c/22029186/slovensko-musi-podla-analytika-vyrabat-elektroauta-ak-sa-chce-udrzat-na-spicke.html
Maďarsko žiada eurokomisárku o právne konanie voči Rakúsku
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ziada-ek-o-pravne-konanie-vo/372341-clanok.html
Vládni analytici na Slovensku navrhujú novú daň z limonád. Majú ju Maďari aj Briti
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1873820-vladni-analytici-navrhuju-novu-dan-z-limonad-maju-ju-madari-aj-briti
Kaštieľ v Galante
„Esterházyovci vlastnili v strednej Európe obrovské majetky. Patrili im mnohé mestské paláce v Bratislave, mali panstvá v dnešnom Rakúsku, Maďarsku aj na Slovensku. Galanta však od čias bitky pri Veľkých Vozokanoch, ktorá rodinu bolestivo zasiahla, ostávala bokom...“
https://www.pluska.sk/sarm/relax/pojdeme-spolu/video-domcek-bohacov-tento-nas-zamok-pripomina-sidlo-britskych-lordov-sluzil-ale.html
V Maďarsku očakávajú agresívnu epidémiu chrípky
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-ocakavaju-agresivnu-epid/372407-clanok.html
V Maďarsku vypukla epidémia chrípky
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vypukla-epidemia-chripiy-p/372714-clanok.html
V Budapešti odsúdili ženu, ktorá pod vplyvom kokaínu spôsobila smrteľnú nehodu
http://www.teraz.sk/zahranicie/odsudili-zenu-ktora-pod-vplyvom-koka/372735-clanok.html
V Maďarsku za dva týždne zomrelo pri bytových požiaroch 11 ľudí
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-za-uplynule-dva-tyzdne-zom/372314-clanok.html
Silný vietor v Budapešti vyvracal stromy a lámal konáre
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-silny-vietor-v-budapesti-vy/372331-clanok.html
Balaton sa zmenil na ľadové kráľovstvo
https://noizz.azet.sk/cestovanie/balaton-zamrzol/2c4xxql
Únia môže Poľsku či Maďarsku priškrtiť eurofondy
Poľsko, Maďarsko či Rumunsko by v budúcnosti mohli prísť o časť eurofondov. Hrozí im, ak budú ich vlády porušovať demokratické princípy v rozpore s pravidlami Európskej únie. Európsky parlament vo štvrtok podporil mechanizmus, ktorý má chrániť európsky rozpočet. Za spustenie mechanizmu proti konkrétnej krajine by však musela hlasovať väčšina členských štátov.
https://svet.sme.sk/c/22031377/unia-moze-priskrit-eurofondy-pre-polsko-ci-madarsko.html
V recyklácii je Slovensko v EÚ pod priemerom, dobieha Česko, Maďarsko a Poľsko
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104494/v-recyklacii-sme-v-eu-pod-priemerom-cesko-madarsko-a-polsko-dobiehame.aspx
Refeudalizácia Maďarska napreduje
13. januára 2019 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)
Maďarská spoločnosť sa mení na iliberálnu. Miznú triedne a pluralistické záujmy a namiesto nich sa objavuje nový fenomén - refeudalizácia. / V Maďarsku sa dejú zaujímavé veci. Orbánova vláda vynakladá veľké úsilie, aby vrátila všetko do stavu pred veľkou apokalypsou, ktorá postihla horthyovské Maďarsko koncom druhej svetovej vojny. Prepisujú sa dejiny, premenúvajú sa verejné priestranstvá, z kultúrneho života sa vytláčajú liberálne uvažujúci spisovatelia, režiséri a umelci. Tajomne sa odstraňujú sochy takých osobností, akými boli Mihály Károlyi, György Lukács či Imre Nagy, a nahradzujú sa pamätníkmi pripomínajúcimi „zlatý vek“ Uhorska a potrianonského Maďarska. Vymizli opozičné denníky. Regionálne noviny a rozhlasové frekvencie si osvojil Fidesz, a iba jeden televízny kanál a jedna rozhlasová stanica šíria nezávislé informácie - sú však dostupné len v blízkom okolí hlavného mesta. V redakciách printových médií existujú zoznamy publicistov, ktorých opozičné názory sa nesmú zverejňovať. Iba súdnictvo zostáva zatiaľ relatívne nezávislé. Kontrola súdnej moci by znamenala možnosť dohliadať na opozíciu, čo nepochybne bude úmyslom Orbánovej administratívy v tomto roku v podobe tzv. správnych súdov, ktorým budú súdne rady podliehať. Vzorom Orbána je Jaroslaw Kaczyński, ktorý už poľské súdnictvo kontroluje. Viktor Orbán oproti minulým rokom zmiernil svoju nacionalistickú rétoriku, ako aj odpor voči cudzincom, no nezdá sa, že to súvisí s populizmom. Jeho postoje k politike EÚ sa dajú skôr označiť za snahu zviditeľniť sa. Ale „aj s tým možno polemizovať, pretože Orbán sa zaujíma iba o moc“, konštatuje známa filozofka Ágnes Hellerová. Odkedy sa stal premiérom, sústreďuje moc do vlastných rúk. Jeho vládnutie pripomína prax tyranov. V Maďarsku sa naozaj nedeje nič, čo nechce Orbán, a stane sa všetko, čo si zaželá. Musia s ním všetci súhlasiť, iný názor netoleruje. Maďarská spoločnosť sa mení na iliberálnu. Miznú triedne a pluralistické záujmy a namiesto nich sa objavuje nový fenomén - refeudalizácia. Badať tam aj iný druh korupcie. Tradične pod ňou rozumieme to, keď zámožnejší podplatia politika, ktorý im na revanš zabezpečí želané ekonomické výhody. V podmienkach refeudalizácie korupcia funguje opačne. Vládnuca strana si „udeľovaním lén“ v podobe trafík, kasín a verejných objednávok účinne buduje sebe podriadenú oligarchiu. Dobrým príkladom je starosta mestečka Felcsút Lőrinc Mészáros. Orbánov priateľ z detstva, pôvodným povolaním inštalatér plynových zariadení. V priebehu niekoľkých rokov nadobudol neslýchaný majetok a dnes patrí k najbohatším ľuďom na svete. Vlastní údajne polovicu Maďarska. Všetci vedia, že sú to Orbánove peniaze a nie Mészárosove, ale nik to nemôže dokázať. Posledným produktom „politiky národnej súčinnosti“ pri procese refeudalizácie je tzv. otrokársky zákon, prijatý koncom minulého roka za škandalóznych okolností. Parlament odobril novelu zákonníka práce s príkazom „pracovať o štyri stovky hodín viac a dostať výplatu o tri roky“. Ide o reálny návrat do éry zemepánov či raného kapitalizmu, keď nebol ustanovený osemhodinový pracovný čas. Samozrejme, taký zákon je nutný tam, kde je akútny nedostatok pracovnej sily. Imigranti však ako náhradná pracovná sila nevyhovujú. George Soros je persona non grata, lebo údajne organizuje príliv utečencov a spriada úklady proti Maďarsku. Aj vypudenie Stredoeurópskej univerzity z Budapešti bolo vraj nevyhnutné, lebo do maďarstva nič cudzie nepatrí. Tieto maniere Orbán odkopíroval od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý podobne postupuje voči moslimskému učencovi Fethullahovi Gülenovi. Organizátori predvianočných demonštrácií dostali nespokojných občanov do ulíc. Opozícia sa prebúdza, pripravuje ďalšie masové protesty. Odbory zase hrozia generálnym štrajkom. Tradičné cirkvi, ktoré dostávajú štátnu podporu, zatiaľ mlčia. Svedčí to o tom, že Maďarsko je silne sekulárne a zdá sa, že aj závislé od vládnej moci. Orbán si udržiava moc vďaka hlasu väčšiny. V Maďarsku sa obsah demokratických hodnôt mení pomaly, ale isto na iliberálny, kde väčšina štátneho majetku sa dostáva do rúk vládnucej oligarchie. Tá však zisky neprerozdeľuje. Dlho sa zdalo, že najschopnejšou opozíciou voči iliberálnej demokracii bude Jobbik, ktorý však otočil a začal byť skôr stredopravicovo orientovaný. Fidesz sa, naopak, vydal cestou krajnej pravice. Za obratom Jobbiku stojí bývalý predseda Gábor Vona, ktorý v posledných voľbách získal len 20 percent hlasov a rezignoval zo svojej funkcie. Strana sa rozdelila a odídenci kreovali novú. Politológovia síce hovoria, že nie je rasistická, ale fakt, že podporuje Fidesz, nahovára, že je krajne pravicová. Neočakáva sa, že ju Fidesz pohltí, lebo potrebuje alternatívnu radikálnu stranu na odlákanie voličskej základne Jobbiku. Orbánovým leitmotívom zostáva „ochrana kresťanskej“ kultúry Karpatskej kotliny. Fidesz je vraj odhodlaný brániť celú Európu pred infiltráciou islamu podobne ako v časoch osmanskej expanzie v 16. až 18. storočí.
Nový silný muž Európy
Prečo si slniečkari, liberáli, tretí sektor, mainstream trhajú vlasy? Dôvodom je Viktor Orbán, zástanca tzv. neliberálnej demokracie, veľký kritik EU a Sorosa...
http://ceskoslovensko.blog.pravda.sk/2019/01/12/novy-silny-muz-europy/
Slovensko ako súčasť Veľkého Maďarska. Aktivisti to chcú zmeniť
Vidieť ich na tričkách, na magnetkách v obchodoch so suvenírmi aj na autách. Aj takmer sto rokov po podpise Trianonskej zmluvy sa v Maďarsku stále objavujú symboly takzvaného Veľkého Maďarska, respektíve Uhorska, ktorého súčasťou je aj Slovensko, časť Rumunska, Chorvátska aj Srbska. Skupina aktivistov chce teraz dosiahnuť, aby maďarskí šoféri začali používať nálepky s mapou súčasného Maďarska.
https://svet.sme.sk/c/22027522/aktivisti-chcu-nahradit-nalepky-velkeho-madarska-kde-je-aj-slovensko.html
Vysoké Tatry zaujali svet
11. januára 2019 - (dobrenoviny.sk)
New York Times zverejnil zoznam 52 najkrajších miest sveta. Slovensko je v top 20! - Ak niekto pochybuje o slovenskej kráse, mal by svoje zmýšľanie prehodnotiť. Populárny americký denník The New York Times totiž zostavil zoznam tých najkrajších a najlepších miest pre rok 2019, ktoré by mal každý cestovateľ stihnúť navštíviť. Rebríček majú na svedomí redaktori spomínaného denníka a je jasné, že si dali záležať. Medzi top 20 sa prebojovala aj slovenská pýcha. Vysoké Tatry obsadili 19. miesto a porazili tak aj New York, Los Angeles, Hongkong, Tahiti, Sardíniu a mnoho ďalších vyhľadávaných destinácií. K fotografii, na ktorej je znázornený Chodník korunami stromov, redaktori napísali aj pár slov. „Kým väčšina návštevníkov sa sústredí na hlavné mesto Slovenska, Bratislavu, vznášajúce sa Vysoké Tatry možno považovať za nepovšimnutú destináciu na lyžovanie a vonkajšie aktivity,“ informoval o slovenskej kráse denník. Následne však nezabudlo na ďalšiu pýchu Slovenska. „A nie je to len o zimných športoch. Sú tu výborné možnosti na turistiku, horolezectvo či horskú cyklistiku. Za hranicami Tatier, ponúkajú Košice farebné pouličné umenie, veľa kaviarní a reštaurácií a s univerzitami spojený nočný život,“ vyzdvihli redaktori aj metropolu východu. Turistov tiež oboznámili s tým, že na ich objektívy čaká krásna a nedotknutá ľudová architektúra, ako aj zachované gotické a barokové budovy. Slovenská dominanta opäť ukázala svoju silu a dokázala, že jej právom patrí miesto medzi top miestami sveta. - Rebríček top 20: 1. Portoriko (USA) / 2. Hampi (India) / 3. Santa Barbara (USA) / 4. Panama (Panama) / 5. Mníchov (Nemecko) / 6. Eilat (Izrael) / 7. Ostrovy Setouchi (Japonsko) / 8. Aalborg (Dánsko) / 9. Súostrovie Azory (Portugalsko) / 10. Ľadové jaskyne v Ontáriu (Kanada) / 11. Zadar (Chorvátsko) / 12. Williamsburg (USA) / 13. Las Vegas (USA) / 14. Salvador (Brazília) / 15. Danang (Vietnam) / 16. Costalegre (Mexiko) / 17. Turistická atrakcia Paparoa Track (Nový Zéland) / 18. Apúlska oblasť (Taliansko) / 19. Vysoké Tatry (Slovensko) / 20. Calgary (Kanada)
https://www.nytimes.com/interactive/2019/travel/places-to-visit.html
Čo jest, to jesť!
„Keď prišla zima, kúrilo sa vo veľkej murovanej peci a kým horel oheň, gazdiná pri jeho žiare pripravila zásmažku, vo veľkom kameninovom hrnci predvárala polievku, potom pridala zásmažku, hrniec strčila do pece, jedlo sa pekne dovarilo a na obed bolo hotové. Upiekol sa aj chlieb, lepňa na raňajky, rejteša, krumple na ťapši.” Na toto, ale aj na zabíjačku v Báčke si radi spomína Natália Maliariková z Prievidze, praneter svetoznámeho architekta Michala Milana Harminca, pôvodom Kulpínčana.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10480-co-jest-to-jest-2
Valné zhromaždenie Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27196-vzdolina19
TV FOLKLORIKA poteší na RTVS aj Slovákov žijúcich v zahraničí
Denný magazín o folklóre, ľudovej tvorbe a slovenských tradíciách / Relácia, vysielaná vždy v stredu s podtitulom Vojvodina, nazrie aj prostredníctvom moderátorky Svetlany Surovej (rodáčky z Kysáča, žijúcou na Slovensku) do každodenného života Slovákov v zahraničí.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2874/tv-folklorika-potesi-na-rtvs-aj-nasich-krajanov
Legenda o bohatstve Slovákov / Gregor Papuček: Modlitba - za reč našu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/528-gregor-papuek-modlitba-za-re-nau
Maďarská opozícia o Orbánovi: Je to klamár a extrémny pravičiar
10. januára 2019 - (tasr)
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok na budapeštianskej tlačovej konferencii vyše dve hodiny klamal, zavádzal a brojil proti Európskej únii. Vyhlásili to opozičné strany, podľa ktorých Orbán a jeho strana Fidesz patria do extrémnej pravice. Podľa spravodajského portálu Index.hu hovorca Jobbiku Péter Jakab vo vyhlásení uviedol, že o význame demokracie poučoval človek, ktorý práve zbúral poslednú baštu demokracie - nezávislú justíciu. „O boji proti migrácii hovoril človek, ktorý aj napriek ostrému protestu Európskeho parlamentu (EP) schováva právoplatne odsúdeného macedónskeho migranta (pozn. TASR: expremiéra Nikolu Gruevského) a ktorý desaťtisíce prisťahovalcov vpustil do Maďarska a Európskej únie, mnohých z nich za veľké peniaze,” dodáva Jakab. Poslanec EP za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi vyjadril názor, že Orbán štvrtkovou tlačovou konferenciou začal volebnú kampaň do májových volieb do EP. „Orbán klamal o korupcii, ale aj o vzťahu Európy a Maďarska,” zdôraznil ľavicový europoslanec, podľa ktorého MSZP spolu so stranou Dialóg (Párbeszéd) začne proeurópsku kampaň namierenú voči protieurópskej Orbánovej vláde. Ujhelyi podčiarkol, že EÚ Maďarsku ponúka svoje hodnoty a zdroje, a nie migrantov. Vo voľbách do EP pôjde o to, či Maďari budú voliť Európu, alebo Orbána. Podpredseda Demokratickej koalície (DK) Csaba Molnár oznámil, že ako europoslanec sa pre Orbánove vyjadrenia obrátil listom na predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) Manfreda Webera, ktorého upozornil na to, že premiérove názory sú v príkrom rozpore s migračnou politikou európskych ľudovcov a kresťanskodemokratickými hodnotami EPP. „Dúfam, že doposiaľ váhajúci vodcovia európskych ľudovcov už majú jasno v tom, že Orbán nemá miesto v kresťanskodemokratickej politickej rodine, ale že patrí do extrémnej pravice, ktorá je známa z najtmavšieho obdobia dejín 20. storočia. Preto treba Fidesz vylúčiť z EPP,” vyhlásil Molnár. Kriticky sa k Orbánovej tlačovej konferencii vyjadrili aj predstavitelia ochranárskej strany Politika môže byť iná (LMP), Dialógu, Liberálov (Liberálisok) a Momentum. Premiér podľa nich v hlavných politických otázkach zavádzal, nehovoril o skutočnom stave zdravotníctva, vzdelávania, miezd a vzbudzoval nenávisť voči migrantom.
Orbán chcel podľa analytika ukázať, že v Maďarsku funguje demokracia
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-analytik-orban-chcel-ukaza/371838-clanok.html
Orbán: Cieľom Maďarska je, aby v EP boli protimigračné sily vo väčšine
10. januára 2019 - (tasr)
Cieľom Maďarska je, aby sa v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu (EP) dostali do všetkých európskych inštitúcií sily odmietajúce prisťahovalectvo. Povedal to vo štvrtok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na prvej tohtoročnej tlačovej konferencii vlády. Podľa spravodajského portálu Infostart.hu premiér pripomenul, že kabinet na svojej prvej tohtoročnej schôdzi hovoril najviac práve o voľbách do EP. „Prisťahovalectvo a migrácia je podľa väčšiny ľudí najdôležitejšou témou kampane týchto volieb,” zdôraznil Orbán a dodal, že protimigračná väčšina by mala vzniknúť najskôr v EP, potom v Európskej komisii a napokon aj v Európskej rade. Maďarský ministerský predseda podotkol, že jeho strana Fidesz v bloku spolu s menšou vládnou stranou, ktorou je Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP), má ambíciu byť najúspešnejšou európskou parlamentnou stranou. V súvislosti s postojom vlády k možnému dátumu prijatiu eura premiér konštatoval, že nevidí jasne perspektívu eurozóny. „V čase, keď sme sa zaviazali do nej vstúpiť, boli podmienky spoločnej meny ešte úplne iné. Maďarsko bude v otázke vstupu do eurozóny vyčkávať,” dodal. Orbán vyjadril obavy z výziev k pouličnému násiliu, ako aj z toho, že tak robia aj niektorí opoziční politici. K protivládnym demonštráciám uplynulých týždňov povedal, že rozumie, že na mnohé kroky vlády majú jej kritici iný názor. „Nikto ale nesmie spochybňovať skutočnosť, že rozhodnutia prináša parlamentná väčšina,” podčiarkol s poznámkou, že demonštrantami kritizovanú novelu zákonníka práce týkajúcu sa nadčasov, vláda nemieni prehodnotiť. „Je to dobrý zákon a je založený na dobrovoľnosti,” konštatoval. Na otázku odmietania rozhovorov pre opozičné médiá Orbán odpovedal, že nemieni si sadnúť rozprávať sa so zlomyseľnými ľuďmi, od novinárov očakáva istú korektnosť. Opakujúce sa otázky niektorých zahraničných a domácich opozičných médií k bohatnutiu vláde blízkych podnikateľských kruhov, vrátane jeho priateľa Lőrinca Mészárosa, ktorý sa stal najbohatším Maďarom, Orbán trpezlivo odvracal tým, že on osobne, ale ani jeho vláda sa obchodnými záležitosťami nebude zaoberať a na takéto otázky nebude odpovedať. K otázkam korupcie povedal, že po roku 2010 sa situácia v Maďarsku výrazne zlepšila. Ako príklad uviedol, že pomer verejných obstarávaní s jedným účastníkom tendra klesol z 30 percent na 15 percent, pričom ale podľa jeho slov neexistuje žiadna „prijateľná úroveň korupcie”. Pripomenul, že jeho vláda vyhlásila nulovú toleranciu ku korupcii. Svedčí o tom podľa Orbánových slov aj mimoriadne prísny zákon o majetkovom priznaní. Premiér sa podľa spravodajského portálu Portfolio.hu doteraz nikdy nezúčastnil tlačovej konferencie kabinetu. Spravodajský portál Index.hu pripomenul, že Orbán vyše desať rokov poskytoval rozhovory iba provládnym médiám. Na štvrtkovú tlačovú konferenciu úrad vlády s odvolaním sa na nedostatok miesta odmietol registráciu siedmim opozičným médiám.
Maďarská vláda nemieni ustupovať požiadavkám odborárov
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-nemieni-ustupovat-po/371258-clanok.html
Odborári odovzdali list s požiadavkami adresovaný premiérovi Orbánovi
http://www.teraz.sk/zahranicie/odborari-odovzdali-list-s-poziadavkami/371147-clanok.html
Zahraničná tlač o protestoch v Maďarsku: Je to vážna výzva pre Orbána
Opozícia sa zomkla, pričom Orbán svojimi rozhodnutiami - napríklad novelou zákonníka práce o rozšírení ročného rámca nadčasov - obrátil proti sebe ďalších ľudí. Súčasne však platí, že jeho strana Fidesz je aj naďalej najobľúbenejšou, najmä na vidieku, napísal americký The Washington Post, podľa ktorého Maďari vyšli do ulíc protestujúc proti falošnej demokracii a autokratickému spôsobu fungovania vlády. Nemecké konzervatívne noviny Die Welt podotkli, že opozícia sa činí - od decembra sú takmer permanentne protivládne demonštrácie, a v sobotu prišlo do ulíc opäť tisíce ľudí. Opozičné strany vystupujú už spoločne, za čo môže predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalan Tóth, ktorý zaviedol radikálnejší a hlasnejší štýl politizovania. Novým prvkom je účasť odborárov, konštatoval Die Welt, podľa ktorého zákon o nadčasoch odmieta až 80 percent Maďarov. Liberálny nemecký denník Südddeutsche Zeitung vyzdvihol paralelu medzi protivládnymi protestmi v Srbsku a Maďarsku a poznamenal, že srbský prezident Aleksandar Vučič a Orbán sú si v mnohom podobní: obaja svoju moc využívajú na kontrolu médií, ale aj na to, aby zrušili deľbu moci, a aby v hospodárstve zaviedli systém vyhovujúci vyvoleným. - Podrobnejšie:
http://www.teraz.sk/zahranicie/zahranicna-tlac-o-protestoch-v-madar/370868-clanok.html
V krajinách V4 sa odpracuje najviac nadčasov
Maďarskí odborári pre zmenu podmienok hrozia štrajkom
https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1869898-madari-sa-nadcasmi-priblizili-k-v4
Hrozba generálneho štrajku zostáva iba v rovine želaní
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-tlac-hrozba-generalneho-s/370802-clanok.html
Prvá tohtoročná schôdza maďarskej vlády bude už na Hradnom vrchu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prva-tohtorocna-schodza-v/371236-clanok.html
„Vznikla jednota odporu proti Orbánovi v parlamente i na uliciach“
Odborári chcú ísť k Orbánovi, vyhrážajú sa výstražným štrajkom
http://www.teraz.sk/zahranicie/odborari-chcu-ist-k-orbanovi-vyhr/370589-clanok.html
5. januára 2019 - (tasr)
Celoštátnu demonštráciu na 19. januára avizoval na protivládnom protestnom zhromaždení v Budapešti 5. januára 2019 predseda Maďarského zväzu odborárov (MSZSZ) László Kordás. Pred vyše 5000 protestujúcimi na Kossuthovom námestí vyhlásil, že v utorok chcú odborári požiadať premiéra Viktora Orbána, aby vláda do piatich dní zriadila komisiu na vyjednávanie, v opačnom prípade zorganizujú celoštátny výstražný štrajk. „Štrajkujúci budú v tom prípade blokovať cesty a mosty,” spresnil L. Kordás. Odborári podľa jeho slov požadujú odvolanie novely zákonníka práce týkajúcej sa rozšírenia nadčasov, úpravu miezd tak, aby občania Maďarska neodchádzali pracovať do zahraničia, úpravu zákona o štrajku a dôchodky, z ktorých je možné vyžiť. Rečníci opozičných strán vyzvali na ďalší odpor proti Orbánovi. Jobbik avizoval petíciu proti novele zákonníka práce rozširujúcej rámec nadčasov z doterajších 250 na 400 hodín. Demokratická koalícia (DK) upozornila, že ak by premiér túto kritizovanú novelu aj odvolal, tak opozícia bude ďalej pokračovať v protestoch, pretože zlý nie je jeden zákon, ale celý systém moci vlády strany Fidesz. Predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalan Tóth podčiarkol, že vznikla jednota odporu proti Orbánovi v parlamente i na uliciach a že o túto jednotu sa bude treba usilovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj vo voľbách do samospráv. „Musíme však postaviť spoločného opozičného kandidáta,” dodal B. Tóth. Skupina demonštrantov po ukončení demonštrácie pred parlamentom, okolo ktorého bol vytvorený policajný kordón, prešla k neďalekému Margitinmu mostu, kde čiastočne na krátky čas zablokovala dopravu. Kossuthovo námestie sa pred 19.00 h takmer vyprázdnilo.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1934262980006002
Pokračovali protesty proti Orbánovej vláde
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-pokracuju-protesty-proti-o/370557-clanok.html
V Maďarsku havarovalo policajné auto na čele Orbánovej kolóny
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/497715-v-madarsku-havarovalo-policajne-auto-na-cele-orbanovej-kolony
Európa bojuje so snehom: Hrozia víchrice a lavíny
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-eteorologovia-varuju-pred-z/371016-clanok.html
Diaľnice sú v Maďarsku miestami pokryté kašovitou vrstvou snehu
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-dialnice-su-miestami-pokryt/371219-clanok.html
Čoraz viac bezdomovcov v Maďarsku ide do útulkov, miesta je ešte dosť
http://www.teraz.sk/zahranicie/coraz-viac-bezdomovcov-v-madarsku-ide/371778-clanok.html
Colníci v Maďarsku zlikvidovali štyri tony falošného lega
http://www.teraz.sk/zahranicie/colnici-v-madarsku-zlikvidovali-styri/371713-clanok.html
Začiatok tunela v projekte národnej knižnice za 50 miliónov eur
https://dennikn.sk/blog/1341783/zaciatok-tunela-v-projekte-narodnej-kniznice-za-50-milionov-eur
Slovensko v robotizácii prekonáva Čechov, Maďarov aj Poliakov
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/497695-na-slovensku-pracuje-o-tretinu-viac-robotov-ako-v-cesku
Na Slovensku vzniká ďalšia maďarská politická strana
Odmieta spoluprácu so Smerom, SNS aj kotlebovcami
http://www.tvnoviny.sk/domace/1950306_vznika-nova-politicka-strana-odmieta-spolupracu-so-smerom-sns-aj-kotlebovcami#
Pál Csáky: Neviem si predstaviť slušných ľudí, ktorí by volili Bugára
https://www.aktuality.sk/clanok/655791/pal-csaky-neviem-si-predstavit-slusnych-ludi-ktori-by-volili-bugara/
Populisti všetkých krajín, spojte sa!
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/498061-populisti-vsetkych-krajin-spojte-sa/
Ministri Mosta-Híd: Fico má predpoklad na to, aby bol ústavným sudcom
https://www.aktuality.sk/clanok/655319/ministri-mosta-hid-fico-ma-predpoklad-na-to-aby-bol-ustavnym-sudcom/
Kažímír: Ak by Fico odišiel na Ústavný súd, Smeru by mal šéfovať Pellegrini
https://www.aktuality.sk/clanok/655473/kazimir-ak-by-fico-odisiel-na-ustavny-sud-zmeru-by-mal-sefovat-pellegrini/
Falšovanie histórie v strednej Európe fičí
https://dennikn.sk/1346026/falsovanie-historie-v-strednej-europe-fici-rtvs-nie-je-sama-a-ani-najhorsia
Pred 100 rokmi sa dekrétom Vavra Šrobára začalo oživotvorenie Matice slovenskej
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2862/pred-100-rokmi-sa-dekretom-vavra-srobara-zacalo-ozivotvorenie-matice-slovenskej
Milan Rastislav Štefánik je náš národný hrdina
http://www.teraz.sk/kultura/milan-rastislav-stefanik-je-nas-nar/370064-clanok.html
Bratislavská kurátorka v Budapešti šokovala
6. januára 2019 - (Zolo Mikeš - aktuality.sk)
Slováci vraj nenávidia Maďarov / O maďarskom národnom prebudení Zuzany Faláthovej / Zsuzsi a jej dilema s Trianonom / Slováci by sa mali naučiť po maďarsky, Maďari sú tu doma / „Slotovina“ v opačnom garde
Rozhovor, ktorý priniesol proorbánovský denník Magyar Hírlap s historickou kurátorkou Múzea mesta Bratislavy je neuveriteľný. Po každej stránke. Autor hneď v úvode Zuzanu Faláthovú prekrstil na Faláth Zsuzsi a ona rozpovedala svoj príbeh, ktorého podstata tkvie v samotnom titulku článku: „Pravda patrí jednoznačne Maďarom“.
Hogyan reagál az egyszeri szlovák muzeológus, ha rádöbben, hogy egész életében központosított hungarofób agymosás áldozata volt? Interjú Zuzana Falathovával:
http://magyarhirlap.hu/cikk/136934/Az_igazsag_egyertelmuen_a_magyaroke
Inak, kto nevydrží čítať siahodlhé náreky nad údajným utláčaním Maďarov na Slovensku, skrátenú verziu s najväčšími perlami prináša bama.hu. Celé interview už potom „šľape“ na nacionalistickej vlne, ktorá by sa dala prirovnať tej najhustejšej „slotovine“ v opačnom garde. Zsuzsi doteraz nevie dobre po maďarsky, ale hľadá svoje korene, lebo jeden jej starý otec bol Maďar. Národne sa úplne prebudila, keď stretla svojho maďarsky hovoriaceho partnera, ktorí ju v tomto ohľade vedie. V škole ju učili vraj samé klamstvá o vzťahu Maďarov a Slovákov, pričom mnohí Slováci, ktorých stretla jej vraj povedali, že Maďarov nenávidia. Ale údajne už nevedeli prečo. Zsuzsi mala v tom prípade smolu. Dnes vďaka EÚ a Schengenu sa mladí môžu na svoju národnosť vykašľať. Je to tá posledná téma, ktorá mladých dnes zaujíma. Aj človek s menom Zoltán, ktorý píše tieto riadky, môže pokojne poprieť, že by ho za posledných desať rokov akýkoľvek Slovák diskriminoval za jeho už z mena vyplývajúcu maďarskú národnosť. Samozrejme, Zsuzsi poburuje mnohé aj na jej pracovisku. Napríklad, že prečo sú popisky pod dielami len v slovenčine a angličtine, hoci mnohé zbierky pochádzajú od Nemcov a Maďarov. Že by to bolo tým, že slovenčina je úradný jazyk a anglicky rozumejú zas turisti? Ale, samozrejme, v prvom rade ide o Trianon, kde Zsuzsi „čelí intelektuálnej dileme“. Pri výstave o vzniku Československa by tak rada povedala, ako to v skutočnosti bolo s pričlenením Bratislavy k Československu, ale „ona nesmie napísať to, čo by podľa nej napísať bolo nutné“. Tak prečo zo svojho pracoviska Zsuzsi neodíde? Aký je to národovec, keď za svoje presvedčenie nechce trpieť a radšej sa pri príprave výstavy podriadi ? Národne prebudená kurátorka bratislavského múzea má aj jednu „cennú“ radu pre Slovákov. Nech sa vraj naučia po maďarsky, aby si mohli čítať maďarské historické knihy a porovnať ich s tým, čo sa učili na dejepise v slovenských školách. A pochopia, že pravda patrí jednoznačne Maďarom. A Maďarom zas radí, aby sa cítili v celej Karpatskej kotline ako doma, lebo „ nemajú zabudnúť na to, že koleso dejín nezastalo, ale točí sa ďalej.“ Čo k tomu dodať? Len to, že snáď sa to koleso dejín raz otočí tak, aby sa z EÚ stal jednotný štátny útvar, kde národnosť už úplne prestane hrať akúkoľvek rolu. A že vďaka tomu nacionalistických fanatikov, či už maďarských alebo slovenských, postupne to koleso dejín, obrazne povedané, zomelie. Raz a navždy.
Rozhovor Bratislavských novín s kurátorkou Zuzanou Falathovou
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1945639412201692
„Slováci by sa mali Maďarom ospravedlniť!“
14. januára 2019 - (Roman Slušný - bratislavskenoviny.sk)
Mladá kurátorka Zuzana Falathová pracuje už dva roky v Múzeu mesta Bratislavy a pred niekoľkými dňami poskytla rozhovor denníku Magyar Hírlap, v ktorom šokovala svojou otvorenosťou pri hodnotení maďarsko-slovenských vzťahov. Niektoré pasáže následne zverejnil známy slovenský spravodajský portál, čo vyvolalo dosť veľký rozruch aj v Múzeu mesta Bratislavy, kde už dva roky pôsobí. Dokonca jej hrozí, že pre svoje názory príde o prácu! Bratislavské noviny jej ponúkli možnosť vysvetliť, ako celá aféra vlastne vznikla a zároveň sa jej opýtali, či naozaj pociťuje na Slovensku diskrimináciu, keď hovorí po maďarsky alebo tvrdí, že niektoré historické udalosti a súvislosti vidí úplne inak, než ju a jej generáciu učili v škole. Zároveň prišlo do redakcie stanovisko Múzea mesta Bratislavy, ktoré Bratislavské noviny uverejňujú v plnom znení.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1941616625937304/?type=1&theater
Stanovisko Múzea mesta Bratislavy k rozhovoru Zuzany Falathovej
v denníku Magyar Hírlap
Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy (8. 1. 2019)
Múzeum mesta Bratislavy sa dištancuje od názorov Mgr. Zuzany Falathovej uverejnených v denníku Magyar Hírlap 29. decembra 2018. Múzeum mesta Bratislavy je pamiatková a zbierkotvorná inštitúcia hlavného mesta Slovenska. Na výskume dejín mesta sa podieľa predovšetkým interpretáciou zbierkových predmetov, archívnych dokumentov s využitím poznatkov súčasnej historiografie. Mestské múzeum nie je inštitúcia špeciálne zameraná na problematiku histórie vzťahov slovensko-maďarských. Dôsledne akcentuje, že na tvorbe dejín mesta sa podieľali viaceré národnosti a snahou múzea pri ich skúmaní a prezentácií je ich čo najobjektívnejšia interpretácia. Múzeum zohľadňuje maďarsko-nemecký kontext v dejinách mesta na stránkach zborníka Bratislava na výstavách a konferenciách (F. Rómer, J. Batka, T. Ortvay). Na týchto fórach vytvára dostatočný priestor na odbornú diskusiu, respektíve konfrontáciu názorov nielen v rámci múzea, ale aj v rámci odbornej verejnosti na Slovensku a v zahraničí. Postoj Zuzany Falathovej preto považuje Múzeum mesta Bratislavy za čisto osobný názor bez reflexie na uvedené skutočnosti či výsledky vedeckovýskumnej činnosti na túto tému nielen slovenských, ale aj maďarských historikov.
https://www.bratislavskenoviny.sk/rozhovory/52914-rozhovor-kuratorka-bratislavskeho-muzea-zuzana-falathova-tvrdi-ze-madari-su-srdecnejsi-a-pohostinnejsi-nez-slovaci
http://magyarhirlap.hu/cikk/136934/Az_igazsag_egyertelmuen_a_magyaroke
https://ujszo.com/az-igazsag-egyertelmuen-a-magyarok-oldalan-all
Rozhovor Bratislavských novín s kurátorkou Zuzanou Falathovou:
- Vzťahy medzi Maďarmi a Slovákmi boli v nedávnej minulosti napäté, ale v posledných rokoch sa situácia akoby upokojila a okrem prípadu Hedvigy Malinovej nedochádzalo k nejakým otvoreným konfliktom medzi príslušníkmi týchto dvoch národov. Po prečítaní vášho rozhovoru však nezainteresovaný človek môže nadobudnúť pocit, že ste trošku priliali olej do ohňa. Bolo to potrebné?
- Hneď v úvode by som rada objasnila situáciu, ku ktorej prišlo. Rozhovor, ktorý som poskytla maďarskému denníku Magyar Hírlap, nemal za cieľ vyvolať nezhody medzi slovenským a maďarským národom. Práve naopak, išlo o priateľský rozhovor. Keďže sa už niekoľko rokov učím maďarský jazyk, spoznávam maďarskú históriu a kultúru, tak chceli poznať môj názor a moje osobné skúsenosti v tomto smere. Mojím cieľom nebolo nikoho uraziť, ani nikomu ublížiť a v rozhovore odzneli iba pravdivé informácie. Celý problém ale nastal vtedy, keď istý novinár preložil asi jednu osminu z celého rozhovoru do slovenčiny, pričom povytŕhal jednotlivé veci z kontextu a vybral iba to, čo on považoval za dôležité. Nehovoriac o tom, že svoj článok začal vetou o Orbánovi, čím mu dal jasne politický kontext. Bol to práve on, kto prilial olej do ohňa. Svojim konaním narobil veľké zlo a mňa znemožnil. A v takejto podobe sa článok začal šíriť ďalej po celom Slovensku. Keďže mnoho ľudí po maďarsky nevie a vychádzajú iba zo slovenskej verzie, ktorá je absolútne neobjektívna a šovinistická, tak sa ani nečudujem, že ľudia majú pocit, že som priliala olej do ohňa.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1934916469940653/?type=1&theater
- Skúsme byť trošku konkrétnejší - prečo, respektíve za čo by sa podľa vás mali Slováci ospravedlniť Maďarom?
-Napríklad za vysťahovanie viac ako 70 000 Maďarov z Československa po druhej svetovej vojne, potom za Benešove dekréty (aj moji známi nimi trpia), nútenú reslovakizáciu či odobratie ich základných ľudských práv, atď...
- V akých historických otázkach majú teda Maďari podľa vás pravdu a my - Slováci sa o nich zle, teda nesprávne učíme?
- V pôvodnom maďarskom rozhovore som sa venovala iba určitým témam z histórie, ako bolo napr. vysťahovanie Maďarov po druhej svetovej vojne. V tejto problematike som uskutočnila aj výskum, na základe ktorého môžem povedať, že majú pravdu práve Maďari. O týchto skutočnostiach sme sa v škole neučili a boli zamlčované. Keď to niekto tají, tak to znamená, že utajuje skutočnosť- pravdu. A ďalšia veľmi dôležitá téma, ktorá by mala byť predmetom diskusie, je otázka „tisícročného útlaku“, ktorá sa nezakladá na pravde.
- V rozhovore ste spomínali, že aj váš dedko bol Maďar a jeho predkovia po slovensky vôbec nevedeli. Ako ste vy od detstva vnímali Maďarov - prichádzali ste s nimi často do kontaktu, rozumeli ste ich reči - jazyku?
- Dedkovi rodičia vedeli po slovensky aj maďarsky, ale už jeho starí rodičia po slovensky nevedeli. Týmto práve poukazujem na fakt, ako to bolo a je v jednotlivých rodinách národnostne pomiešané. V našej rodine bola maďarská otázka tabu, nakoľko za bývalého režimu nebolo „dobré“ o tom hovoriť. Zatajovalo sa to z dôvodu, že maďarskí obyvatelia boli v minulosti za svoju národnosť prenasledovaní. A okrem toho, dedko už potom žil v slovenskom prostredí, tak ani preto sa o tom nehovorilo. To, že dedko vie po maďarsky, som sa dozvedela, keď som mala dvadsať rokov. Bolo to v období, keď som sa začala venovať maďarčine.
- Kedy a vďaka čomu ste prišli na to, že vám je bližšia maďarská kultúra alebo nátura?
- Keď som sa začala učiť maďarský jazyk, tak prirodzene s tým súviselo nielen zoznamovanie sa s maďarskou históriou a kultúrou, ale som spoznala aj viacero maďarských priateľov. Práve vtedy som zistila, že mi je maďarská nátura a kultúra blízka. Keďže mám aj maďarských predkov, tak mi to neuberá právo byť súčasťou toho.
- Dá sa povedať, že vám otvoril oči váš priateľ, ktorý vám ukázal úplne iný pohľad na niektoré dejinné udalosti?
- Na túto otázku by som mohla odpovedať aj áno, aj nie. Ide v podstate o to, že keď máte priateľa inej národnosti, tak to vás naučí nielen k tolerancii a rešpektu k tomu určitému národu, ale predovšetkým by vám malo záležať na spoznaní a pochopení tohto národa (ak chcete pochopiť aj toho človeka). Samozrejme, že aj priateľ, ktorý je veľmi inteligentný človek, mi objasňoval viaceré skutočnosti z histórie. Tým môžem povedať, že ma ovplyvnil. Ale bolo to iba na mne, ako sa k týmto skutočnostiam postavím. Ak by som nechcela alebo by sa mi zdali nepravdivé, tak som ich nemusela akceptovať. Priateľov pohľad bol maďarský a líšil sa od toho slovenského, ktorí sme sa učili na základnej, strednej a vysokej škole. A keďže som chcela poznať skutočnú pravdu, tak som sa začala tejto problematike venovať. A práve tu nastal moment, že sa jednotlivé slovenské a maďarské pramene rozchádzali.
- Pri čom ste nadobudli dojem, že Slováci interpretujú históriu tendenčne a nepravdivo?
- Pri už spomenutom výskume v jednotlivých témach, napr. vysťahovanie Maďarov.
- Niektorých ste možno prekvapili tvrdením, že Maďari sú v podstate srdečnejší a viac pohostinní, než Slováci, ktorých vnímate skôr ako dosť frustrovaných ľudí. Vidíte aj nejaké pozitíva, ktoré má slovenský národ v porovnaní s maďarským?
- Podľa môjho názoru každý, kto aspoň trochu mal možnosť spoznať maďarský národ, tak by povedal, že sú Maďari srdečnejší a viac pohostinnejší.
- Spomínali ste aj to, že pre Slovákov je ako červené súkno, ak počujú niekoho hovoriť po maďarsky. Aj vaša kolegyňa sa vraj bála s vami komunikovať v tomto jazyku a prechádzala radšej do slovenčiny. Je to podľa vás naozaj až také zlé, že by to hraničilo s diskrimináciou?
- Na vlastnej koži som zažila situáciu, keď som bola na verejnosti s maďarskými priateľmi a hovorili vo svojom jazyku a zo slovenskej strany prišli verbálne útoky. Bolo to z dôvodu, že Slovákov iritovala maďarčina. Dokonca som bola svedkom aj fyzického útoku. A počula som ešte o mnohých iných negatívnych prípadoch ohrozujúcich život.
- Ako reakciu na váš rozhovor nám z Múzea mesta Bratislavy poslali stanovisko, v ktorom deklarovali, že nie sú inštitúciou špeciálne zameranou na históriu slovensko-maďarských vzťahov, ale na druhej strane vraj múzeum zohľadňuje maďarsko-nemecký kontext v dejinách mesta na stránke zborníku Bratislava. Vy máte asi úplne iný - odlišný pocit...
- Maďarský a nemecký národ, ktorý stál pri zrode tohto múzea, si zaslúži vyššie uznanie napr. v podobe maďarských a nemeckých textov v expozícii, ale aj na výstave k 150. výročiu založenia múzea. To je minimum, čo môžeme z našej strany urobiť. Dnes je Bratislava multikultúrnym centrom, takže by nemal byť problém urobiť takéto gesto. Zároveň sa tým zvýši aj počet návštevníkov múzea. Takisto to má aj svoje historické opodstatnenie, keďže bola Bratislava v minulosti viacjazyčným mestom a tieto národy má spájať aj dnes. Týmto by mala ísť Bratislava príkladom celému Slovensku.
- Na webovej stránke Múzea mesta Bratislavy je uvedené, že máte odborné zameranie na najnovšie dejiny, obdobie Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945, 1945 - súčasnosť a históriu fotografie. Mali ste dostatok príležitostí na to, aby ste túto svoju agendu pri svojej práci v múzeu aj využili?
- V múzeu som krátko, len niečo vyše dvoch rokov a za tento čas sa nedal využiť celý potenciál fondu, ktorý spravujem. Ale do budúcna plánujem spracovať rôzne zaujímavé témy.
- Posťažovali ste sa, že vašou veľkou morálnou dilemou je aj to, že hoci v súčasnosti prebieha u nás výstava o vzniku prvej Československej republiky, Trianone a pripojení Bratislavy, tak nemôžete povedať ani napísať to, čo by v tejto súvislosti malo zaznieť. Čo konkrétne máte na mysli?
- Výstava je momentálne ešte v štádiu príprav a bude sa týkať pričlenenia Bratislavy k Československu v roku 1919. Konkrétne mám na mysli to, že vznik Československa nebol pre ostatné národnosti žijúce v Bratislave pozitívny a niekedy mám pocit, že sa na to zabúda. Ďalej potom, ako sa po príchode československých legionárov začali ničiť pomníky, kultúrne pamiatky, atď. Najznámejší a najsmutnejší je prípad zničenia Fadruszovho pomníka Márie Terézie z roku 1897, ktorý bol jednou z dominánt mesta. Podľa môjho názoru by sa mali pri takejto výstave ešte hlbšie skúmať pramene z viacerých strán- slovenských, maďarských i nemeckých. Iba tak sa vieme dopracovať k pravde a objektivite.
- Asi ste museli rátať s tým, že sa vášmu terajšiemu zamestnávateľovi prezentácia niektorých vašich názorov uverejnených v maďarskom denníku nebude páčiť. Nebáli ste sa práve určitého nepochopenia či možných negatívnych reakcií?
- Popravde som s tým absolútne nepočítala, nakoľko v pôvodnom maďarskom rozhovore som múzeum spomenula veľmi okrajovo (piatimi vetami) a bolo to čisto iba o mojej osobe a názoroch. Slovenská verzia článku vo veľkej miere riešila práve tému múzea (jedna tretina článku), čo moji kolegovia zobrali dosť osobne a sťažilo mi to situáciu. Najsmutnejšie na tom je to, že skoro nikto zo zamestnancov múzea nevie, čo sa píše v pôvodnom rozhovore, lebo to nečítali. Dôvod je ten, že nevedia po maďarsky. V najstaršom múzeu na Slovensku! Preto sa k nim dostala len slovenská verzia, ktorá spôsobila značné pohoršenie.
- Čo vám vlastne vaši nadriadení povedali, keď sa vašim rozhovorom v Magyar Hírlap začali zaoberať v spravodajskom portáli na Slovensku? Asi vám nemôžu zakázať vyjadrovať svoje názory, ale pravdepodobne im prekáža, ak sú spájané s MMB. Nemáte obavu, že prídete o prácu?
- Ešte raz zdôrazňujem, že sú to moje osobné názory, ktoré nemajú vplyv na kvalitu mojej odbornej práce v múzeu. Žijeme v dobe, keď by mala byť sloboda prejavu základom našej liberálnej demokracie. Dokonca to potvrdil aj pán historik z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied PhDr. Ferdinand Vrábel, citujem: „V rozhovore sa vyslovuje aj obava, aby mladá „odvážna“ kurátorka neprišla o miesto za názory, ktorými sa netají. A prečo by ich mala tajiť? Na Slovensku už za prejavy sympatií k maďarskému národu žiadny vyhadzov nehrozí..., ani jej nehrozí prenasledovanie ani súdny proces... A nie je ani vylučovaná z kolektívu spolupracovníkov v tomto múzeu - iba ak sa niektorých sama úmyselne stráni a vyhýba sa im. V rôznych vedeckých ústavoch, múzeách, galériách a školách na Slovensku pracujú stovky takých, ako je táto mladá vedkyňa, pred ktorou stoja ešte desaťročia usilovného štúdia a vedeckej práce, aby sa trošku lepšie zorientovala v našich spoločných dejinách a aj vzájomných vzťahoch. A nikto z nich sa nemusí obávať, že o svoju prácu príde za to, že vie po maďarsky, alebo sa hlási k maďarskému národu či maďarskému pohľadu na dejiny.“ A predsa, napriek týmto tvrdeniam prišlo vyjadrenie zo strany pána riaditeľa Múzea mesta Bratislavy, že so mnou plánuje rozviazať pracovnú zmluvu.
- Viacerí ľudia, ktorí si váš rozhovor preložili a prečítali, sa zhodli v tom, že vás v Maďarsku trošku zneužili na vyvolanie akejsi senzácie. Vy to asi tak nevnímate, ale môžete nám prezradiť, s akými najčastejšími reakciami sa stretávate?
- Skutočne neviem, prečo majú ľudia z toho takýto dojem. Zrejme je to tým, že dnes nie je „moderné“ hovoriť pravdu. Respektíve, ťažko sa počúva. Reakcie boli z maďarskej strany skoro všetky pozitívne. Zo slovenskej pochopiteľne negatívne, ale hlavne vulgárne a dokonca sa mi vyhrážali. Predovšetkým má na tom zásluhu spomínaný slovenský novinár. Očakávala som aspoň minimum tolerancie a pochopenia, ale hlavne snahu začať debatu na viaceré historické témy, čo by viedlo k zblíženiu týchto dvoch národov. Avšak takéto reakcie ma utvrdili v tom, čo som si o niektorých Slovákoch doteraz myslela.
- Čo na to hovorí vaša rodina - cítite podporu najbližších? Stoja za vami aj v týchto možno trochu ťažších chvíľach?
- Pochádzam z konzervatívnej veriacej rodiny od Trnavy, ktorá ma vie v najťažších životných chvíľach vždy podržať.
Reakcia na rozhovor s kurátorkou Mestského múzea v Bratislave Zuzanou Falathovou
8. januára 2019 - (Historik PhDr. Ferdinand Vrábel - noveslovo.sk)
Magyar Hírlap / Thököly út 105 - 107 / Budapešť
Vážená redakcia, naozaj by som sa Vám chcel poďakovať za rozhovor s kurátorkou Mestského múzea v Bratislave Zuzanou Falathovou (ak má slovenský doklad totožnosti) alebo Faláth Zsuzsi (ak má maďarský doklad totožnosti), čo je u niektorých obyvateľov najmä južného Slovenska v súčasnosti celkom možné. Rozhovor ste uverejnili dňa 29. decembra 2018 z pera redaktora Zoltána Veczána. Tento rozhovor v slovenských médiách nevzbudil väčšiu pozornosť až na akýsi nedostatočný a dosť povrchný „polokomentár“ redaktora portálu aktuality.sk Zola Mikeša.
Hoci úmysel Vášho redaktora Veczána ani zďaleka nebol mienený v zmysle posilnenia v súčasnosti sa zlepšujúcich slovensko-maďarských vzťahov, predsa len mnohému pomohol v dobrom smere a tak sa opäť ukazuje pravdivosť slovenského porekadla „Kto druhému jamu kope, sám do nej padne“.
V ďalšom texte uvediem niekoľko dôvodov, prečo je tento materiál dobrým príkladom toho, kto a prečo ešte stále aj po sto rokoch oddeleného života maďarského národa v Maďarsku a slovenského v Československu, resp. na Slovensku a po tisíc rokoch ich spoločného života (oboch národov, podľa maďarských politikov do roku 1918 nie národa, ale „len“ národnosti) v historickom Maďarsku teda Uhorsku, má stále potrebu poukazovať skôr na to, čo nás rozdeľuje, namiesto toho, aby zdôrazňoval to, čo nás spájalo a aj dnes ešte spája, napriek tomu že maďarský národ a slovenský národ dnes žijú oddelene (až na maďarskú menšinu na Slovensku a slovenskú menšinu v Maďarsku; veru aj taká je, hoci mnohí by na ňu radi zabudli) každý vo svojom vlastnom štáte.
V prvom rade sa mladá kurátorka mýli v tom, že študenti v školách na Slovensku sú vystavení sústavnému „vymývaniu mozgov“, hoci by sama mohla poslúžiť ako dobrý príklad takýchto praktík, ale v opačnom zmysle, ako to tvrdí ona. Uvádza viacero nepravdivých tvrdení a aj názorov, ktoré po odbornej stránke v komunite serióznych historikov neobstoja ani ako téza na diskusiu. Len niekoľko príkladov. Nie je pravda, že na Slovensku sa ľudia boja priznať, že ovládajú maďarský jazyk, pretože viacero odborov sa bez znalosti tohto jazyka (spomeniem len odbory ako archeológia, história, dejiny umenia, jazykoveda, etnografia - ale aj prírodné vedy vrátane medicíny) nezaobídu. Svedčí o tom nielen množstvo vedcov publikujúcich svoje štúdie, v ktorých citujú aj maďarské pramene a odbornú literatúru, ale aj ich účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach, na ktorých s maďarskými kolegami nekomunikujú po anglicky, ale po maďarsky. Ja sám som sa ako historik viacerých takých podujatí zúčastnil a nikdy som sa nebál po maďarsky rozprávať a znalosť tohto jazyka výdatne pri svojej práci používam.
Na svoj názor má každý človek právo a tým viac má naň právo v rámci akademickej debaty. Dnes bez akýchkoľvek ideologických tlakov môže bez obáv obhajovať tie pravdy, ku ktorým svojím štúdiom a vedeckým bádaním dospel a obmedzujú ho len vlastné znalosti, životné skúsenosti alebo nedostatočný všeobecný prehľad. Na každého vedca však musí čudne zapôsobiť kategorické tvrdenie mladej muzeologičky - ostatne ju osobne poznám, lebo sme mali už pred niekoľkými rokmi odborné kontakty, ešte keď študovala a tie sa týkali Fadruszovej sochy Márie Terézie v Bratislave, keď som pátral po tvare podkovy, akú mal jej kôň na soche - že kto má „jednoznačne pravdu“. Vo vede ani tí najväčší znalci a najúspešnejší odborníci nikdy nič takto kategoricky a jednoznačne netvrdia, lebo vedia, že výskum sa nikdy nekončí a málokedy má pravdu len jedna strana. Platí to aj vo veľmi citlivých národnostných vzťahoch, a to nielen medzi Slovákmi a Maďarmi, ale napríklad aj medzi Maďarmi a Rumunmi, alebo medzi Ukrajincami a Poliakmi, alebo Ukrajincami a Rusmi, nehovoriac napríklad o Angličanoch a Francúzoch a ešte výraznejšie o Nemcoch a Francúzoch. Takých príkladov by sa dalo uviesť oveľa viac, ale na ilustráciu to stačí.
Na okraj toho údajného „vymývania mozgov“ by sa dalo uviesť veľa príkladov aj z opačnej strany a s oveľa reálnejším základom, ako sa to v rozhovore tvrdí o slovenských školách. Čo uvádzajú maďarské učebnice o slovenských dejinách - napríklad o Veľkej Morave (tá sa stále na maďarskej strane spochybňuje napriek mnohým písomným aj archeologickým dôkazom - veď aj také názvy ako Balaton, Esztergom a Visegrád majú slovanské korene - alebo nie?), o slovenskom národnom obrodení, o Jánovi Kollárovi, o „vlastizradcoch“ štúrovcoch atď. Štúr a spol. sa vyhli poprave len vďaka tomu, že sa im podarilo ujsť, iní Slováci vrátane Ďurka Langsfelda, ktorý by si bol zachránil život, ak sa svojho slovenského pôvodu vzdá, už také šťastie nemali. Maďarský študent sa nedozvie nič o tom, že ponúkali spoluprácu Kossuthovi výmenou za poskytnutie národnostných práv, ale Kossuth ich odmietol a tým ich zahnal na druhú stranu barikády... bojovali na strane cisára a ten im to aj tak „spočítal“ a doplatili na to najmä po roku 1867. Ako sa žiaci a študenti v Maďarsku učia o tom, že Slovákom sa na školách v Uhorsku najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 zakazovalo čo i len hovoriť svojím materinským jazykom, nehovoriac o tom, že aj tie tri slovenské gymnáziá, ktoré si postavili a zriadili na vlastné náklady bez podpory štátu im boli odňaté vrátane Matice slovenskej, ktorej majetok bol pridelený „národnému“ spolku FEMKE v Nitre a časť z neho je dodnes v rôznych budapeštianskych ústavoch. Nikde sa nenájde alebo len málokde sa nájde zmienka o tom, že uhorský štát pomáhali budovať aj národnosti, ktoré v ňom žili - napríklad aj pohanské povstanie Koppánya proti Štefanovi I. pomáhali potlačiť aj potomkovia slovanskej šľachty z Veľkej Moravy. Nielen Maďari bojovali proti Tatárom a Turkom, ale aj predkovia dnešných Slovákov - a tí ani nemali takých predstaviteľov, ktorí sa aj proti vlastnému národu v záujme svojich mocenských ambícií spájali aj s tým Turkom - ako napríklad aj národný hrdina, po ktorom nesie meno ulica, kde sídli Vaša redakcia a mnohí ďalší. A ako sa maďarskí študenti učia o tom, z akých koreňov pochádzal napríklad Ananián Jedlik, Lajos Kossuth alebo aj Sándor Petὅfi a ďalší? V časoch prvej svetovej vojny bol predsedom uhorskej poslaneckej snemovne Rakovszky a hlavným vyjednávačom na mierových rokovaniach v Paríži Praznovszky... to sú nepochybne priezviská poukazujúce, že ich predkovia sem prišli so starými Maďarmi v roku 896? Ale toľko príkladov hádam aj stačí.
Nikto nepopiera, že Prešporok bol predtým viac nemecký (väčšina obyvateľstva) a maďarský 20 - 30 percent obyvateľstva). Ale na okraj toho, že v múzeu sú pri exponátoch len slovenské a anglické texty, stačí sa pozrieť napríklad na to, aké sú texty v múzeu v Ostrihome, kde pod jednoznačne slovanskými nálezmi - esovité náušnice, gombíky s granulovanou výzdobou veľkomoravského typu, keramikou slovanského typu atď. nie je ani najmenšia zmienka o ich slovanskom charaktere a slovenské texty tam tiež nie sú. Podobne je to aj v ďalších maďarských múzeách.
Názor Z. Falathovej, že priemerný Slovák ani to nevie, prečo sa mu hnusí (utálja) Maďar, nestojí ani za komentár. Sám pochádzam z južného Slovenska a napriek aj negatívnym skúsenostiam so vzťahom niektorých Maďarov ku mne alebo k iným Slovákom, väčšina zmiešaných obcí, miest a i rodín žije pokojne spolu bez zhnusenia a nenávisti. Také prípady sú len extrémne. Ak kurátorka niečo tvrdí o „priemernom Slovákovi“, treba uviesť, aký výskum ju k tomu oprávňuje, aby takto zovšeobecnila svoj názor na milióny Slovákov, ktorí predstavujú ten priemer? Opäť aj v tomto bode potvrdzuje svoju nedostatočnú odbornú pripravenosť a potrebu v budúcnosti ešte veľa na sebe pracovať. Jej odkaz Slovákom, aby sa naučili po maďarsky a čítali maďarské knihy s tematikou dejín pôsobí až smiešne, lebo... samozrejme, zabudla na podobný odkaz pre Maďarov. Ale načo by sa oni učili slovenčinu a čítali slovenské knihy s tematikou dejín - veď pravda je podľa nej jednoznačne na strane Maďarov. Preto oni nič slovenského podľa tejto mladej a sebavedomej (fyzicky nepochybne sympatickej) blonďatej absolventky slovenskej špičkovej univerzity nič už čítať - a najmä nič slovenské - nemusia.
Len mimochodom poznamenávam, že na Slovensku naozaj máme aj zákon spomínaný kurátorkou na ochranu slovenského jazyka, ktorý svojho času vzbudil najmä u našich južných susedov veľký humbug. Dokonca sa založil aj fond na platenie pokút pre Maďarov, ktorých tento zákon postihne. Zákon platí už celé roky, ale ak mám správne informácie z ministerstva kultúry SR, žiadna pokuta nebola uložená. Avšak za túto informáciu získanú len neoficiálne naozaj neručím, lebo veď viete, ako to na úradoch chodí. Ale ak niekto má opačnú informáciu, bol by som rád, keby ju zverejnil.
V rozhovore sa vyslovuje aj obava, aby mladá „odvážna“ kurátorka neprišla o miesto za názory, ktorými sa netají. A prečo by ich mala tajiť? Na Slovensku už za prejavy sympatií k maďarskému národu žiadny vyhadzov nehrozí, tak ako to hrozilo v opačnom garde slovenským študentom v uhorských školách (Milan Hodža, Vavro Šrobár a ďalší), ani jej nehrozí prenasledovanie ani súdny proces, ako kedysi Slovákom za články v novinách - stačí uviesť Hurbana, Hodžu, Hlinku, Jurigu, či Šrobára a mnohých ďalších. A nie je ani vylučovaná z kolektívu spolupracovníkov v tomto múzeu - iba ak sa niektorých sama úmyselne stráni a vyhýba sa im. V rôznych vedeckých ústavoch, múzeách, galériách a školách na Slovensku pracujú stovky takých, ako je táto mladá vedkyňa, pred ktorou stoja ešte desaťročia usilovného štúdia a vedeckej práce, aby sa trošku lepšie zorientovala v našich spoločných dejinách a aj vzájomných vzťahoch. A nikto z nich sa nemusí obávať že o svoju prácu príde za to, že vie po maďarsky, alebo sa hlási k maďarskému národu či maďarskému pohľadu na dejiny.
Pokiaľ ide o názory tejto pracovníčky bratislavského múzea, je to zároveň smutné svedectvo aj o úrovni slovenského školstva, vrátane univerzity, ktorú absolvovala. Škola ju totiž nepripravila dosť dobre na prax a ani ju nezorientovala aspoň ako-tak v takej zložitej problematike, o ktorej sa tak rezolútne vyjadruje. Neviem si totiž predstaviť, aby s podobnými názormi vystúpil nejaký maďarský absolvent budapeštianskej, debrecínskej alebo pätikostolskej univerzity, ktorý by sa takto staval k maďarským dejinám.
Napokon sa vyjadrím aj k diskutujúcim pod týmto rozhovorom. Samozrejme, že diskutéri nie sú smerodajní a za anonymitou internetu sa skrývajú aj provokatéri. Ale väčšina diskutujúcich, ktorí sa snažili o nejaký vecný komentár, prejavila naozaj nielen smutnú a nedostatočnú znalosť dejín (v tom sú vlastne na úrovni spomenutej kurátorky), ale aj nepochopenie pre susedný slovenský národ, ktorý často aj bezdôvodne urážajú. Takí ľudia sú samozrejme na oboch stranách, ale nemali by prehlasovať tých slušných, ktorí si vážia nielen vlastný, ale aj iné národy v záujme lepšej spolupráce, poznania a mierovej budúcnosti v Európe. Boli sme v minulosti, sme v súčasnosti a budeme aj v budúcnosti odkázaní na seba, lebo sme susedia. Vážme si jeden druhého, doprajme každému jeho podiel na pokroku, ktorý naše národy dosiahli v minulosti a nedeformujme z neznalosti a tým menej so zlým úmyslom históriu. Dejiny totiž nemožno meniť, ale vždy ich možno falošne a skreslene vykladať. Mnohí významní predstavitelia historickej vedy v minulosti sa vždy snažili o maximálnu objektívnosť, aj keď to nie je ľahké a priznať aj nedostatky vlastnej strany vždy bolí. Spomeňme len Tacita: Sine ira et studio, alebo Leopolda von Ranke: Wie es eigentlich gewesen ist. Bohužiaľ, od týchto ideálnych mét je bratislavská muzeologička na siahy ďaleko.
Zdroje:
magyarhirlap.hu : „Az igazság...“ 29. 12. 2018
korkep.sk : Zuzana Falathová: „Az igazság egyértelműen a magyaroké“ 30. 12. 2018
ujszo.com :”Az igazság... 6. 1. 2019
aktuality.sk : Magyar Hírlap „Slotovina v opačnom garde 6. 1. 2018
P.S.: S ľútosťou musím poznamenať, že tento nekorektný rozhovor z Magyar Hírlapu prevzali aj niektoré maďarské poftály na Slovensku, ale nepripojili k tomu žiadne svoje stanovisko, v ktorom by poukázali, že materiál obsahuje nielen pochybné, ale aj nepravdivé tvrdenia a dobrým slovensko-maďarským vzťahom urobil medvediu službu.
(Autor PhDr. Ferdinand Vrábel je historik)
Ak chcete reagovať na článok, píšte na slovo@noveslovo.sk
Zoch bol prvý slovenský župan v Bratislave
Spoluautor Martinskej deklarácie sa snažil zmierňovať národnostné napätie. Podnecovanie na nepokoje však prísne trestal. Pre odpor maďarských učiteľov proti l. ČSR vrátane nového úradného jazyka nechal rozpustiť Alžbetínsku univerzitu.
https://bratislava.sme.sk/c/22017930/zoch-bol-prvy-slovensky-zupan-v-bratislave.html
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2861/fasiangy-su-casom-pozitku-a-zabavy-potrvaju-az-do-5-marca
Fašiangy na Slovensku
http://slovakia.travel/fasiangy-na-slovensku
U nás taká obyčaj
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/419511-fasiangy-fasiangy-fasiangove-casy
Symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia
http://www.nmg.sk/clanky/Fasiangy.pdf
Od Troch kráľov po Škaredú stredu - Fašiangy v Mlynkoch pred rokmi
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/nazory/22-nazory/328-fasiangy-v-mlynkoch-pred-rokmi
Slovenskí politici na Facebooku
http://www.teraz.sk/politika-na-facebooku
OBSE je ako vypĺznutý tiger, čo má trochu tupé zuby
Aký význam má Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej Slovensko začalo predsedať od januára tohto roku? Ako by mohli dopadnúť tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu? Existuje možnosť, že Británia nakoniec neodíde z Európskej únie? Na otázky TV Pravda odpovedá Rastislav Káčer, niekdajší veľvyslanec Slovenska v USA a Maďarsku. - Video:
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/497762-video-obse-je-ako-vyplznuty-tiger-co-ma-trochu-tupe-zuby
Slovenky zdolali na MS do 18 rokov Maďarsko
Duel sa pritom vyvíjal lepšie pre Maďarky, ktoré viedli po dvoch tretinách 2:0.
https://sport.aktuality.sk/c/375464/mz-do-18-rokov-zlovenky-zdolali-aj-rovesnicky-z-madarska/
Slovenskí volejbaloví reprezentanti v Maribore zdolali Maďarov
https://sport.aktuality.sk/c/375580/zlovaci-v-maribore-zdolali-madarov-a-spravili-krok-k-semifinale/
Pohostinný Slovák, ohnivý Maďar, Poliak oddaný pálenke. Mýtus či skutočnosť?
Stereotypné predstavy o národoch z prvej polovice 19. storočia fungujú spoľahlivo aj v globalizovanom svete. Hoci ich moderná veda považuje za produkt pavedy, stereotypy využívajú reklama aj politici. Prečo (ne)existuje národná mentalita?
https://www.aktuality.sk/clanok/654815/pohostinny-slovak-ohnivy-madar-poliak-oddany-palenke-mytus-ci-skutocnost/
Maďarská prokuratúra žiada v kauze úmrtia 71 migrantov vyššie tresty
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-prokuratura-ziada-v-kauze-/371371-clanok.html
Sýrčana odsúdeného za nepokoje v Maďarsku prepustia na slobodu
http://www.teraz.sk/zahranicie/syrcana-odsudeneho-za-nepokoje-prepu/371826-clanok.html
Domovina - Slovenský magazín TV Duna (3/2019)
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/01/10/domovina-nemzetisegekert-dij-2018/
Čítajte Slovenský svetový kalendár aj v elektronickej podobe
2019: http://www.slovenskykalendar.com/wp-content/uploads/2019/01/SSK-2019.pdf
2018: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2018.pdf
2017: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2017.pdf
Mercedes odhalil jeden z vôbec najinteligentnejších modelov značky. Vyrába sa v Maďarsku
https://auto.hnonline.sk/novinky/1870726-mercedes-odhalil-jeden-vobec-z-najinteligentnejsich-modelov-znacky-vyraba-sa-v-madarsku
Koncert Dychovej hudby Šarfianka v Mlynkoch
5. januára 2019 / Stredisko pilíšskych Slovákov - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1938705199561780
Ľudové noviny: Oslava batoľaťa s dychovou hudbou
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/27173-oslava-bato-a-a-s-dychovou-hudbou
oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1933426383422995
+ Archív: 2013 = https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=518242204941427
+ 2006 = http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/2422-trojkralovsky-dar-blatnanov-v-mlynkoch-so-sarfiankou
Veľkolepý večer na záver roka v SIB
TA3-video: https://youtu.be/SfZbuq-rfAU
Malá Furmička z Čemera uzatvárala sezónu
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/27167-mala-furmi-ka-uzatvarala-sezonu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1934237236675243
Jozef Karol Viktorin: Cestopisné zlomky - Výlet do Mehádie a Bielohradu
https://archive.org/details/lipanarodnizabav00vikt/page/154
Časopis Lipa / Národní zábavník (1860)
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10477-plavba-dunajom-cez-uzemie-srbska-v-roku-1860
Slováci v Maďarsku nezabúdajú na Viktorína
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1209-slovaci-v-maarsku-nezabudaju-na-viktorina
Národnostné motivačno-študijné štipendium pre budúcich učiteľov materských škôl
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27193-narodnostne-motiva-no-tudijne-tipendium-pre-buducich-u-ite-ov-matersk-ch-k-l
Zápisky hovorcu
Anton Paulik o dianí v Národnostnom výbore maďarského parlamentu
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27214-zapisky-hovorcu-4-2019
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27172-zapisky-hovorcu-2-2019
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27149-zapisky-hovorcu-52-2018
Archív:
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/26810-zapisky-hovorcu-40-2018
„...na území našej vlasti sa šírenie a inštitucionalizácia kresťanskej viery nezačali pokrstením svätého Štefana...”
http://www.oslovma.hu/index.php/en/politika/153-politika1-politika1/1430-anton-paulik-v-parlamente-o-sv-cyrilovi-a-metodovi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1800224210076547
Anton Paulik (https://www.facebook.com/anton.paulik.92):
Ako parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku v novom roku mesačne raz poskytujem možnosť osobného stretnutia pre záujemcov - členov slovenskej komunity v Maďarsku:
- každý prvý piatok v mesiaci v Budapešti, v sídle CSSM (1114 Budapešť, Fadruszova 11/a) od 10.00 - do 14.00.;
- každý druhý piatok v mesiaci v Békešskej Čabe v budove Domu slovenskej kultúry (5600 Békešská Čaba, Kossuthova 10.) od 11.00 do 16.00.
Stránkový deň parlamentného hovorcu Antona Paulika v Békešskej Čabe
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1946685908763709/?type=1&theater
Slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik 10. januára 2019 usporiadal svoj prvý stránkový deň v Békešskej Čabe, počas ktorého si vypočul každého, kto sa naňho svojimi otázkami obrátil. Parlamentný hovorca každý druhý piatok v mesiaci od 11. do 16. hodiny usporiada stránkový deň v békeščabianskom Dome slovenskej kultúry. A. Paulik očakáva záujemcov na stretnutia na základe predbežného prihlásenia. Na presnom termíne sa môžete dohodnúť s referentkou Nikolett Árvavölgyiovou zaslaním emailu na adresu arvavolgyiniki@gmail.com.
Maďarskí odborári vyhlásia generálny štrajk
3. januára 2019 - (tasr)
Prípravný výbor maďarských odborárov sformuloval štvorbodový zoznam požiadaviek, ktorým v sobotu na budapeštianskej demonštrácii vyhlásia generálny štrajk žiadaný účastníkmi decembrových protestných zhromaždení, informovalo vo štvrtok internetové vydanie ľavicového denníka Népszava. Výbor zriadený pred vianočnými sviatkami zasadal v stredu v sídle Zväzu maďarských odborárov (MASZSZ). Popri všeobecných požiadavkách sformulovali aj mzdové požiadavky. Podľa denníka účasť odborových zväzov veľkých štátnych podnikov na štrajku závisí od vývoja mzdového vyjednávania. Viaceré doposiaľ neaktívne odborové zväzy avizovali, že stredajším sformulovaním požiadaviek sa im otvorila cesta k tomu, aby preverili ochotu štrajkovej účasti svojich členov.
Odborári požadujú:
- úpravu zákonníka práce a odvolanie jej novely týkajúcej sa rozšírenia nadčasov;
- úpravu miezd, minimálnej mzdy, znovuzavedenie mimomzdových prostriedkov a úpravu miezd vo verejnej sfére;
- zmenu regulácie práva na štrajk, ktorej by predchádzal vecný dialóg so zamestnancami;
- vypracovanie pružného systému odchodu pracovníkov do dôchodku a ďalšie úpravy dôchodkového systému.
Opozičné strany na spoločnej tlačovej konferencii vo štvrtok oznámili, že sa spolu s odborármi zúčastnia v sobotu na budapeštianskej protivládnej demonštrácii, ktorá sa začne o 14.00 h na Námestí hrdinov.
V Maďarsku nemajú východisko
Scenárista Peter Balko: Medzi Orbánom a Jobbikom nie je nič relevantné
https://dennikn.sk/1328451/scenarista-balko-v-madarsku-nemaju-vychodisko-medzi-orbanom-a-jobbikom-nie-je-nic-relevantne-my-mame-na-vyber
Mimoriadnu schôdzu parlamentu zvolanú opozíciou Fidesz ignoroval
3. januára 2019 - (tasr)
Maďarský parlament otvoril tento rok vo štvrtok v Budapešti mimoriadnou schôdzou, ktorú iniciovali opoziční poslanci a ktorá napokon pre neúčasť poslancov vládnej strany Fidesz nebola uznášaniaschopná. Informovala o tom internetová stránka komerčnej televízie ATV. Opoziční poslanci chceli prerokovať decembrové udalosti okolo schvaľovania novely zákonníka práce a zákona o vzniku správnych súdov, ako aj sporné zákroky súkromnej bezpečnostnej služby voči poslancom parlamentu pri demonštráciách pri sídle fondu verejnoprávnych médií MTVA. Parlamentná frakcia Fideszu pred schôdzou vyhlásila, že sa na mimoriadnej schôdzi nezúčastní, pretože jej zvolanie považuje za „opozičné divadlo”. Poslanec Jobbiku Péter Jakab v rozprave vyzval na celoštátny štrajk proti novele zákonníka práce. Spolupredsedníčka strany Dialóg (Párbeszéd) Tímea Szabóová prečítala požiadavky opozičných strán - zrušenie novely zákonníka práce a nadčasov pre policajtov, nezávislosť justície a zrušenie nového správneho súdu, pristúpenie Maďarska k Európskej prokuratúre (EPPO) a nezávislosť verejnoprávnych médií. Spolupredseda strany Politika môže byť iná (LMP) László Lóránt Keresztes povedal, že je potrebné pokračovať v pouličných protestoch, a dodal, že Maďari potrebujú vyžiť zo svojich platov a nie nadčasovať. Pri nasledovnom hlasovaní o programe mimoriadnej schôdze nebol zákonodarný zbor uznášaniaschopný pre neprítomnosť poslancov Fideszu, pričom počas rozpravy rokovaciu sálu opustili aj poslanci Maďarskej socialistickej strany (MSZP), Dialógu a Demokratickej koalície (DK). Po ukončení schôdze opozičné strany na spoločnej tlačovej konferencii zopakovali svoje požiadavky a novinárom oznámili, že všetky opozičné strany sa spolu s odborármi zúčastnia v sobotu na budapeštianskej protivládnej demonštrácii, ktorá sa začne o 14.00 h na Námestí hrdinov. „Opozičné strany sa v decembri pokúsili násilím narušiť schôdzu zákonodarného zboru, pritom ich nezaujímalo ani to, že pre škandál v parlamente nebol schválený ani opozičný návrh zákona o zvýšení príspevkov na starostlivosť o zdravotne postihnutých,” reagoval Fidesz vyhlásením na vývoj mimoriadnej schôdze. Väčšia vláda strana dodala, že opozičným stranám je osud Maďarov ľahostajný, záleží im iba na tom, aby získali moc a aby vyvolávali politické škandály. „Opozícia organizuje z peňazí amerického finančníka Georgea Sorosa násilné pouličné protesty. Pred Vianocami prostredníctvom aktivistov platených Sorosom zaútočili demonštranti na policajtov i na budovu parlamentu. Soros ich financuje preto, aby zabezpečil v májových voľbách do Európskeho parlamentu väčšinu naklonenú prisťahovalectvu,” uvádza sa vo vyhlásení vládnej strany Fidesz. Novela zákonníka práce, ktorá rozšírila rámec ročných nadčasov z 250 na 400 hodín, vyvolala v decembri sériu demonštrácií, na ktoré v Budapešti i ďalších maďarských mestách prišli tisíce Maďarov.
Maďarský parlament začne rok mimoriadnou schôdzou
2. januára 2019 - (tasr)
Maďarský parlament začne nový rok mimoriadnou schôdzou, ktorú na štvrtok zvolali opoziční poslanci. Odborári pripravujú na prvý januárový týždeň sériu protestov, informoval v stredu spravodajský portál Infostart.hu. Zákonodarný zbor by mal na mimoriadnej schôdzke prerokovať udalosti okolo schvaľovania novely zákonníka práce a zákona o vzniku správnych súdov, ako aj zákroky súkromnej bezpečnostnej služby voči poslancom parlamentu pri demonštráciách pred sídlom Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA), ktorý zastrešuje činnosť maďarských verejnoprávnych médií. Podľa opozičných strán bol proces schvaľovania uvedených zákonov 12. decembra, ktorý sa skončil škandálom, v rozpore so zákonom. Pri demonštráciách pri sídle MTVA 16. a 17. decembra bola podľa opozície porušená imunita poslancov. Parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz však vydala vyhlásenie, v ktorom oznamuje, že sa na mimoriadnej schôdzi nezúčastní, pretože jej zvolanie považuje za „opozičné divadlo”. Infostart.hu konštatoval, že schôdzka preto nebude uznášaniaschopná. Novela zákonníka práce, ktorá rozšírila rámec ročných nadčasov z 250 na 400 hodín, vyvolala v decembri sériu demonštrácií, na ktoré v Budapešti i ďalších maďarských mestách prišli tisíce Maďarov. Novelu, ako aj kritizovaný zákon o správnych súdoch, prezident János Áder podpísal. Jeho kancelária o tom informovala 20. decembra. Podpredseda Maďarského zväzu odborárov (MSZSZ) Tamás Székely v rozhovore pre komerčnú spravodajskú rozhlasovú stanicu InfoRádió povedal, že odborári pripravujú od štvrtka do soboty sériu štrajkov a cestných blokád vo viacerých mestách Maďarska i v Budapešti. Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás posledný deň minulého roka pripomenul, že v demokratickom zákonodarstve sa zákony schvaľujú väčšinou hlasov poslancov. Spochybnenie tejto skutočnosti označil za útok proti zastupiteľskej demokracii. V súvislosti s decembrovými protestnými zhromaždeniami Gulyás konštatoval, že „v krajine s desiatimi miliónmi obyvateľov nie je žiadny výkon zradikalizovať niekoľko tisíc ľudí, ktorí zo srdca nenávidia vládu”.
Orbán macedónskeho expremiéra schováva a zrejme riadil jeho útek
https://svet.sme.sk/c/22018726/viktor-orban-nikola-gruevski-macedonsko-azyl-utek-new-york-times.html
Orbán sa sťahuje na Hradný vrch. Momentum zorganizoval flashmob
https://www.24hod.sk/orban-sa-stahuje-na-hradny-vrch-momentum-zorganizoval-flashmob-cl643102.html
Viktor Orbán sa sťahuje do luxusu
1. januára 2019 - (cas.sk)
Maďarský premiér Viktor Orbán bude od januára sídliť v novo zrekonštruovanom bývalom kláštore v historickom komplexe Budinského hradu v centu maďarskej metropoly. Rovnako ako všetci predsedovia vlád v povojnovej histórii Maďarska pritom doteraz úradoval z priestrannej budovy parlamentu v centre mesta. Uviedli to maďarské médiá a agentúra DPA. Podľa šéfa premiérovho kabinetu Gergelya Gulyása bola doterajšia fyzická blízkosť zákonodarnej a výkonnej moci „v demokracii neudržateľná”. Opozícia naopak Orbána kritizuje za márnivosť a rozhadzovanie. Premiér Orbán oznámil svoj zámer presťahovať sa na Budinský hrad už počas svojho prvého vládneho obdobia v roku 2002. Vtedy mu ale podľa maďarských médií zahatila plány volebná porážka. Karmelitský kláštor bol ako nové sídlo premiéra vybraný v roku 2014 a jeho prestavba prišla podľa údajov DPA na 21 miliárd forintov (65 miliónov eur). Podľa maďarských médií sa ale na hrad budú výhľadovo sťahovať aj ministerstvo vnútra a rezort financií. Celková rekonštrukcia hradného komplexu na účel nasťahovaní verejnej správy je zatiaľ odhadovaná na 200 miliárd forintov, teda 623 miliónov eur. Podľa opozície ide o zbytočné výdavky, 2. januára sa chystá pred novo otvorený premiérsky úrad protestné zhromaždenie.
Demonštrácie proti maďarskej vláde pokračujú
2. januára 2019 - (tasr)
Séria protestných zhromaždení proti vláde premiéra Viktora Orbána a jej krokom pokračuje v Maďarsku už v prvý januárový týždeň. Najväčšia demonštrácia má byť túto sobotu v Budapešti, kde sa protestujúci zhromaždia popoludní na Námestí hrdinov. Sobotňajšiu celoštátnu demonštráciu, na ktorú účasť avizovalo zatiaľ vyše 7000 ľudí, organizuje občianska skupina Generálny štrajk prostredníctvom Facebooku, ku ktorej sa pripojili viaceré občianske organizácie, odborári i opozičné politické strany. Namierená je v prvom rade proti novele zákonníka práce, ktorú jej odporcovia nazvali Otrockým zákonom. Z Námestia hrdinov sa sprievod účastníkov presunie na Kossuthovo námestie k parlamentu a po ukončení demonštrácie plánujú demonštranti blokovať premávku na neďalekom frekventovanom Margitinom moste v jednom smere. Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság prvá tohtoročná demonštrácia sa bude konať vo štvrtok v juhomaďarskom Segedíne, v piatok budú protestovať v mestách Szombathely, Gödöllő a Pécs. V sobotu okrem Budapešti pripravujú protivládne demonštrácie aj v Szolnoku, Komló, Hódmezővásárhelyi či v Debrecíne. V pondelok 7. januára bude podobný protivládny protest dokonca v nemeckom Berlíne. V ten istý deň sa na budínskom Hradnom vrchu zhromaždia odporcovia Orbánovej vlády pri novom sídle úradu vlády, kam sa premiérova kancelária k 1. januáru presťahovala z parlamentu. Séria protestov v Maďarsku sa začala v Budapešti vlani 12. decembra po schválení novely zákonníka práce, ktorá podľa jej odporcov znevýhodňuje zamestnancov rozšírením nadčasov na ročných 400 hodín z terajších 250. Demonštranti okrem zrušenia novely zákonníka práce požadujú aj zrušenie nadčasov pre policajtov, nezávislosť justície a zrušenie nového správneho súdu, pristúpenie Maďarska k Európskej prokuratúre (EPPO) a nezávislosť verejnoprávnych médií.
Orbán čelí kritike časti spoločnosti za odstránenie sochy Imreho Nagya
28. decembra 2018 - (tasr)
Odstránenie sochy Imreho Nagya a jej plánované nahradenie pomníkom obetiam Maďarskej republiky rád vyvolalo znepokojnenie časti maďarského obyvateľstva. Informovala o tom v piatok agentúra AFP. Sochu významného politika a niekdajšieho maďarského premiéra, ktorý bol popravený za podporu maďarského protikomunistického povstania z roku 1956, nariadili úrady odstrániť z námestia neďaleko budovy maďarského parlamentu. Na jej mieste by mal byť obnovený pomník obetiam komunistickej Maďarskej republiky rád, existujúcej od marca do augusta 1919. Ten bol na námestí pôvodne osadený vládou Miklósa Horthyho, ktorý bol v rokoch 1920-1944 lídrom Maďarského kráľovstva a neskorším spojencom Adolfa Hitlera. Opozičné strany obviňujú v tomto kontexte Orbánovu vládu z revizionizmu a snáh o rehabilitáciu Horthyho režimu. Podporovatelia vlády naopak argumentujú tým, že Orbán iba navracia verejným priestorom v Budapešti ich historickú podobu z čias pred druhou svetovou vojnou a zbavuje sa dedičstva komunistického režimu.
Anna Donáthová (Momentum): Vidiek ovládla propagandistická mašinéria vlády
https://dennikn.sk/1339897/madarska-opozicna-politicka-vidiek-ovladla-propagandisticka-masineria-vlady
Predsedníctvo vo V4 je intenzívne
Najväčším podujatím bude stretnutie s Angelou Merkel
https://www.topky.sk/cl/100535/1762607/Predsednictvo-vo-V4-je-intenzivne--Najvacsim-podujatim-bude-stretnutie-s-Angelou-Merkel
Euro na Slovensku oslavuje 10 rokov
2. januára 2019 - (sme.sk)
Od prvého januára 2009 platia ľudia na Slovensku eurom. Najzásadnejšiu úlohu zohralo euro pre slovenskú ekonomiku v začiatkoch, keď sa v lete 2008 stanovil konverzný kurz 30,126 koruny za jedno euro. O pár týždňov naplno prepukla veľká finančná kríza po páde Lehman Brothers. Kým Česko, Poľsko a Maďarsko museli denne prepisovať kurzové lístky, zdražovať dovážaný tovar a dvíhať úrokové sadzby, Slovensko sa tešilo z toho, že európska mena bola stabilná. Maďarský forint, česká koruna aj poľský zlotý od septembra 2008 do jari 2009 padli o viac ako dvadsať percent. Euro bolo prínosom aj pre firmy, ktoré vďaka nemu od začiatku šetrili. Krajine pomáhalo aj neskôr, keď vďaka nemu štát zvládol dlhopisovú krízu. Slovensko vďaka nemu dokázalo lepšie konkurovať, napríklad získať nové zahraničné investície. „Ako verejnosť sme však neboli pripravení na to, že sme sa stali súčasťou veľkého celku a súčasťou 330-miliónovej menovej únie,” vraví ekonóm Vladimír Vaňo.
V Békešskej Čabe odsúdili Slovákov, ktorí vykrádali domy dôchodcov
28. decembra 2018 - (tasr)
Päť členov slovenského gangu zameriavajúceho sa na vykrádanie domovov dôchodcov poslal súd v Maďarsku do väzenia. Na základe piatkového oznámenia prokuratúry o tom informoval internetový portál Hungary Today. Okresný súd v Békešskej Čabe odsúdil piatich členov slovenskej zločineckej skupiny za trestné činy lúpeže a krádeže. Skupina skladajúca sa zo štyroch mužov a jednej ženy sa v období od jari do jesene 2017 vlámala do približne 50 objektov, pričom vo svojej kriminálnej činnosti sa zameriavala najmä na domovy dôchodcov. Tie si vodca skupiny, ktorého súd odsúdil na štyri roky odňatia slobody, údajne vyberal na internete. Ostatní muži zo skupiny boli odsúdení na väzbu v trvaní 40 mesiacov, 34 mesiacov a 28 mesiacov. Jedinú ženu v gangu poslal súd za mreže na dva roky. Troch odsúdených zadržala maďarská polícia ešte v novembri minulého roka v meste Komárom na severe Maďarska. Zvyšní dvaja členovia skupiny boli zadržaní na území Slovenska po tom, ako na nich vydali európsky zatykač.
Na maďarských diaľniciach zrazili za týždeň troch chodcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/na-dialniciach-v-madarsku-zrazili-za-t/370152-clanok.html
Skupina Omega v Bratislave ukázala, že stále to má význam
1. januára 2019 - (hudba.zoznam.sk)
Dievča s perlami vo vlasoch ako prídavok - Spokojní diváci nechceli Kóbora a jeho druhov len tak pustiť domov, a tak maďarská legenda pridávala až trikrát. V prídavkovej trojici skladieb nesmela chýbať ani najznámejšia pieseň skupiny Omega, ktorá sa stala predmetom viacerých prerábok naprieč východom i západom - Gyöngyhajú lány (Dievča s perlami vo vlasoch) z roku 1969, ktorú zložil pôvodný člen Omegy, známy hudobník a líder skupiny Locomotiv GT, Gábor Presser (zhodou okolností sme ho videli nedávno na narodeninovom koncerte Pavla Hammela). Skupina Omega svojou tvorbou i živými vystúpeniami už desaťročia dokazuje, že hudba je nadčasovým fenoménom, bez ohľadu na meniace sa hudobné trendy a generačnú výmenu. Rovnako potvrdila, že hudba nepozná hranice, ani tie geografické, ani jazykové. Bolo to povedané už tisíckrát, ale platí to stále, môže byť len dobrá alebo zlá hudba. Aj z toho, aký záujem o hudbu skupiny Omega je už 56 rokov, je jasné, do ktorej skupiny patrí. - Celý článok:
https://hudba.zoznam.sk/reportaze/31-12-2018-skupina-omega-v-bratislave-ukazala-ze-stale-to-ma-vyznam/
Na 5. zasadnutí Rady vlády pre krajanské otázky
19. decembra 2018 - (mzv.sk)
Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v stredu 19. decembra 2018 konalo 5. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky (RVKO). Zasadnutie viedol jej podpredseda štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek. RVKO prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2018, situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a aktivity vecne príslušných rezortov vo vzťahu ku krajanom vrátane možnosti ich finančnej a inej podpory (napr. účasť predstaviteľov SR na krajanských podujatiach). S ohľadom na v súčasnosti schvaľovaný rozpočet SR v NR SR štátny tajomník L. Parízek podčiarkol: „V prípade schválenia pripravovaného rozpočtu je možné konštatovať že sa nám postupne darí napĺňať naplnené uznesenie vlády SR č. 625/2008 a zvyšovať tak finančné prostriedky na starostlivosť a podporu o Slovákov žijúcich v zahraničí.“ Členovia RVKO sa zaoberali aj otázkou návratovej politiky a možnosťami zamestnávania našich krajanov na Slovensku. Štátny tajomník L. Parízek zdôraznil: „Nesmieme zabúdať na našich krajanov a v prípade ich záujmu o prácu na Slovensku je našim spoločným cieľom vytvoriť im vhodné podmienky.“. RVKO je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Jej predsedom je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a členmi sú štátni tajomníci MZVaEZ SR, MŠVVaŠ SR, MK SR, MV SR a MF SR a predseda ÚSŽZ.
Prešporok vnímal legionárov ako okupantov
1. januára 1919 - Mešťania sa nevedeli vyrovnať s tým, že nebudú žiť v Rakúsku či v Maďarsku.
https://bratislava.sme.sk/c/22017861/presporok-vnimal-legionarov-ako-okupantov.html
ÚKSM vypisuje verejný konkurz na miesto kultúrno-osvetového pracovníka
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27164-uksm-vypisuje-verejn-konkurz-na-miesto-kulturno-osvetoveho-pracovnika
Súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27163-subzia19
Adventný víkend v Slovenskom Komlóši
Od sýtosti klobás k povzneseniu ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2824/adventny-vikend-v-slovenskom-komlosi-2018-od-sytosti-klobas-k-povzneseniu-ducha
70. výročie založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1440-70-vroie-zaloenia-zvazu-slovakov-v-maarsku
Slovenský magazín Domovina / TV Duna
https://www.facebook.com/1391780581146600/videos/3770338262983656/
„Sme a budeme, pretrváme, sľubujeme“
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/26983-zvaz-slovakov-v-ma-arsku-ma-70-rokov
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
2/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/02-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1959183837513916
1/2019
http://www.luno.hu/images/pdf/2019/01-2019.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1949530331812600
52/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/52-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1939735976125369
51/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/51-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1929546443810989
50/2018
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/50-2018.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1920088164756817
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (50/2018)
http://www.luno.hu/images/pdf/2018/50-2018-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1923715231060777
O čom písali Ľudové noviny pred 15, 20, 45 a 60 rokmi? (3/2019)
VZ Celoštátnej slovenskej samosprávy neodmieta registráciu (2004) / Životné jubileum nášho všestranného literáta Oldřicha Kníchala (1999) / Študentky z Bratislavy skúmajú kultúru pilíšskych Slovákov (1974) / V Dunaeďháze nieto človeka, ktorý by zorganizoval kultúrny život (1959)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/27191-o-om-sme-pisali-2019-3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1944730955625871
Oprášené fotografie z archívu Ľudových novín - September / December 2018
Ľudo Pomichal: Vitaj, Štefánikov rok!
Svedomie Slovákov osloví aj Dolnú zem
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27159-poh-ad-zo-slovenska-vitaj-tefanikov-rok-svedomie-slovakov-oslovi-aj-dolnu-zem
Život M. R. Štefánika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
http://dikda.eu/category/100-rocne-noviny/
Historický kalendár
25. decembra - Prvý sviatok vianočný
Deň Narodenia Pána - Vianoce sú po Veľkej noci najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330 n.l., polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvätená Bazilika sv. Panny Márie za pápeža Sixta III.
Kresťania slávia dnes sviatok Narodenia Pána
http/www.teraz.sk/slovensko/narodenie-pana-vianoce/68752-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/867954793303498/?type=3&theater
25. decembra 1000
Uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.
Štefan I. (Uhorsko) - http/sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_I._%28Uhorsko%29
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1129040827194892/?type=3&theater
26. decembra
Kresťania dnes spomínajú na prvého mučeníka: sv. Štefana / Bernardo Daddi: Umučenie sv. Štefana, freska, 1324, kostol Santa Croce, Florencia
http://www.zivotopisysvatych.sk/stefan-diakon/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1477651255667179/?type=3&theater
Druhý sviatok vianočný
„Keť svätí Štefan blato vifúkal, buďe pekná jar.“
http://zahori.sk/5378/druhy-sviatok-vianocny/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1477657592333212
27. decembra 1904
Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský. Zomrel 4. 9. 1976.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD
Prekliaty básnik Laco Novomeský
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/340829-prekliaty-basnik-laco-novomesky/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1478391248926513/?type=3&theater
27. decembra 1820
Zomrel v Sarvaši pedagóg a odborný spisovateľ Samuel Tešedík. Narodil sa 20. 4. 1742.
Pretváral dobu a život roľníka
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika
Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi. V Sarvaši vytvoril diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy na svete.
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/696123490486630/?type=3&theater
Silvestrovské a novoročné zvyky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481742678591370
Vianočné a novoročné pohľadnice spred storočia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/864691450296499
Tradície a zvyky starého Silvestra, aj Nového roka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1132755786823396
Silvestrovské a novoročné ľudové tradície Maďarov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481755905256714
1. januára 1937
v Nadlaku sa narodil prozaik, prekladateľ, dialektológ, výskumník, lingvista a folklorista Pavel Rozkoš
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/720-80-ron-tvoriv-nadlaan-ijuci-v-bratislave
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1131264910305817/?type=1&theater
1. januára 1895
Zomrel v Nadlaku prozaik, publicista, literárny historik, poslanec budapeštianskeho parlamentu Ondrej Seberíni (nar. 26. 03. 1824 v Maglóde). - Evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makó a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti. - Dielo: Slováci a sloboda, Pravda a poézia (1886), Pantheon slovenských cirkevných augšp. vyznání spisovatelů, vydal početné prózy, venoval sa publicistike. V rokoch 1996-1997 vyšlo súborné dvojzväzkové vydanie jeho diela.
Ondrej Seberíni sa národne prebudil v Nadlaku
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1156-ondrej-seberini-sa-narodne-prebudil-v-nadlaku
Ondrej Seberini: Otec stískal a syn výskal
http/www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/985-ondrej-seberini-otec-stiskal-a-syn-vskal
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/871338592965118/?type=3&theater
Ondrej Seberíni (1824-1895): Marína Hrúzová
Celý Turiec je jedno slávičie hniezdo. Z tohto hniezda vyletela Marína, aby dala dolnozemským rovinám maďarského spevca. / Naša Marína so spevom vstávala, so spevom líhala, bôle a radosti ním vyjavovala. / Koľké matky spievali slovenské piesne nad kolískou svojich synov, ktorí zapreli svoju materinskú reč…?
http/www.oslovma.hu/index.php/en/literatura/163-literatura3-literatura3/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova
https/www.facebook.com/oslovma/posts/871343869631257
1. januára 1823
v Malom Kereši sa narodil Alexander Petrovič, z ktorého vyrástol svetoznámy maďarský básnik Sándor Petőfi - Pochádzal z číro slovenskej rodiny, otec z Nitrianskej a matka z Turčianskej stolice.
http/www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
Zo Slováka všecko vystane, aj magyar költő
http/www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1224-zo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-koltozo-slovaka-vecko-vystane-aj-magyar-kolto
Sándor Petőfi
http/sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi
Kálmán Mikszáth (1847-1910): Petőfiho legenda v Štiavnici
www.oslovma.hu/XXX/45-2006-10.pdf
Keby nebol Maďar, bol by Slovák
http/kultura.sme.sk/c/20422426/revolucny-basnik-sandor-petofi-je-novorocnym-dietatom-keby-nebol-madar-bol-by-slovak.html?piano_t=1
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/518618368237144/?type=3&theater
Nagy László: Adjon az Isten
https://youtu.be/8HS4BeerCoM
Novoročný prípitok / nech Ti je na úžitok,
nech sa smútky, trápenia / na radosti premenia.
Nech Ťa bolesť nezraní, / to je mojim želaním.
Odpusť blížnym všetky viny, / nech sa diabol baví s nimi.
Maj že šťastný Nový rok, / požehnaný každý krok.
Denne kráčaj smelo vpred, / nech Ťa neškrie žiadny vred.
Koniec básne, maj sa krásne. / Dobré ráno praje Šaňo.
(Alexander Kormoš)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1927454190686881/?type=1&theater
1. januára
Na Nový rok si pripomíname deň vzniku Slovenskej republiky
https/www.aktuality.sk/clanok/311102/na-novy-rok-si-pripominame-den-vzniku-slovenskej-republiky/
Hviezdny okamih / Jedni pili od radosti, druhí od žiaľu
http/spravy.pravda.sk/domace/clanok/252559-ked-slovensko-vstupovalo-do-roku-nula/
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1134060823359559
„Őszintén gratulálhatunk és örülhetünk északi szomszédunk jubileumának és eredményeinek“
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1483748181724153/?type=3&theater
2. januára 2014
nás navždy opustila výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1116-anna-itvanova-1955-2014-nas-navdy-opustila
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/520455904720057/?type=3&theater
4. januára 1957
Zomrel v Budapešti maliar a grafik Július Rudnay. Narodil sa 9. 1. 1878 v Plešivci.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudnay_Gyula
Rudnay Gyula festményei
http://www.youtube.com/watch?v=SEbboIEwr9o
https/www.facebook.com/oslovma/posts/702003506565295
6. januára 1807
Narodil sa v Spišskej Belej matematik, fyzik, univerzitný profesor, priekopník geometrickej optiky a modernej fotografie Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a konštruktér anastigmatického achromatického dvojitého objektívu, vynálezca ďalekohľadu a zdokonaliteľ mikroskopu. Zomrel 17. 9. 1891 vo Viedni.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval
J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“
O vynález rodáka zo Spišskej Belej je opäť obrovský záujem
http://kultura.sme.sk/c/20425943/o-vynalez-rodaka-zo-spisskej-belej-je-opat-obrovsky-zaujem.html?piano_t=1
J. M. Petzval ako prvý vypočítal konštrukciu fotografického objektívu
http://snn.sk/teraz_sk_99732/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/522009734564674/?type=1&relevant_count=1
6. januára
Sviatok Troch kráľov je zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, alebo králi od Východu Gašpar, Melichar a Baltazár prišli do Betlehema, kde sa klaňali novonarodenému kráľovi Ježišovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Je to aj Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov.
http://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/703181543114158/?type=1&relevant_count=1
8. januára 1893
Narodil sa v Banskej Bystrici architekt Ladislav (Ladislaus Edward) Hudec. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Park Hotel - prvá výšková stavba v Šanghaji. Zomrel 26. 10. 1958 v Berkeley (USA).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward
„Maďarský architekt narodený na Slovensku“ (?)
http://gumurin.blog.pravda.sk/2018/01/10/vazime-si-nasich-slavnych-rodakov/
A besztercebányai születésű Hudec László Sanghajban lett világhírű építész
„Magyar nemzetiségű czechoslovak állampolgár“ / A Nógrád megyei Szirákon vásároltatott magának birtokot...
https://ujszo.com/kultura/besztercebanyai-szuletesu-hudec-laszlo-sanghajban-lett-vilaghiru-epitesz
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1489798917785746/?type=3&theater
9. januára 1999
Zomrel maďarský herec Jácint Juhász, ktorého vďaka seriálu „Vivat Beňovský!“ poznali aj televízni diváci na Slovensku. Narodil sa 13. 5. 1943.
https://youtu.be/O7HVA9NkG-M
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1491196657645972
10. januára 1821
sa narodil autor textu slovenskej hymny Janko Matúška. Zomrel deň po svojich narodeninách 11. januára 1877.
http://www.osobnosti.sk/osobnost/janko-matuska-1469
Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1141850875913887
11. januára 1800
Narodil sa v Zemnom pri Nových Zámkoch vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk
Štefan Anián Jedlík, významný slovenský vynálezca, nám dal sódovku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1035/stefan-anian-jedlik-vyznamny-slovensky-vynalezca-nam-dal-sodovku
https/www.facebook.com/oslovma/posts/876263435805967
14. januára 2010
v Pišpeku (Püspökhatvan) zomrel osvetár, folklorista, národopisec a spisovateľ Štefan Lami (1925-2010).
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/126
Roky obetované kultúre
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/008_roky.htm
Štefan Lami: Dedinské príbehy (1995)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_dedinske_pribehy.doc
Štefan Lami: Ľudové rozprávky Slovákov v Maďarsku (1983)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_ludove_rozpravky.doc
Štefan Lami: Rozprávky spod Pilíša (1982)
www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/stefan_lami_rozpravky.doc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526449600787354&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
15. januára 1940
sa v Slovenskom Komlóši narodila univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Anna Divičanová.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/187
Gyivicsán Anna egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete címzetes tudományos tanácsadója, első igazgatója (1990-2002)
http://www.nemzetisegek.hu/repertorium/2005/02/BAR03.PDF
Publikációk
http://szlavintezet.elte.hu/staff/gyivicsan/gyivicsan.shtml
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/707555112676801/?type=3&theater
16. januára 1847
Narodil sa v Sklabinej po maďarsky píšuci spisovateľ a novinár Kálmán Mikszáth. Rodák zo zmiešanej slovensko-maďarskej Sklabinej v Novohrade je jedným z najčítanejších a najprekladanejších klasikov maďarskej literatúry. V rade románov, noviel a poviedok načrtol s láskavým humorom svoju ironickú fikciu multietnickej uhorskej spoločnosti. Zomrel 28. 5. 1910.
Kálmán Mikszáth právom náleží aj Slovákom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https/www.facebook.com/oslovma/posts/878647652234212
18. januára 1926
Zomrela v Budapešti slávna operná speváčka a herečka Lujza Blahová, ktorá pôsobila na divadelných, operných a operetných pódiách viacerých miest Uhorska, ale najmä v Budapešti. V rokoch 1863-1896 stvárnila vyše sto hlavných úloh v divadelných hrách, vystúpila v 60 operetách, 10 operách. Narodila sa 8. 9. 1850 v Rimavskej Sobote.
https/www.facebook.com/oslovma/posts/709346209164358
19. januára 2006
Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej obci Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporučík Martin Farkaš.
Pietna spomienka na vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí
http://www.teraz.sk/slovensko/os-sr-hejce-spomienka/71055-clanok.html
Domov letelo 43 našich vojakov, pád prežil jeden
Najväčšia tragédia v novodobých dejinách slovenskej armády.
http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-pri-obci-hejce-spominali-na-le/780046-clanok.html
https/www.facebook.com/oslovma/posts/709354432496869
19. januára 1826
Narodil sa v Šúre (Vesprímska stolica, Maďarsko) slovenský matematik a zememerač Michal Algőver, autor prvej po slovensky písanej učebnice - príručky vydanej pod názvom „Počto- a meroveda“. - Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu - V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. - Zomrel 9. 12. 1908 v Balašských Ďarmotách.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/972-rodak-zo-zadunajska-zakladajucim-lenom-ms
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/709350242497288/?type=1&relevant_count=1
19. januára 2003
Zomrel básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót, autor viacerých zbierok ako napríklad Prázdniny šestnásťročného, Rovina stola, Zimopis, Letopis, Definície alebo Mám bosé srdce. - Prekladal z českej, no v drvivej väčšine z maďarskej poézie. - Viedol kútik poézie v Novom slove mladých, kde začínali uverejňovať svoje básne mnohí mladí slovenskí básnici. - Narodil sa 27. 11. 1940.
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vojtech-kondrot
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/880100915422219/?type=3&theater
20. januára 1842
Narodil sa v Budapešti fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe. Zomrel 17. 2. 1916 v Hurbanove.
http://slovakia.travel/hvezdaren-hurbanovo
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710124379086541/?type=1&relevant_count=1
21. januára 1835
Zomrel v Ostrihome národnokultúrny dejateľ, prekladateľ, knihovník, cirkevný hodnostár a popredný predstaviteľ bernolákovského hnutia Juraj Palkovič. Narodil sa 24. 4. 1763 vo Veľkých Chlievanoch.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Palkovi%C4%8D_(1763_%E2%80%93_1835)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1503247009774270/?type=3&theater
21. januára 1823
Narodil sa v Dolnej Strehovej maďarský básnik, dramatik a spisovateľ Imre Madách (Imrich Madáč), autor známeho poetického diela Tragédia človeka. Zomrel 5. 10. 1864 v Dolnej Strehovej.
Z rodiska spisovateľa Imricha Madáča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Madáčovci donátori dolnostrehovských evanjelikov - Najstaršia história obce Dolná Strehová a jej evanjelického cirkevného zboru je úzko spojená so šľachtickým rodom Madáčovcov (Madáchovcov), ktorí tu mali svoje panstvo plných päť storočí.
História Madáchovho kaštieľa v Dolnej Strehovej
http://madach.mtak.hu/sk/09.htm
Madách Imre saját életéből merítette a tragédiát
http://www.kultura.hu/sajat-eletebol-meritette
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/710590989039880/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1451
Prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.
http://slovenske-uhorsko.blogspot.hu/2011/12/mestska-kniha-ziliny-1451.html
Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy
http://www.historyweb.sk/clanky/detail/zivot-v-ziline-v-zrkadle-jej-mestskej-knihy#.Ut8PjfuCumw
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711072015658444/?type=1&relevant_count=1
22. januára 1942
Novosadská razia / Medzi obeťami boli aj Slováci z Kysáča, Nového Sadu a iných osád - Najväčší masaker na území Vojvodiny v druhej svetovej vojne
https://hl.rs/76-rokov-od-novosadskej-razie/
Újvidéki vérengzés (1942)
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9ki_v%C3%A9rengz%C3%A9s_%281942%29
Hideg napok - „Ezt a szemetet le kell úsztatni…”
http://zaol.hu/hirek/ezt-a-szemetet-le-kell-usztatni-1601521
https/www.facebook.com/oslovma/posts/711107898988189
23. januára 1734
Narodil sa v Bratislave 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. Zomrel 26. 3. 1804.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/wolfgang-von-kempelen-automat/7737-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/711476258951353/?type=1&relevant_count=1
24. januára 1852
Zomrel vo Viedni evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky. Narodil sa 29. 7. 1793.
Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/524-janovi-kollarovi-v-budapeti-po-dvesto-rokoch
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882199508545693
25. januára 1688
Kňaz v Terchovej Michal Smutko pokrstil Anne (rodenej Czisnikovej) a Martinovi Jánošíkovcom syna Juraja.
Juraj Jánošík - Legendy a mýty nezhrdzaveli
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/920-juraj-janoik-legendy-a-mty-nezhrdzaveli
Nie sú záznamy o tom, že by bol Juraj Jánošík vo svojej dobe známy zbojník
https://kebisek.blog.sme.sk/t/22150/kto-bol-juraj-janosik
https/www.facebook.com/oslovma/posts/882833071815670
27. januára 1919
Zomrel významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca literárnej moderny. - Zbierky: Verše, Nové verše, Krv a zlato, Bol by som rád, keby ma milovali, Verše všetajomstiev, Na čele mŕtvych. - Narodil sa 22. 11. 1887.
Ady Endre a szlovák irodalomban:
http://epa.oszk.hu/00000/00001/00231/pdf/itk_EPA00001_1963_03_391-392.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/713433092089003/?type=1&theater
27. januára 1974
Zomrel v Budapešti dolnozemský Slovák, priekopník letectva Andrej Kvas, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov. Narodil sa 21. 11. 1883 v Békešskej Čabe.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216
Koch a Kvas - Zakladatelia letectva v Uhorsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/973-koch-a-kvas-zakladatelia-letectva-v-uhorsku
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/532358826863098/?type=1&theater
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