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Monitor ● Zo slovenskej tlače ● Január - Marec 2020
#koronavírus - Zatvorené hranice / Deti sa učia doma / Masové akcie odvolané / Počet nakazených stúpa - Zabudnutí Slováci v Maďarsku - Trianonská trauma (sté výročie) / Maďari oprašujú staré mapy - Ficovi nepomohla ani Orbánova podpora - „Zahraniční Slováci si sem chodia len opraviť zuby“ - Nadlacký fenomén - Zomrel Alexander Kormoš - Za Petrom Morvayom - Historický kalendár
Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
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#koronavírus
Ako sa dotkne šírenie koronavírusu chodu slovenských inštitúcií a slovenských programov v Maďarsku?
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/28604-ako-sa-dotkne-irenie-koronavirusu-chodu-slovensk-ch-in-titucii-a-slovensk-ch-programov-v-ma-arsku
Čo viete o novom koronavíruse?
https://www.teraz.sk/magazin/otestujte-sa-co-viete-o-novom-koronav/452440-clanok.html
Od pondelka sa maďarské deti budú učiť doma
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-od-pondelka-sa-deti-budu-uc/452450-clanok.html
V Maďarsku zomrel prvý pacient s ochorením COVID-19
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-zomrel-prvy-pacient-s-ochor/452695-clanok.html
Maďari v domácej karanténe musia vyvesiť tabuľu s upozornením
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ludia-v-domacej-karantene/452500-clanok.html
Počet nakazených koronavírusom v Maďarsku stúpol na 32
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pocet-nakazenych-koronavir/452637-clanok.html
Minister zahraničných vecí má pripraviť plán navrátenia Slovákov domov
https://domov.sme.sk/c/22359349/minister-zahranicnych-veci-ma-pripravit-plan-navratenia-slovakov-domov.html
Orbán v Belehrade rokoval s Vučičom o koronavíruse
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-sa-v-belehrade-stretol-s-vucico/452646-clanok.html
Uzavreli malé cestné hraničné priechody s Maďarskom
https://www.teraz.sk/regiony/v-kosickom-kraji-uzavreli-male-cestne/452307-clanok.html
RegioJet obmedzil vlakové a autobusové spojenia
https://e.dennikn.sk/minuta/1800882
Orbán rokoval o koronavíruse s lídrami Izraela a piatich krajín EÚ
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-orban-rokoval-o-koronavirus/451168-clanok.html
Maďarská vláda vyčlenila na ochranu proti koronavírusu 8 mld. forintov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-vyclenila-na-ochranu/451237-clanok.html
Orbán avizoval program na ochranu ekonomiky pred vplyvmi koronavírusu
Treba sa vraj pripraviť na celosvetovú epidémiu, preto každý musí vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
https://www.teraz.sk/ekonomika/orban-avizoval-program-na-ochranu-ekono/451360-clanok.html
V Maďarsku je k dispozícii 1600 dýchacích prístrojov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-krajine-je-k-dispozicii-16/451448-clanok.html
Orbán: Koronavírus neohrozuje deti
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-skoly-v-madarsku-zatial-nezat/452183-clanok.html
Maďarsko pre hrozbu nákazy novým koronavírusom vyhlásilo stav núdze
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pre-hrozbu-nakazy-novym-koro/451661-clanok.html
Maďarská vláda zakázala vývoz ochranných prostriedkov proti vírusu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-zakazala-vyvoz-ochra/451760-clanok.html
V Maďarsku kontrolujú aj hranice so Slovinskom a Rakúskom
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-od-polnoci-kontroluju-aj-hra/452040-clanok.html
Maďarsko zadržalo muža, ktorý šíril falošné správy ohľadom koronavírusu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zadrzali-muza-ktory-sir/452674-clanok.html
Maďarsko vyšetruje osoby pre šírenie falošných správ o koronavíruse
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policia-vysetruje-osoby-pre/452213-clanok.html
Maďarský vodič neuposlúchol hraničnú políciu, zaistili ho
https://www.teraz.sk/slovensko/policia-madarsky-vodic-odmietol-na/452697-clanok.html
Informačné letáky o koronavíruse distribuujú aj v jazykoch menšín
Letáky o koronavíruse už poslali do obcí s podielom národnostnej menšiny v maďarskom, rusínskom, ukrajinskom i rómskom jazyku.
https://www.teraz.sk/slovensko/informacne-letaky-o-koronaviruse-dis/452375-clanok.html
Pred maďarským parlamentom vztýčili štátnu vlajku, prišlo len pár ľudí
15. marca 2020 - (tasr)
Iba niekoľko ľudí sledovalo v nedeľu ráno v Budapešti tradičné vztýčene štátnej vlajky s vojenskou poctou na Kossuthovom námestí, ktoré je pre hrozbu šírenia nového koronavírusu jediným podujatím ústredných osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie z rokov 1848-49. Podľa spravodajského servera Origo.hu na slávnostnom akte boli prítomní prezident János Áder a predseda parlamentu László Kövér. Zvyšné plánované ústredné podujatia, medzi nimi prejav premiéra Viktora Orbána na nádvorí Maďarského národného múzea a odovzdávanie vysokých štátnych vyznamenaní, organizátori zrušili. Opozičné strany pripravovali na štátny sviatok protivládnu demonštráciu, namiesto ktorej napokon pripravili a zverejnili spoločný videozáznam, v ktorom kritizovali korupciu, podkopávanie základov právneho štátu, demokracie, ale zdôraznili aj to, že aj dnes treba bojovať za slobodu a aj za slobodu tlače. Predseda Demokratickej koalície (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány opäť vyzval opozíciu na zomknutie proti Orbánovej vláde.
Orbán odporučil Moldavsku čo najužšiu spoluprácu s EÚ
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-v-kisinove-odporucil-moldavsku/452127-clanok.html
Prezident Áder vlani udelil milosť ôsmim odsúdeným
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prezident-ader-vlani-udelil/450141-clanok.html
Maďarská opozičná podala podnet za cenzúru vo verejnoprávnych médiách
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicna-podala-podnet-za-c/450233-clanok.html
Politico tvrdí, že maďarské štátne médiá cenzurujú
https://www.teraz.sk/zahranicie/politico-tvrdi-ze-madarske-statne/450038-clanok.html
Maďarsko má podľa EÚ zaobchádzať rovnako so všetkými vysokými školami
https://www.teraz.sk/zahranicie/advokatka-eu-madarsko-ma-zaobchadz/450366-clanok.html
Maďarská vláda rozhodla o ďalšom predĺžení migračného stavu núdze
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-rozhodla-o-dalsom-pr/450529-clanok.html
Maďarsko prijalo zákon o zastavení odškodnení za preplnené väznice
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-ader-podpisal-zakon-o-zast/450664-clanok.html
Inflácia v Maďarsku sa vo februári spomalila, obchodný prebytok stúpol
https://www.teraz.sk/ekonomika/inflacia-v-madarsku-sa-vo-februari-sp/451266-clanok.html
Wizz Air zrušil všetky lety do Talianska a Izraela
https://www.teraz.sk/ekonomika/wizz-air-zrusil-vsetky-lety-do-talians/451409-clanok.html
V Budapešti zneškodnili bombu z čias vojny, evakuovali 650 ľudí
Maďarská polícia musela v piatok evakuovať 650 obyvateľov a zamestnancov desiatich budov I. budapeštianskeho obvodu, aby pyrotechnici mohli zneškodniť bombu pochádzajúcu z druhej svetovej vojny.
https://www.aktuality.sk/clanok/772772/v-budapesti-zneskodnili-bombu-z-cias-vojny-evakuovali-650-ludi/
Poplach v maďarskej atómovej elektrárni
Po poruche museli znížiť výkon reaktora
https://www.topky.sk/cl/11/1868765/Poplach-v-madarskej-atomovej-elektrarni--Po-poruche-museli-znizit-vykon-reaktora
Analytik: Činnosť von der Leyenovej je pre krajiny V4 pozitívna
https://www.teraz.sk/ekonomika/analytik-cinnost-von-der-leyenovej-je/451278-clanok.html
Prieskum - Poliaci majú najradšej Čechov a Slovákov
https://www.topky.sk/cl/11/1868763/Velky-prieskum-spoza-hranic--Poliaci-maju-najradsej-Cechov-a-Slovakov
Kapitán lode, ktorá vlani spôsobila zrážku, sa postavil pred súd
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-kapitan-lode-ktora-vlani-s/451528-clanok.html
Obvinili Slováka, ktorý v okolí Győru kradol z rozostavaných domov
https://www.teraz.sk/zahranicie/obvinili-slovaka-ktory-v-okoli-gyr/451023-clanok.html
V Maďarsku zadržali dvoch Slovákov prevážajúcich afganských migrantov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zadrzali-dvoch-slovakov-pre/451449-clanok.html
Pavol Žibrita: Zabudnutý/í (?) v Maďarsku...
či oči uprené na Slovensko
9. marca 2020 - (pavolzibrita.blog.sme.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2726162984149327
Slováci žijú na „Dolniakoch” už vyše 300 /!/ rokov a stále ich tu máme, aj keď je pravdou, že melú z posledného. / V Maďarsku žijúci Slováci nemali dlho dôvod byť hrdí na svoju materskú krajinu. / Dnes sa už aj Slováci v Maďarsku radi pochvália úspechmi materskej krajiny a cítia, že majú byť na čo hrdí. / pri pohľade z Maďarska, kde v spoločenskej a politickej sfére akoby zastal čas, letí Slovensko dopredu doslova kozmickou rýchlosťou...
Je ťažké začať, lepšie povedané pokračovať v písaní blogu po dlhšej, dokonca viacročnej odmlke. Nakoľko ešte stále pôsobím v Maďarsku, verím, že moje „postrehy z Maďarska” by mohli čitateľov znovu zaujať. Je len prirodzené, že v blogoch sa chcem venovať témam, ktoré sa v prvom rade dotýkajú tu žijúcich Slovákov. Ich radosti a starosti sú totiž aj mojimi a verte alebo nie, často sa tu cítime tak trochu zabudnutí, ak nie rovno zatratení. Nezaslúžene! Veď Slováci žijú na „Dolniakoch” už vyše 300 /!/ rokov a stále ich tu máme, aj keď je pravdou, že melú z posledného. Ale ešte melú... a kým melú, nemali by sme na nich zabúdať. A to je to, o čo sa chcem pokúsiť. Aj sa hanbím, aj mi je ľúto, že som sa pred rokmi z Maďarska odmlčal... / Oči majú uprené na Slovensko - V Maďarsku žijúci Slováci nemali dlho dôvod byť hrdí na svoju materskú krajinu. Veď dlhé roky ju v podstate akoby ani nemali. Žili síce v Uhorsku, kde mali svoj štát a svojich vládcov, ale tých si bezo zvyšku prisvojili Maďari, ktorí sa dodnes tvária: Ja nič, ja muzikant! Po rozpade Rakúsko-Uhorska síce považovali Slováci za svoj štát Československo, ale nikdy nie do takej miery ako naši bratia Česi. Vojnový „samostatný” slovenský štát radšej vynechajme. Slováci doma aj vo svete síce po rozpade Česko-Slovenska a po získaní samostatnosti v r. 1993 zodvihli hlavy, ale tých dôvodov na hrdosť bolo spočiatku naozaj pomenej. Postupne však pribúdali a dnes sa už aj Slováci v Maďarsku radi pochvália úspechmi materskej krajiny a cítia, že majú byť na čo hrdí. Netýka sa to len hospodárskych pomerov a ekonomiky, ale posledné roky ide najmä o kroky uskutočnené v spoločenskom a politickom živote Slovenska. Kroky, o ktorých tu za Dunajom môžu všetci zatiaľ iba snívať. Na Slovensku nám to zrejme až také terno nepripadá, ba sa nám možno zdá, že zmeny sú pomalé, oneskorené a nedôsledné. Ale pri pohľade z Maďarska, kde v spoločenskej a politickej sfére akoby zastal čas, letí Slovensko dopredu doslova kozmickou rýchlosťou. A tak aj tu, v Maďarsku narodený a žijúci čistokrvný slovenský „dolnozemák” (ešte ho tu nájdete) nezabúda pri debatách s čistokrvnými Maďarmi (vraj takých tu už nenájdete) zdôrazňovať, aký je hrdý a pyšný na svoj národ, na ľudí žijúcich na Slovensku, nakoľko tí v poslednom čase už viackrát dokázali buchnúť po stole a poslať po moci bažiacich pánov do psej matere, ako sa tu na Dolnej zemi zvykne vravieť a to o zvolenej prezidentke ani nehovorím...
Zomrel Alexander Kormoš
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2719216858177273
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1037-zomrel-alexander-kormo-pismo-bez-pisma
10. marca 2020 zomrel básnik, prekladateľ a publicista Alexander Kormoš - ikonická osobnosť Slovákov v Maďarsku. A. Kormoš sa narodil 10. apríla 1941 v Pilíšskom Santove. Po maturite v budapeštianskom slovenskom učiteľskom ústave získal diplom stredoškolského profesora slovenčiny a ruštiny na univerzite ELTE. Pracoval v aparáte Zväzu demokratických Slovákov v Maďarsku, v redakcii Ľudových novín, v budapeštianskej a békeščabianskej slovenskej škole. Dlhé roky pracoval vo Vydavateľstve učebníc (Tankönyvkiadó), kde redigoval slovenské učebnice každého stupňa, respektíve literárne a všetky iné publikácie (národopis, ľudové piesne, atď.) Slovákov v Maďarsku. Zaoberal sa aj zbieraním ľudovej hudby, v roku 1990 vydal bohatú zbierku ľudových piesní F santofském Pilíši zo svojej rodnej obce. Bol spoluzakladateľom a šéfredaktorom Literárneho a kultúrno-spoločenského štvrťročníka SME, z ktorého vyšlo spolu 15 čísel medzi rokmi 1988-1992. Vydal deväť samostatných publikácií. Básnik a prekladateľ patriaci do predvoja slovenskej literatúry v Maďarsku bol spoluautorom antológií vydaných vo vydavateľstve Tankönyvkiadó v Budapešti Výhonky (1978), Fialôčka, fiala (1980) a Chodníky (1984), respektíve autorom samostatných zbierok Polyfónia I (1981), Polyfónia II (1986) a Plamene jazyka (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1986), Ohnivá kytica (ZSSUM, Budapešť 1991), Okrídľovanie kosou (SOS, NTK, BP 1995), Aforizmy (SOS - VE, NTK, BP 1977), Rozdúchať stlmený plameň - Sonety (CSS a ZSSUM, BP 2003). O poslednej rozlúčke s Alexandrom Kormošom vás budeme informovať neskôr. Česť jeho pamiatke!
„Náš všestranný básnik, redaktor, pedagóg, hudobník, prekladateľ, verejný činiteľ (a mohli by sme pokračovať) bol odjakživa nepohodlným „javom“, tŕňom v očiach malých kráľov, so svojou pravdou a zásadovosťou bol vždy v ceste mocipánov. Pritom tá jeho pravda nebola iba akási jednostranná či relatívna, skôr univerzálna a absolútna stavaná na pevných morálnych základoch a často krutých životných skúsenostiach.“ (Imrich Fuhl)
„Kormoš je bezpochyby najmnohostrannejším slovenským básnikom v Maďarsku, človekom nepokojného srdca a prenikavého umu. Rád sa vhĺba do tajov ľudského bytia, popudený šľahá bičom ostrých slov do príživníctva, ľahostajnosti, obmedzenosti a pokrytectva, uvedomujúc si pritom aj svoju osudovú spätosť so širším kolektívom krajiny, ba i sveta.“ (Aladár Králik)
Krása pravdy a pravda krásy
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/512-a-kormo-ospevuje-krasu-pravdy-a-pravdu-krasy
Keď slová umierajú - Cesta zarúbaná (?) - Slovenský chlieb
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1038-a-kormo-bytostne-otazky-slovakov-v-maarsku-i
„Šaňo, ako sme ho poznali viacerí, bol idealista, ale pritom rozvážny revolucionár. Pomocou jeho básní spoznali slovenskú súčasnosť v Maďarsku mnohí nielen u nás doma, ale aj za hranicami. Našťastie, ostali po ňom stopy, po ktorých môžeme ísť a vďaka ktorým nezabudneme na svoje slovenské korene. Napriek tomu nám bude veľmi chýbať!“
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28594-zomrel-alexander-kormo
Trianonská trauma
Čierna škvrna v histórii Maďarov oslávi sté výročie
3. marca 2020 - (Gabriela Pastvová - extraplus.sk)
Štvrtého júna si pripomenieme sté výročie uzavretia Trianonskej zmluvy, ktorá je z pohľadu našich južných susedov jedným z najväčších historických omylov. Tamojšia vláda na čele s Viktorom Orbánom vyhlásila rok 2020 za Rok národnej spolupatričnosti a plánuje na margo tejto udalosti postaviť v centre Budapešti pamätník maďarskej vzájomnosti. Na múroch sto metrov dlhej rampy zabudovanej pod zem bude vyrytých 12 500 názvov obcí Uhorského kráľovstva k roku 1913. Podľa Orbána je cieľom demonštrovať cezhraničnú pospolitosť maďarského národa. Iní tvrdia, že ide o provokáciu a jatrenie starých rán. Schováva sa typická maďarská iredenta za storočnú traumu?
Tragédia maďarstva - Trianonská zmluva bola súčasťou súboru parížskych mierových zmlúv, ktoré formálne ukončili prvú svetovú vojnu. Zaoberala sa najmä definovaním hraníc nástupníckych štátov oslobodiac národy skapínajúcej monarchie spod niekoľko storočí trvajúceho útlaku. Hoci ide o mierovú zmluvu, Maďari ju považujú skôr za diktát, ktorý im nespravodlivým spôsobom ukrojil značnú časť územia. Tamojší parlament vo svojom nedávnom uznesení zdôraznil, že z ich pohľadu dodnes pretrváva neriešiteľnosť politických, ekonomických, právnych a duševných problémov, ktoré spôsobila „mierová“ dohoda. V dokumente si neodpustili zmienku o tom, že síce podporujú princíp suverenity štátov, ale je zároveň nutné rešpektovať právo národnostných komunít na sebaurčenie. Podľa nášho rezortu zahraničia maďarská strana podobnými tvrdeniami negatívne ovplyvňuje vzájomnú dôveru a susedské vzťahy. K ich prekvitaniu neprospievajú ani vyhlásenia maďarského predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, podľa ktorého Trianon zbavil tri milióny ľudí práva rozhodnúť sa, s kým chcú žiť v spoločnej vlasti. Známy maďarský dokumentarista Vujity Tvrtko mal dokonca problém uveriť, že niečo také ako Trianonská zmluva naozaj existuje a vydal sa ju hľadať. Objavil ju v archíve francúzskeho mestečka Courneuve a v nakrútenom dokumente objasnil, že ide o knihu pozostávajúcu z 524 strán. Tvrdil, že pohľad na ňu v ňom vyvolal negatívne pocity. Náladu mu zdvihlo aspoň zistenie, že Maďarsko (ale za čias Rakúsko-Uhorska) malo svoju vlastnú kolóniu v čínskom meste Tiencin.
Uhorsko národov - Hoci si to Maďari nechcú pripustiť, aj oni boli len jedným z nástupníckych štátov rozpadnutej rakúsko-uhorskej monarchie. Štátom s rovnakými právami a povinnosťami, akými disponovali Rakúsko či Česko-Slovensko. Uhorsko, na ktorého územie si ešte aj dnes nárokujú, predsa nepozostávalo len z Maďarov, oni nie sú jedinými dedičmi Uhorska. Pôda a kultúra patrila okrem nich aj Slovákom, Rumunom, Srbom, Chorvátom, Slovincom a ďalším. Maďari sa často oháňajú argumentom, že hranice neboli stanovené citlivo a napríklad na Žitnom ostrove žili v roku 1920 prevažne Maďari. Ale v Békešskej Čabe zase žila početná skupina Slovákov. Mali sme si nárokovať na toto územie, chcieť ho „vystrihnúť“ z mapy a prilepiť k Slovensku? Je však sčasti i našou chybou, že sa k nám južný sused správa bez rešpektu. Nie sme zvyknutí ctiť si vlastnú históriu a postaviť sa za seba hrdo a s odvahou. Ustupujeme a radšej, než by sme mali čeliť konfliktu, tvárime sa, že sa nič nedeje. Nech nám je mementom a dobrosrdečnou radou staré arménske príslovie: „Všetko dobre zatváraj a nebudeš môcť povedať, že tvoj sused je zlodej.“
Užitočné webové stránky (nielen) pre našich učiteľov
eAktovka.sk / zones.sk / zborovna.sk / slovake.eu / bezkriedy.sk / janah.wbl.sk / szlovakuljatekosan.sk / nasedeticky.sk / mic.iom.sk / ecl.hu / onyc.hu / eku.sk / cdv.uniba.sk / oktatas.hu / kahoot.com / quizizz.com / redmenta.com / hashtag.school / e-studygroup.com / Learning-Apps.org / worldwall.net / uloz.to / youtube.com / szlovakul.hu / slovaci.hu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2729120140520278
Štátny tajomník Miklós Soltész v Alkári
informoval predstaviteľov médií o tohtoročných investičných dotáciách pre školy CSSM a miestnych samospráv.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2721897357909223
Súbehy Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1466-celotatna-slovenska-samosprava-subehy
Koncert bratislavskej gospelovej skupiny v Budapešti
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti, Slovenská samospráva Budapešti a Farnosť Kostola Sv. Michala srdečne pozývajú Vás a Vašich známych na koncert skupiny The Hope Gospel Singers and Band z Bratislavy dňa 21. marca 2020 o 16. hodine v Kostole Sv. Michala (XIII. obvod, ul. Vavrínova/Babér 17/b). Na miesto podujatia sa dostanete autobusom č. 105, alebo metrom M3 (zastávka Gyöngyösi utca). Vstup na podujatie je voľný! Podujatie podporili: Slovenská samospráva III. obvodu Budapešti a Samospráva XIII. obvodu Budapešti. https://www.facebook.com/hopegospelsingers/
Podpora zo Slovenska / Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2020 konečné výsledky - protokoly schválených a neschválených žiadostí o dotácie na rok 2020.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4847/dotacie-2019-schvalene-a-neschvalene-ziadosti-o-dotacie-2020
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2709033872528905
Za Petrom Morvayom (1968-2020)
2. marca 2020 - (Matúš Kostolný - dennikn.sk)
2. marca 2020 vo veku 51 rokov zomrel náš kolega a priateľ Peter Morvay. Zoznámili sme sa na diaľku. Žil vtedy v Szegede a odtiaľ písal pre české noviny a časopisy o Maďarsku. Prvý jeho text som čítal v Respekte. Veľmi sa mi páčilo, ako o Maďarsku hovorí, a oslovil som ho. Dohodli sme sa, že pre nás začne písať. Mohlo to byť v roku 2001 a až doteraz písať neprestal. Peter Morvay však dnes zomrel. Pred dvoma týždňami skolaboval priamo v redakcii. Museli ho operovať, ale krvácanie do mozgu zastavili a dúfali sme, že sa vráti a bude znovu s nami. Jeho okuliare ležia aj teraz na stole. Peter bol typický Stredoeurópan. Narodil sa do rodiny na južnom Slovensku, študovať išiel na vysokú školu do Prahy. Tam ho zastihla revolúcia. Bolo samozrejmé, že sa stal jej súčasťou. Zostal v Prahe. Začal pracovať pre ministerstvo zahraničných vecí a bol odborníkom na Maďarsko. V Prahe zostal aj po rozdelení republiky. Potom sa presťahoval do maďarského Szegedu. Celý čas písal o Maďarsku, ale aj o Česku a Slovensku. Do novín a časopisov v Česku, Maďarsku a aj na Slovensku. Bol nepochybne jednou z najväčších autorít na tieto témy v celom regióne. V roku 2003 sme za sebou už mali niekoľko textov, ktoré pre nás, vtedy ešte do SME, napísal. Telefonovali sme si. Skúšal som si od neho niečo objednať. Mal som tému a snažil sa ho presvedčiť, že by som ju potreboval na druhý deň. Peter text poslal o deň neskôr, bol raz taký dlhý a nakoniec sa ukázalo, že aj na inú tému. Zakaždým to však bolo fantastické čítanie, a hoci mal tendenciu písať stredoeurópskou gramatikou, obsah bol silný a zrozumiteľný. Jedného dňa mi zavolal on. Oznámil mi, že sa sťahuje na Slovensko. Po Česku a Maďarsku je čas sa vrátiť na Slovensko. Chcel byť bližšie k rodičom. Dohodli sme sa, že nastúpi do redakcie. Upozorňoval ma, že to bude iba dočasné, lebo on po čase pôjde ďalej. A tiež, že nie je zvyknutý na tempo denníka a sedenie v redakcii. Vydržal až doteraz. I keď nikto mi dodnes nedal toľko výpovedí ako on. Keď sme zakladali Denník N, Peter neváhal ani chvíľu. Nerozmýšľal nad istotami a rizikami nášho razantného kroku. Bolo preňho samozrejmé, že chce písať naozaj slobodne. Prechádzal sa po redakcii. Aj niekoľkokrát za deň sa prišiel opýtať, čo píšeme a čo by on mohol komentovať. Vždy mal ruku vo vrecku a štrngal s kľúčmi alebo drobnými mincami. Podľa toho som vedel, že ide, a nemusel som ani zdvihnúť hlavu od počítača. Mal vestu, takú, čo by mohla byť rybárska, ale aj novinárska, a v lepšie dni, keď sme sedeli v krčme či kaviarni, si zapálil fajku alebo cigarku. Stále mi sľuboval reportáž z fabriky na výrobu maďarskej salámy a referoval, na aký hrad a výstavu sa boli pozrieť so synom Tomášom. Bol tvrdohlavý a zásadový spôsobom, aký sa len tak nevidí. Bol najprísnejším kritikom našich chýb a omylov. Trval na tom, že ak chceme my kritizovať iných, musíme byť prísni na seba. Jeho tri životy - ten na Slovensku, ten v Česku a ten v Maďarsku - mu dávali nadhľad a odstup. Presviedčal nás, že by sme mali uvoľniť jazyk. Že v Maďarsku je oveľa uvoľnenejšia diskusia, že v novinách je viac obraznosti, humoru, ale aj príkrosti. Bol veľmi prísny aj na seba. Uzávierky a rozsahy síce nikdy neboli jeho silnou stránkou, ale záležalo mu na tom, aby jeho texty boli presné a netuctové. Bol našou bránou do sveta našich Maďarov. Rozumel im a nielen tým, že hovorili spoločným jazykom. Rozumel im až tak, že mu to mnohí nevedeli odpustiť. Stalo sa to veľakrát: maďarskí politici, ale aj aktivisti, intelektuáli, jednoducho ľudia z verejného priestoru, hovorili v slovenských médiách celkom pekný príbeh. Peter potom napísal, ako hovoria v médiách maďarských. Fajka zhasla. Jeho vlastní Maďari sa opakovane cítili urazene. Nevedeli pochopiť, ako môže odhaľovať tajomstvá skryté za bariérou jazyka. Mali pocit, že by mal byť s nimi. On však vysvetľoval, že nemôže súhlasiť s klamstvami, podvodmi či trikmi. Že pravda je v tomto viac ako prináležitosť k menšine, ktorá si naozaj prežíva ústrky a ľahostajnosť. Bol nešťastný, že Maďari na Slovensku žijú uzavretí vo svojej komunite, a preto si odpúšťajú hriechy, ktoré by Slovákom neodpustili. Nechápal, ako sa môžu uzatvárať a oberať tak o možnosť vykročiť mimo svojej zóny. Presne tak to urobil on. Hrdý a odvážny Stredoeurópan. Je smutné, že slovenskí Maďari v sobotu stratili svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. Je tragédiou, že my sme dnes stratili Petra Morvaya, našu spojku a nádej, že si budeme rozumieť. Úprimnú sústrasť Petrovej rodine, špeciálne rodičom a synovi Tomášovi. Peter, ďakujem.
Slovensko-maďarský glosár školskej terminológie
https://www.magyar-iskola.sk/2020/03/szlovak-magyar-kozoktatasi-szoszedet/
Ľudové noviny (e-archív)
https://jadox.oik.hu:443/?docId=11856
https://www.facebook.com/oslovma/photos/p.2125978360834462/2125978360834462/?type=1&theater
Budapeštiansky Slovák (e-archív)
https://jadox.oik.hu:443/?docId=11649
https://www.facebook.com/oslovma/photos/p.2125974297501535/2125974297501535/?type=1&theater
Anna Lesznaiová - svetová umelkyňa, spisovateľka a politička
maďarsko-slovenského pôvodu / Jej svetovú slávu určite zrodilo slovenské prostredie
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28582-historky-anna-lesznaiova-svetova-umelky-a-spisovate-ka-a-politi-ka
Lesznai Anna - költő, író, grafikus, iparművész
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lesznai_Anna
„Köd mögöttem, köd előttem... / száz batyúból szedelődtem, / szász lány tején nevelődtem, / zsidó vérrel magyar lettem, / tótok közé keveredtem, / földjükön leheveredtem... / Sok gyökérből eggyé nőttem, / vád mögöttem, vágy előttem.“ (Lesznai Anna: Életrajz)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2712539085511717
Zasadnutie Slovenskej samosprávy Novohradskej župy
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2709135525852073
6. marca 2020 v Banke / Foto: Imro Fuhl + Ďalšie zábery a príspevok Atilu Rusnáka:
https://www.facebook.com/pg/Zv%C3%A4z-Slov%C3%A1kov-v-Ma%C4%8Farsku-127556084389335/photos/?tab=album&album_id=803233460154924
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
http://dikda.eu
V parlamente pred prijatím novej ústavy, upraví sa aj jazykový a volebný zákon... / Na trón idú opäť zasadnúť Habsburgovci? Sú to len poplašné chýry... / Zabíja španielska chrípka (nádcha), vymierajú celé štvrte či malé dediny... / Na Slovensku žije 2 940 tisíc ľudí...
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2718672481565044
https://volby.teraz.sk/parlamentne-volby/
Výsledky volieb potvrdila Štátna komisia
Víťazom je OĽaNO / Volebná účasť dosiahla 65,8 percenta oprávnených voličov. Do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí.
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/fles-vitazom-volieb-je-olano-vysl/449631-clanok.html
Ján Baránek: Niečo sa stalo (komentár)
https://www.webnoviny.sk/nieco-sa-stalo-komentar/
Szijjártó k voľbám v SR
„Sme pripravení posilňovať spoluprácu krajín V4.“
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/szijjarto-k-volbam-v-sr-sme-priprav/449644-clanok.html
„Rozhádanosť priniesla Maďarom Moháč na Slovensku“
https://www.aktuality.sk/clanok/768586/nedavat-prosim-pripravakomentar-zola-mikesa-rozhadanost-madarom-priniesla-mohac-na-slovensku/
Keby sa spojili, určite by sa do parlamentu dostali
https://dennikn.sk/1779644/kalman-petocz-keby-sa-madarske-strany-spojili-takmer-urcite-by-sa-do-parlamentu-dostali/
Maďarská menšina nemá v parlamente zastúpenie
Po neúspechu sa črtá spolupráca
https://www.topky.sk/cl/10/1866105/VOLBY-2020-Madarska-mensina-nema-v-parlamente-zastupenie--Po-neuspechu-sa-crta-spolupraca
Koniec maďarských strán môže Maďarov na Slovensku aj posilniť
https://dennikn.sk/1780850/koniec-madarskych-stran-moze-madarov-na-slovensku-aj-posilnit/
Koalícii PS-Spolu chýbalo na vstup do parlamentu 926 hlasov
Progresívci dominovali vo volebnom okrsku, ktorý tvorili hlasujúci zo zahraničia.
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/volby2020-aballek-koalicii-ps-spolu/449638-clanok.html
Vražda zmenila všetko, píšu Maďari o voľbách na Slovensku
https://www.aktuality.sk/clanok/768876/vrazda-zmenila-vsetko-pisu-madari-o-volbach-na-slovensku/
Vekový priemer zvolených poslancov je po zaokrúhlení 47 rokov
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/volby2020-vekovy-priemer-zvolenych-p/449648-clanok.html
Najviac krúžkov získal I.Matovič, P.Pellegrini predbehol R. Fica
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/volby2020-najviac-kruzkov-ziskal-i/449609-clanok.html
Medzi zvolenými poslancami je aj lesník, tanečník, teológ či novinár
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/medzi-zvolenymi-poslancami-je-aj-lesni/449751-clanok.html
Každá zo strán a hnutí má svojich skokanov
- poslancov, ktorí sa prekrúžkovali z vyšších či zdanlivo nezvoliteľných miest, dokonca z konca kandidačnej listiny.
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/kazda-zo-stran-a-hnuti-ma-svojich/449783-clanok.html
Z. Čaputová poverí I. Matoviča zostavením vlády
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/prezidentka-v-stredu-poveri-i-matovic/450053-clanok.html
Prezidentka prijíma lídrov Za ľudí, Sme rodina a SaS
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/prezidentka-z-caputova-prijima-lidr/449913-clanok.html
Vieme, koľko ministerstiev by mali mať strany
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/posty-vo-vlade-sa-maju-delit-v-pomere/450034-clanok.html
Ficovi nepomohla ani Orbánova podpora
1. marca 2020 - (tasr)
Slovenská opozícia dosiahla v sobotňajších parlamentných voľbách mohutné víťazstvo. Vládna strana Roberta Fica Smer-SD v uplynulých 14 rokoch vyhrala všetky voľby, teraz však utrpela vážnu porážku, pripomenul v nedeľu v analýze spravodajský portál Magyarnarancs.hu, podľa ktorého Ficovi nepomohla ani podpora prejavená zo strany predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána. Voľby sprevádzala relatívne vysoká účasť a už počas dňa sa dalo tušiť, že vládna strana Smer-SD, ktorá sa považuje za ľavicovú, v skutočnosti sa však vo svojej rétorike podobá viac maďarskej vládnej strane Fidesz, voľby prehrá, napísal portál. V rozsiahlej analýze priblížil vývoj, ktorý viedol k porážke Ficovej strany, a konštatoval, že Smeru-SD nepomohlo ani to, že sa snažil využiť protimigračnú kartu. Premiér Peter Pellegrini a líder kandidátky tejto strany pred niekoľkými týždňami spolu s Orbánom navštívili južné hranice Maďarska, kde sa v otázke migrácie predseda maďarskej vlády nevyjadroval vôbec zdržanlivo. Magyar Narancs podotkol, že v SR môže vzniknúť koalícia s ústavnou väčšinou v parlamente, a dodal, že obe maďarské strany vypadli zo zákonodarného zboru. Pritom slovensko-maďarská strana Most-Híd vedená Bélom Bugárom, ktorá bola vo vládnej koalícii, príde aj o štátnu podporu, pretože nedosiahla trojpercentnú podporu voličov. Maďarská komunitná spolupatričnosť MKO-MKS postavená na Strane maďarskej koalície (SMK), ktorú masívne podporovala Orbánova vláda, a ktorá sa tiež nedostala do parlamentu, sa môže radovať iba z toho, že porazila Most-Híd, píše sa v analýze Magyar Narancsu.
Fico: Prehrali sme, uznávam porážku
Smeru-SD by malo pripadnúť 38 mandátov v NR SR, čo im zabezpečuje zvolávanie mimoriadnej schôdze, či predkladať návrhy na odvolanie ministrov z funkcie.
https://www.teraz.sk/slovensko/brief-volby2020-r-fico-prehrali-sme/449618-clanok.html
Vo voľbách prepadlo 28,39 percenta hlasov, historicky najviac
„Za prepadnuté hlasy v podstate môžu politické strany, ktoré nevolili správnu stratégiu a možno precenili svoje schopnosti. Časť voličov teda nebude reprezentovaných v parlamente a môžu z toho zostať frustrovaní a môže ich to odradiť z volebnej účasti na ďalších voľbách.”
https://www.teraz.sk/slovensko/vo-volbach-prepadlo-2839-percenta-hla/449853-clanok.html
Predseda a členovia Republikového predsedníctva SMK abdikovali
K rokovaciemu stolu pozvala SMK strana Most-Híd, ktorá v parlamentných voľbách získala 2,05 percenta hlasov a ostala pred bránami parlamentu.
https://www.teraz.sk/slovensko/predseda-a-clenovia-republikoveho-pred/449906-clanok.html
Most-Híd dočasne povedú L. Sólymos, A. Agócs, P. Krajňák a K. Pataky
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/most-hid-docasne-povedu-l-solymos/450060-clanok.html
„Matovič porazil zvyšok politickej scény, aj médiá a celebrity“
Vládna koalícia sa nedá poskladať bez OĽaNO a bez Sme rodina by bola slabá. Zvyšní dvaja partneri si musia vybrať, či chcú byť vo vláde, alebo v demokratickej opozícii spolu so Smerom, povedal publicista Juraj Hrabko-
https://www.teraz.sk/publicistika/hrabko-matovic-porazil-media-celebrity/449999-clanok.html
Experti OBSE pozorovali slovenské voľby
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/m-lajcak-prijal-expertov-obse-po-ukon/450049-clanok.html
Voliť zo zahraničia je pre krajinu dôležité, hovoria Slováci mimo SR
Nevyužiť volebné právo by znamenalo rezignovať na možnosť formovania udalostí na Slovensku. Chceme sa mať kam vrátiť. Aj takto odôvodňujú mnohí Slováci žijúci v zahraničí, prečo sa pri sobotných parlamentných voľbách rozhodli využiť svoje volebné právo. Dobrovoľne ho nevyužiť považujú za ignorantské a krátkozraké. / V českej metropole už päť rokov žije aj Eugen Korda, ktorý do budúcnosti nevylučuje, že by sa vrátil na Slovensko...
https://www.teraz.sk/parlamentne-volby-2020/volit-zo-zahranicia-je-pre-krajinu-do/449272-clanok.html
Volieb sa zúčastňuje rekordný počet Slovákov žijúcich v zahraničí
https://www.teraz.sk/slovensko/volieb-sa-zucastnuje-rekordny-pocet/449246-clanok.html
Poldruha milióna zahraničných Slovákov je obrovský potenciál
Peter Kmec: - V posledných dvoch rokoch sa zastavil emigračný trend a viac Slovákov sa vrátilo späť do krajiny ako z nej odišlo. / Medzi zahraničnými Slovákmi je veľké množstvo profesionálov rôznych profesií, ktorí by nám mohli poskytnúť významnú pomoc... / Nová slovenská vláda by mala pripraviť pravidlá návratovej politiky, inšpiráciou môže byť vytvorenie tzv. Global Slovak Economic Forum...
https://peter2020.blog.pravda.sk/2020/02/09/poldruha-miliona-zahranicnych-slovakov-je-obrovsky-potencial/
Kotleba má sympatizantov aj medzi mladými Maďarmi
Keď Maďari nenájdu podporu v Bratislave, obrátia sa k Budapešti.
https://komentare.sme.sk/c/22327664/kotleba-sa-paci-mladym-madarom.html
Keď už Slota nechce zrovnať Budapešť so zemou
Beata Balogová: Nie je dobré vytvárať kategórie dobrých a zlých. / Identita etnických Maďarov na Slovensku sa nedá vyjadriť podporou pre Bélu Bugára, Gyulu Bárdosa alebo Viktora Orbána. Táto identita nemôže byť redukovaná na vzťah k politikom, a preto je nebezpečné, ak začnú komunitu deliť na dobrých a zlých Maďarov. Najmä vtedy, ak o kategórii rozhoduje napríklad názor na Viktora Orbána. To či v ňom niekto vidí spasiteľa Maďarov naprieč Visegrádom, alebo sa obáva, že za hranicami vyrastá autokracia. A vábi mocou nakazených aj zo Slovenska. Identita Maďarov na Slovensku nie je len čisto etnická, ale je aj o ich vzťahu k demokracii. A to komplikuje ich výber vo voľbách.
https://komentare.sme.sk/c/22333460/nie-je-dobre-vytvarat-kategorie-dobrych-a-zlych-madarov-volby-2020.html
Cenzúra v Maďarsku: Médiá dostali zoznam citlivých tém, o ktorých majú zakázané slobodne informovať
3. marca 2020 - (čtk)
Šéfovia maďarských štátnych médií oznámili redaktorom, že potrebujú povolenie, aby smeli písať o švédskej ekologickej aktivistke Grete Thunbergovej, o politike Európskej únie a ďalších témach. Zakázali zmieňovať sa o popredných organizáciách na ochranu ľudských práv, napísal server Politico s odvolaním sa na interné usmernenia z maďarských redakcií, ktoré má k dispozícii. Redaktori v štátnych médiách dostali zoznam citlivých tém, pri ktorých sa vyžaduje, aby návrhy príspevkov posielali na schválenie. V prípade Thunbergovej dokonca potrebujú povolenie vopred, než vôbec začnú písať. Sami novinári nevedia, kto má konečné slovo pri rozhodovaní o článkoch na spomínané témy, priznal jeden z redaktorov, ktorý si v obave z postihu neželal byť menovaný. Ak je správa zamietnutá, redaktori o nej hovoria ako o „padlej v bitke”. Európska únia s Maďarskom už niekoľko mesiacov vedie na návrh Európskeho parlamentu konanie kvôli nerešpektovaniu spoločných hodnôt podľa siedmeho článku úníjnej zmluvy. Európsky parlament k tomu viedli aj obavy o slobodu médií, popri mnohých ďalších znepokojujúcich problémoch. Vláda Viktora Orbána odmieta, že by nejako pochybila. Maďarskí novinári už dlho upozorňujú, že v spravodajstve štátnych televízií chýbajú niektoré citlivé témy. Zoznam citlivých tém vyžadujúcich zvláštnu súhlas pred zverejnením sa podľa pokynu z vlaňajšieho októbra týkal migrácie, terorizmu v Európe, Bruseli, cirkevných otázok, ako aj parlamentných, prezidentských a komunálnych volieb v EÚ. Iný pokyn z vlaňajšieho augusta nariaďoval, že si redaktori majú vyžiadať súhlas vedúceho, než sa pustia do prípravy materiálov o Grete Thunbergovej. Tá sa práve plavila cez oceán do New Yorku. V štátnej agentúre o plavbe nič nevyšlo. Iný pokyn z vlaňajšieho novembra výslovne zakazoval redaktorom štátnej televízie zmieňovať sa o správach organizácií Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW). O deň skôr maďarská pobočka AI usporiadala demonštráciu proti tureckému prezidentovi Recep Tayyip Erdoğanovi počas návštevy Maďarska. A HRW zverejnila video o nezákonnom zaobchádzaní s migrantmi. „Je to cenzúra - priehľadná a jednoduchá,” vyhlásila Julia Majerczaková z bruselskej kancelárie mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc. „Je to neprijateľné a veľmi znepokojujúce. Verejnoprávne médiá nie sú vládnymi hovorcami, mala by byť neutrálna a nezávislá,” dodala. Minulý rok americké stredisko Freedom House zaradilo Maďarsko medzi „čiastočne slobodné” krajiny, prvýkrát od pádu komunizmu. Rádio Slobodná Európa sa chystá tento rok obnoviť vysielanie v maďarčine.
Politico: Maďarské štátne médiá sú cenzurované
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/544423-politico-madarske-statne-media-cenzuruju-vo-verejnopravnych-mediach
Stop migrantom. Maďarsko pozastavilo ich prijímanie do tranzitných zón
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/544261-stop-migrantov-madarsko-pozastavilo-ich-prijimanie-do-tranzitnych-zon
Maďarská opozícia kritizovala Orbánov výročný prejav o stave krajiny
17. februára 2020 - (tasr)
Maďarsko sa v uplynulých desiatich rokoch za vlády premiéra Viktora Orbána dostalo medzi zaostávajúce krajiny. Ekonomický rast Maďarska, ktorý je založený na fungovaní montážnych podnikov, je málo platný, pretože vláda slúži namiesto verejným záujmom iba úzkej politicko-hospodárskej elitnej skupine, reagovala opozičná strana Demokratická koalícia (DK) na nedeľňajší výročný prejav Orbána o stave krajiny. Podľa internetového vydania denníka Magyar Nemzet Demokratická koalícia vedená expremiérom Ferencom Gyurcsányom podotkla, že školský systém je v rozklade, nemocnice sú čoraz menej schopné ponúkať nádej na uzdravenie a v čase mieru sa v Maďarsku nikdy nenarodilo tak málo detí ako vlani. Predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalan Tóth povedal, že premiér v prejave hovoril o mnohých veciach, vôbec sa však nevenoval každodenným problémom ľudí. „Vybudoval si paralelný svet, v ktorom zostalo miesto len na to, aby sa chválil svojimi domnelými úspechmi, pričom o živote bežných ľudí nepovedal takmer vôbec nič,“ dodal predseda socialistov. Ochranárska strana LMP vytkla premiérovi, že s klimatickými opatreniami prichádza neskoro a avizované kroky už nie sú v súlade s aktuálnymi výzvami. Liberálna strana Dialóg (Párbeszéd) vyjadrila názor, že o Orbánovu politiku namierenú proti liberalizmu majú Maďari čoraz menší záujem, o čom svedčia aj výsledky vlaňajších volieb do samospráv. Orbán v prejave okrem iného povedal, že pred desiatimi rokmi bola krajina po vládnutí socialistov na pokraji krachu. Po tom však, čo sa jeho strana Fidesz ujala opäť moci, presadila kresťansky orientovanú ústavu, kabinet poslal domov delegáciu Medzinárodného menového fondu (MMF) a spoločenstvá Maďarov žijúcich v zahraničí prepojil s materskou krajinou. Premiér vyzdvihol ekonomické úspechy svojej krajiny v období uplynulých desiatich rokov vlády Fideszu, v rámci ktorých podčiarkol priebežný rast HDP, vytváranie pracovných miest, zahraničné investície - z ktorých 60 percent pochádza z východných krajín v rámci politiky otvárania sa Východu -, ale aj rekordný vývoz tovaru. O budúcnosti premiér povedal, že najväčšími výzvami budú klimatické a demografické problémy, ako aj ťažkosti európskej ekonomiky.
Orbán: Po Trianone a rozpade okolitých krajín Maďarsko stále existuje
„Maďarsku sa podarilo dostať z nepriateľského zovretia“
16. februára 2020 - (tasr)
Po Trianonskej mierovej zmluve sa pred 100 rokmi Maďari ocitli na strane porazených, a potom ich zasiahol ešte aj komunistický puč. Pred ich zrakmi sa neskôr rozpadli Československo, Juhoslávia i Sovietsky zväz, Maďarsko ale ešte stále existuje a podarilo sa mu vymaniť zo zovretia, povedal v nedeľu v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v tradičnom výročnom prejave o stave krajiny. Premiér podľa spravodajského portálu Infostart.hu pripomenul, že v rámci uvedenej mierovej zmluvy, ktorá v roku 1920 vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne, prišla krajina o dve tretiny územia a o 63 percent svojho obyvateľstva, pričom každý tretí Maďar sa dostal za hranice Maďarska. Maďari sa zariadili na prežitie, keďže okolo nemali žiadnych spojencov. Potom sa rozpadli Československo, Juhoslávia i Sovietsky zväz. „Maďarsko nielen že dodnes žije, ale sa mu podarilo dostať z nepriateľského zovretia,” zdôraznil Orbán. So susednými národmi si teraz Maďari podľa jeho slov nachádzajú spoločnú reč a prostredníctvom nových spojeneckých systémov sa už dokážu ochrániť. Orbán od roku 1999 každý rok predniesol výročný prejav, a to ako premiér, ale aj ako opozičný politik. Terajší prejav pred úvodom jarnej schôdze parlamentu je v poradí už 22. Ministerský predseda sa v ňom sústredí na ochranu rodiny a hospodárstva, európske a klimatické záležitosti, a má prezentovať aj novú národnú konzultáciu, v rámci ktorej sa vláda mieni spýtať občanov na ich názor na aktuálne problémy spoločnosti. Orbán povedal, že pred desiatimi rokmi bola krajina po vládnutí socialistov na pokraji krachu. Po tom, čo sa ale jeho strana Fidesz ujala opäť moci, presadila kresťansky orientovanú ústavu, kabinet poslal domov delegáciu Medzinárodného menového fondu (MMF) a spoločenstvá Maďarov žijúcich v zahraničí prepojil s materskou krajinou. „Krajina, ktorú prinútili kľaknúť si na kolená, si zvolila namiesto poklonkovania sebaúctu a namiesto migrantov vlastné, maďarské deti,” zhrnul predseda vlády postoje svojho kabinetu a dodal, že takéto niečo existuje v rámci Európskej únie možno iba v Poľsku. Orbán opakovane vyzval na boj proti americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi, ktorý sa podľa neho už trikrát pokúsil vyplieniť Maďarsko. Ako spresnil, prvý pokus bol pri odkúpení maďarského štátneho dlhu v 90. rokoch (minulého storočia), čomu zabránil vtedajší premiér József Antall, potom nasledoval pokus získania maďarskej banky OTP, ktorý nevyšiel vďaka predsedovi vlády Gyulovi Hornovi, a napokon v roku 2015 pri organizovaní dovozu migrantov do Maďarska pod rúškom ľudskoprávnych organizácií. V hodinovom prejave sa predseda maďarskej vlády a predseda Fideszu ozval okrem iného aj proti vyplácaniu odškodného pre odsúdených zločincov za zlé pomery v maďarských väzniciach, pričom podľa Orbána väzňom pomáhajú advokáti platení zo zahraničia. Doposiaľ v 12.000 prípadoch takto prišiel štát o miliardy forintov. Aj táto záležitosť bude figurovať vo vládnom dotazníku. Vyzdvihol ekonomické úspechy svojej krajiny v období uplynulých desiatich rokov vlády Fideszu, v rámci ktorých podčiarkol priebežný rast HDP, vytváranie pracovných miest, zahraničné investície, z ktorých 60 percent pochádza z východných krajín v rámci politiky otvárania sa Východu, ale aj rekordný vývoz tovaru. O budúcnosti premiér povedal, že najväčšími výzvami budú klimatické a demografické problémy, ako aj ťažkosti európskej ekonomiky.
Slovenčina ako cudzí jazyk
https://stefanmichalik.blog.pravda.sk/2020/02/19/slovencina-ako-cudzi-jazyk/
Slovensko-maďarské konzultácie zamerané na oblasť ekonomickej diplomacie
24. februára 2020 - (mzv.sk)
Cieľom spoločného rokovania expertnej skupiny SR a HU bola výmena skúseností v oblasti ekonomickej diplomacie pri hľadaní efektívnych riešení a postupov najmä pre MSP pri prieniku na zahraničné trhy. Zámerom bolo dosiahnutie synergického efektu s účelom prepojenia ekonomickej diplomacie aj s rozvojovou pomocou a čoraz väčšieho zapájania slovenských spoločností do tejto oblasti. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 19. februára 2020 v priestoroch MZVEZ SR v nadväznosti na minuloročné stretnutie štátnych tajomníkov SR a HU L. Parízka a L. Magyara k problematike ekonomickej diplomacie. Na rokovaniach sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín, predstavitelia slovenskej aj maďarskej Eximbanky, ako aj zástupcovia slovenskej a maďarskej investičnej agentúry (SARIO a HEPA).
Rada vlády pre krajanské otázky sa dohodla
na využití finančných zdrojov na krajanské infraštruktúrne projekty
vrátane Slovenského centra v Novom Sade a Domu Martina Luthera v Budapešti
25. februára 2020 - (mzv.sk)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2687402068025419/?type=1&theater
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek 25. februára 2020 viedol 8. zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky. Rada vzala na vedomie informáciu o rozdelení dotácií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) na krajanské aktivity a na infraštruktúrne projekty krajanov v roku 2020, ako aj informáciu o aktuálnom stave vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Rozpočet ÚSŽZ na rok 2020 predstavuje sumu takmer 7,5 milióna eur, z ktorej je na infraštruktúrne krajanské projekty vyčlenených 3,5 milióna eur. Tieto majú byť vykryté z prostriedkov získaných v rámci vyrovnania dlhu Srbska voči Slovensku. Zároveň je z navýšených riadnych dotácií ÚSŽZ na podporu krajanských projektov vyčlenených celkom 2,8 milióna eur. Rada sa uzniesla a odporúča, aby sa financie zo srbského dlhu, vrátane sumy 3,5 milióna eur, použili na začatie realizácie všeobecne potrebného projektu výstavby Slovenského centra v Novom Sade pre slovenskú komunitu v Srbsku, a tiež na akútny projekt rekonštrukcie Domu Martina Luthera v Budapešti. Rada sa zhodla aj na realizácii ďalších krajanských projektov v Chorvátsku a Rumunsku. Členovia a účastníci zasadnutia prediskutovali aj tému vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a účasť predstaviteľov Slovenskej republiky na tohtoročných krajanských podujatiach. „Štyri roky sme sa spoločne aj prostredníctvom týchto zasadnutí usilovali o navýšenie rozpočtu pre krajanov. Toto sa nám minulý rok podarilo a vláda SR dokonca zdvojnásobila rozpočet Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnes sme sa zišli, aby sme navrhli prerozdelenie týchto prostriedkov a financií zo srbského dlhu. Som rád, že po štyroch rokoch sme spolu dosiahli konkrétne výsledky. Ďakujem za Vašu spoluprácu,“ uzavrel rokovanie štátny tajomník L. Parízek.
MS vo varení a jedení bryndzových halušiek 2020
http://haluskyterchova.sk	https://www.facebook.com/oslovma/posts/2685580494874243
MS vo varení a jedení bryndzových halušiek 2020 / http://haluskyterchova.sk / Aj tento rok sa uskutoční medzinárodne známy festival Halušky Terchová, na ktorom si zmerajú sily vo varení a jedení halušiek 4-členné družstvá nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. O zábavu sa postarajú Tomáš Klus, skupina Sľuk, Tomáš Bezdeda, Terchovská muzika a iní. Atmosféru dotvoria stánky s ľudovými výrobkami.
https://www.facebook.com/events/879230265813365
Chopok / Jasná / Nízke Tatry (15II2020)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2667092433389716
Zabíjačka v Mlynkoch (22II2020)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2680600072038952
Video: https://www.facebook.com/oslovma/videos/1062721024096135/
Archív: https://www.facebook.com/oslovma/videos/1514476641984640/
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25934-prava-dedinska-zabija-ka-v-mlynkoch
Kto sa bojí zahraničných Slovákov?
Bývalý splnomocnenec vlády pre zahraničných Slovákov Dr. Claude Baláž: Občianske združenia Združenie nezávislých expertov a Migrácia SK spolu s Nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva sú na Slovensku jediné inštitúcie, ktoré sa dlhodobo profesionálne zaoberajú problematikou slovenskej diaspóry vo svete. Pri príležitosti nastávajúcich parlamentných volieb pripravili anketu, ktorej výsledky porovnali s publikovanými, resp. vyžiadanými volebnými programami kandidujúcich politických strán a hnutí. Porovnanie týchto volebných programov z pohľadu priorít Slovákov v zahraničí umožnilo vyhodnotiť, či sa jednotlivé politické strany a hnutia, ktoré kandidujú v najbližších voľbách do Národnej rady SR (29. 2. 2020) týmito prioritami zaoberajú, ako aj ich poradie vyjadrujúce priateľské naladenie voči Slovákom žijúcim vo svete.
https://www.hlavnespravy.sk/sa-boji-zahranicnych-slovakov/2047018#
Pocta poézii, žene a nehynúcej ženskosti
V Nadlaku sa koncom februára konalo pozoruhodné podujatie, na ktorom sa stretli záujemcovia o slovenské písané slovo.
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10842-pocta-poezii-zene-a-nehynucej-zenskosti
Pocta jubileám: storočnicu Čabianskeho kalendára a Národného kalendára si dolnozemci a hostia pripomenuli v Békešskej Čabe
V jubilejnom výročnom roku vzniku dvoch najstarších ročeniek - 100. výročia prvého vyjdenia Čabianskeho kalendára 100. výročie Národného kalendára - sa v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe uskutočnila prezentácia Čabianskeho kalendára na rok 2020, Národného kalendára na rok 2020, ako aj Slovenského svetového kalendára na rok 2020.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4845/pocta-jubileam-storocnicu-cabianskeho-kalendara-a-narodneho-kalendara-si-dolnozemci-a-hostia-pripomenuli-v-bekesskej-cabe
Ľudo Pomichal: Dúchajme do pahreby slovenskosti, kým žije naša reč!
Zakaždým sa ma zmocní výnimočnosť okamihov, ak v následnosti niekoľkých dní prichádza k splynutiu pozitívnych emócií. Je to pozvoľné nadobúdanie stavu, v ktorom potecha oka pohladí zajedno aj dušu a naopak. Jedinečnosť z prežívania takýchto chvíľ, keď sa v obdarúvaní poznania, skúseností, myšlienok, plodov práce, zážitkov, ale aj (a to je podstatné) ľudskej a národnej spolupatričnosti, postretala v Bratislave aj Békešskej Čabe Slovač z Maďarska s priateľmi, spolupracovníkmi a priaznivcami z materskej domoviny, akiste nielen vo mne uprostred februára vyvolali povzbudivé záchvevy...
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28540-poh-ad-zo-slovenska-duchajme-do-pahreby-slovenskosti-k-m-ije-na-a-re
Povzbudzujú polopravdy médií latentný nacizmus, rasizmus, antisemitizmus a extrémizmus?
Choď, počúvaj a pozeraj sa / Kto a akými kameňmi hádže... / Žijeme čas, keď mainstreamové s - teda „väčšinové”, alebo dokonca tzv. aj - zjavne si fandiac - mienkotvorné a jedinú pravdu div nie ideologicky v nových rovnošatách bezbrehého západného neoliberalizmu s boľševickou fazónou hlásajúce („my sme tu jediní vyvolení na pravdu a neomylnosť názoru na všetko” - to sme už zažili, odžili, ba aj prežili, a tak som si dovolil aj síce nezaužívaný, ale podstatu najskôr vystihujúci prívlastok), sa s nevídanou cynickou bohorovnosťou všemožne snažia vydobyť a uzurpovať si „právo” na koktejl pravdy, polopravdy a bohapustého zavádzania, ak už nie rovno lži. / Bádajme, hľadajme, snorme, zvažujme, uvažujme a sledujme. Dívajme sa, počúvajme, čítajme. Súčasnícky - s porozumením: Pozri, kto to hovorí... A čo hovorí! A ako to hovorí... Je načase prestať sa už „iba” čudovať. Nože sa lepšie prizrime, kto znevažuje, kto útočí, kto kým a čím pohŕda, kto rozvracia. Každé slovo, vetu, myšlienku. Nielen kvázipolitikov, kecalov, babrákov, polobláznov v kontexte vlažnej i agresívnej konfrontácie ich názorov / výpadov/ vzájomných osočovaní a obviňovaní / pohŕdaním voličskej masy..../, ale aj ruka v ruke s ich tútormi a spriaznenými „fanklubmi” v kontroverzných médiách.
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/98/chod-pocuvaj-a-pozeraj-sa-povzbudzuju-polopravdy-medii-latentny-nacizmus-rasizmus-antisemitizmus-a-extremizmus-kto-a-akymi-kamenmi-hadze
Počet zaregistrovaných slovenských voličov v Maďarsku
podľa jednotlivých lokalít (24/2/2020)
https://www.facebook.com/pg/slovaci.hu/photos/?tab=album&album_id=2740575609353818
Szlovák nemzetiségi választási adatok (2019)
www.oslovma.hu/XXX/SzlVaE19.xlsx
Dolnozemskí Slováci v Argentíne
Každý, kto sa nejakú dobu pohybuje vo virtuálnom svete sociálnych sietí vie, že tam možno stretnúť naozaj kadekoho. Preto ho niečo len tak ľahko neprekvapí. Napriek tomu ma jedno takéto stretnutie prekvapilo. A navyše aj potešilo. K stretnutiu došlo na stránke Juraja Benčíka, míma, herca a pedagóga, ktorý účinkoval v slávnom Cirque du Soleil, syna známeho a úspešného trénera slovenských chodcov. Ten, koho som tam stretol sa volá Jorge Bencik a žije v Argentíne. A nie je to zrejme iba môj menovec, ale aj veľmi vzdialený príbuzný. Prečo si to myslím? Nuž, to je dlhá história...
https://dennikn.sk/blog/96239/dolnozemski-slovaci-v-argentine
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku si pripomenul 30 rokov svojej činnosti
14. februára 2020 - (mzv.sk)
V Békešskej Čabe sa 13-14. februára 2020 uskutočnila vedecká konferencia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM), súčasťou ktorej boli prednášky a pracovné workshopy, analyzujúce spoločenské procesy, týkajúce sa minulosti a aktuálnej situácie jazyka, kultúry, vzdelávania a tradícií Slovákov, žijúcich v Maďarsku. Medzinárodnej konferencie sa zúčastnili predstavitelia VÚSM a ich kooperujúci partneri, zástupcovia slovenských samospráv a krajanských spolkov v Maďarsku a predstavitelia štátnej sféry. V mene mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Pavla Hamžíka, sa prítomným prihovoril zástupca veľvyslanca Róbert Maxián, ktorý ocenil, že Slovensko má v Békešskej Čabe vlastný výskumný ústav, poblahoželal k 30. výročiu jeho činnosti a zaželal úspešný priebeh podujatia. VÚSM založil v roku 1990 Zväz Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe a od roku 2001 funguje pod záštitou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Cieľom VÚSM je skúmať a spracúvať históriu, jazyk a kultúrnu antropológiu Slovákov v Maďarsku, upevňovať a ďalej zachovávať národné povedomie slovenskej menšiny, žijúcej v Maďarsku. Počas svojej činnosti VÚSM vydal nespočetné množstvo štúdií, odborných textov a knižných publikácií. Popri výskumnej činnosti, poskytol odbornú pomoc školám a realizoval množstvo tematických konferencií a vedeckých seminárov. Partnermi VÚSM sú Slovenská akadémia vied, slovenské univerzitné a vysokoškolské fakulty a katedry, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica a pod.
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
si 30 rokov činnosti pripomína vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou v Békešskej Čabe
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4838/vyskumny-ustav-slovakov-v-madarsku-si-30-rokov-cinnosti-pripomina-vedeckou-konferenciou-s-medzinarodnou-ucastou-v-bekesskej-cabe
Slovenská svätá omša na počesť slovanských apoštolov v Mlynkoch
V súlade s tradíciou si Pilíšania pripomenuli sviatok slovanských apoštolov sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy. Na ich počesť sa 13. februára 2020 konala v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Mlynkoch slovenská slávnostná svätá omša, ktorú celebrovali miestny farár Zoltán Szalay a kaplán Anton Štefánek zo Štúrova. Usporiadateľom omše na počesť vierozvestcov a následného agapé bol miestny katolícky zbor.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2660318037400489
Furmička postúpila do semifinále v súťaži RTVS Zem spieva
Video: https://youtu.be/kFhLrlUh_kc + https://media.tv.pravda.sk/embed/1t0uRMc4Rhy
Slováci v Maďarsku ešte žijú, pri Pešti sa znova učia po slovensky
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3227/fs-furmicka---slovaci-z-madarska-postup-do-semifinale-v-sutazi-rtvs-zem-spieva
Zahraniční Slováci: FS Dolina z Poľska, Adriana Fúriková z Rumunska a FS Furmička z Maďarska
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/540898-aj-pri-pesti-sa-znova-ucia-po-slovensky/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2636674949764798
Anton Paulik: Dopad Trianonskej mierovej zmluvy na Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2659125857519707
Odlišný prístup k Trianonu / Mierová zmluva a otázky národnostnej politiky / „Krutá a nepremyslená“ / Nepripravená Slovač v Maďarsku bez pomoci Malej dohody / Tvrdá maďarizácia / Na rozdiel od Slovákov v Rumunsku a Srbsku / Nemoderná národnostná komunita a kultúrna autonómia
https://noveslovo.sk/c/Dopad_Trianonskej_mierovej_zmluvy_na_Slovakov_v_Madarsku
Pozvánky / Programy / Podujatia / Predbežne
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1448-pozvanky-programy-podujatia-predbene
V poradí XXI. Ples pilíšskych Slovákov usporiada tohto roku Slovenská národnostná samospráva Moďoróšu v spolupráci so Samosprávou obce Moďoróš. Tradičné podujatie sa uskutoční 8. februára od 17.30 hod. v Kultúrnom dome v Dorogu.
Tvorba Slovákov v Maďarsku - z vydavateľskej činnosti spoločnosti SlovakUm
v Slovenskej pedagogickej knižnici (Bratislava-Petržalka, ul. Hálova 6) 11. februára 2020
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2633451856753774/?type=1&theater
Výstava Evy L. Gácsiovej Dedina v meste - Kerestúr
Slovenská samospráva Pesterzsébetu dovoľuje si Vás pozvať na vernisáž výstavy obrazov Evy L. Gácsiovej Dedina v meste - Kerestúr / Výstavu otvorí výskumník tradícií, univerzitný poslucháč Andor Ferenc Schmal / Dátum: 27. februára 2020 (štvrtok) o 15:00 hod. / Miesto: Knižnica Csili (1201 Budapešť, ul. Nagy Győry István 4-6.) / Na otvorení výstavy bude premietnutý film o Kerestúri a Eva L. Gácsiová zaspieva kerestúrske piesne. / Výstava potrvá do 2. apríla. / Foto: https://hu.pinterest.com/gacsie/m%C3%BAltid%C3%A9z%C5%91/ / Video: https://youtu.be/6qnfLiO-2ug / FB: https://www.facebook.com/oslovma/posts/2639426432822983
Dobročinný ples v novomestskej slovenskej škole
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28482-dobrplesnmps20
Vedecká konferencia VÚSM
Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28461-v-skum-slovakov-v-ma-arsku-v-interdisciplinarnom-kontexte
Cena Pro Cultura Slovaca 2020
Potenciálnych ocenených navrhnite do 29. februára
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28445-pcs20
Dom čemerských slovenských tradícií
hľadá slovenského národnostného pedagóga
Jeho úlohou bude viesť popoludňajšie zamestnania pre žiakov 1.-4. triedy. V prípade potreby je k dispozícii služobný byt. / Požiadavky: - znalosť slovenského jazyka, - pedagogické vzdelanie, - flexibilita. / V prípade záujmu resp. pre viac informácií píšte na e-mailovú adresu szlovakhaz.csomor@hotmail.com.
V Dabaši-Šáre hľadajú učiteľa slovenského jazyka
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/28468-dabuc20
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2639091699523123
Objednajte si Osudové prelomy Pavla Kondača!
Vo vydavateľstve SlovakUm v redigovaní Alžbety Kataríny Árgyelánovej uzrel svetlo sveta výber poviedok nedávno zosnulého literáta, novinára, bývalého šéfredaktora Ľudových novín Pavla Kondača s názvom Osudové prelomy / Sorsfordulók (2019), ktorý vznikol na základe autorovej zbierky Onemelá izba (1983), obsahujúcej desať krátkych próz. „Nové vydanie knihy inšpiruje k opätovnému čítaniu, môže osloviť nových čitateľov, udržať pri živote istý literárny druh, žáner, istý spisovateľský rukopis, istú (národnostnú) literatúru, môže motivovať k tvorbe a v neposlednom rade môže vyvolávať rôzne reflexie o sebe, o súčasnom unáhlenom svete a o našom mieste v ňom,“ píše Katarína Maružová Šebová, ktorá je autorkou doslovu dvojjazyčnej knihy, ktorú si môžete objednať v redakcii Ľudových novín na e-mailovej adrese ludove@luno.hu, alebo na č. tel. +36 1 878 1431. Cena knihy je 1000 forintov a môžete si ju vyzdvihnúť osobne alebo objednať na dobierku.
Predseda slovenskej vlády: „Zahraniční Slováci si sem chodia len opraviť zuby“
10. februára 2020 - (domov.sme.sk)
Bratislavčania žijú v bubline / Premiér Peter Pellegrini kritizoval v pondelok Bratislavčanov a Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tlačovej konferencii na Úrade vlády povedal, že obyvatelia hlavného mesta žijú v bubline a Slováci z cudziny poznajú krajinu len z médií. Ľudí z regiónov vyzval, aby nedovolili Bratislavčanom a zahraničným Slovákom rozhodnúť parlamentné voľby 29. februára a prišli k urnám. Premiérove slová zazneli v rámci reakcií na nahrávku, ktorá sa cez víkend šírila na sociálnych sieťach. Ministerka vnútra Denisa Saková zo Smeru na nej vyzývala straníkov, aby burcovali ľudí z regiónov na účasť vo voľbách. Záznam vznikol na straníckom stretnutí na Okresnom úrade v Považskej Bystrici. Spornou sa stala posledná, na nahrávke nedokončená veta. Sakovej slová sa končili: „nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí...” Po zverejnení zaznievali od opozičných politikov a niektorých mimovládnych organizácií podozrenia, či šéfka rezortu vnútra nechce manipulovať voľby. V pondelok, po tom, ako na otázky spojené s nahrávkou odmietla odpovedať denníku SME, prečítala Saková na tlačovke na Úrade vlády celú vetu. Končila sa podobnou výzvou, s akou vystúpil Pellegrini, teda aby voľby nerozhodli Slováci žijúci v zahraničí.
Slováci v zahraničí nedostali časť hlasovacích lístkov
https://www.etrend.sk/ekonomika/volby-2020-slovaci-v-zahranici-nedostali-cast-hlasovacich-listkov-urady-sa-brania-chybou.html
Voľby by vo februári vyhral Smer
Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v prvej polovici februára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 20,9 percenta, druhé by bolo OĽaNO, ktoré by volilo 12,6 percenta respondentov, na treťom mieste by skončila opozičná ĽSNS so ziskom 12,4 percenta hlasov.
https://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-volby-by-vo-februari-vyhral/446400-clanok.html
Slovenské strany stále nevedia, ako správne na maďarských voličov
PS/Spolu má spomedzi slovenských strán najväčšiu šancu osloviť menšinových demokratov. Ale ani v jej prípade táto snaha nepôsobí vždy celkom úprimne.
https://dennikn.sk/1755138/slovenske-strany-stale-nevedia-ako-spravne-na-madarskych-volicov/
Sú potrebné zmeny, ktoré sa budú týkať menšinového školstva, tvrdí Bárdos
https://www.topky.sk/cl/1003113/1860345/VOLBY-2020-Su-potrebne-zmeny-ktore-sa-budu-tykat-mensinoveho-skolstva--tvrdi-Bardos
Prípad neodbornosti a nekompetentnosti alebo hra s maďarskou kartou?
Konrad Rigo: O známej téme Folklór - duša Slovenska zverejnil portál ma7.sk príspevok “Légy szlovák! Adunk pénzt!” (Staň sa Slovákom! Dáme ti peniaze!), ktorý som nechcel komentovať, lebo text nepovažujem za žurnalistiku. Musím však reagovať...
https://rigo.blog.sme.sk/c/527285/pripad-neodbornosti-a-nekompetentnosti-alebo-hra-s-madarskou-kartou.html?ref=rss
Kurátorka Zuzana Falathová: Z mestského múzea ma vyhodili pre moje názory na slovensko-maďarskú históriu
Približne pred rokom sme publikovali rozhovor s kurátorkou Múzea mesta Bratislavy Zuzanou Falathovou, Okrem iného v ňom povedala, že by sa Slováci mali Maďarom ospravedlniť za krivdy, ktoré im boli v minulosti spôsobené. S názormi mladej ženy mnohí nesúhlasili, vrátane vedenia MMB, ktoré k 1. novembru 2019 zrušilo jej pracovnú pozíciu a napokon dostala z múzea výpoveď. Ako a prečo k tomu došlo?
https://www.bratislavskenoviny.sk/rozhovory/58308-rozhovor-kuratorka-zuzana-falathova-z-mestskeho-muzea-ma-vyhodili-pre-moje-nazory-na-slovensko-madarsku-historiu
Pellegrini na juhu Maďarska: Sme pripravení pomôcť chrániť hranice
13. februára 2020 - (tasr)
Slovensko je pripravené opäť v potrebnej sile, v potrebnom počte policajtov a v potrebnom počte techniky kedykoľvek prísť pomôcť zvládnuť zosilnený tlak migrantov na južnú hranicu Maďarska. Vyhlásil to vo štvrtok na maďarsko-srbskom úseku schengenských hraníc pri juhomaďarskej obci Röszke predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom preverili stav ochrany hraníc. „Plne sa stotožňujem so slovami pána premiéra, že toto je južná schengenská hranica aj Slovenskej republiky. Slovensko sa vzorne stará o svoju východnú hranicu s Ukrajinou, ktorú perfektne stráži a ktorú vybavilo najmodernejšou technológiou. Ale na juhu sme odkázaní na pomoc a spoluprácu s Maďarskom,” dodal Pellegrini. Slovenský premiér poznamenal, že aj keď sa to nezdá, aj Slovensko vníma, že počet migrantov vzhľadom na zlepšujúce sa počasie narastá - a aj vo vnútrozemí SR sa už objavili skupiny migrantov prevážaní motorovými vozidlami prevádzačmi cez Slovensko. „Bolo by veľmi nebezpečné a nepríjemné, keby cez túto hranicu, tu na juhu Maďarska, prešli desiatky tisíc migrantov a smerovali by aj smerom na Slovensko, vtedy by aj SR mala vážny problém,” povedal predseda vlády SR. Pellegrini spolu s ministerkou vnútra SR Deinsou Sakovou deklarovali Orbánovi ochotu opätovne pomôcť Maďarsku chrániť hranice. Podčiarkol, že vzťahy SR s Maďarskom sú vo všetkých oblastiach „veľmi priateľské a na dobrej úrovni”, a predsedovi maďarskej vlády vyjadril vďaku za to, že v otázke bezpečnosti má Slovensko dobrého partnera na dobrú spoluprácu. Orbán varoval pred rastom tlaku migrantov na južné hranice Maďarska a zdôraznil, že so zlepšením počasia bude prichádzať čoraz viac migrantov k hraniciam, pričom mnohí z nich to robia organizovaným spôsobom. Za hranicami čaká stotisíc migrantov na vstup na územie Európskej únie. Podľa jeho slov chrániť tieto hranice, ktoré sú nielen maďarskými, je ťažkou úlohou, ktorú nie je možné vykonávať bez pomoci spojencov. Maďarský premiér pripomenul, že 95 percent prichádzajúcich migrantov sú mladí muži, a nie ženy a deti, ktoré sa objavujú na fotografiách a videozáznamoch v správach zahraničných médií. „V Európe sa o tom nemôže hovoriť, ale ide o organizovanú inváziu,” povedal Orbán.
Volkswagen zvažuje presun výroby Superbu z Česka, v hre je aj Bratislava či Györ
https://ekonomika.sme.sk/c/22325366/volkswagen-zvazuje-presun-vyroby-superbu-z-ceska-v-hre-je-aj-bratislava-ci-gyor.html
Maďarsko utečencov nechce, vlani dostalo azyl len pár desiatok ľudí
https://www.webnoviny.sk/madarsko-znizilo-poskytovanie-azylu-na-minimum-v-minulom-roku-ho-dostalo-len-60-ziadatelov/
OTP Banku kupuje vlastník ČSOB
Rokovania o predaji slovenskej banky sú na konci. Maďarská skupina OTP sa dohodla na predaji s belgickou KBC, ktorá na Slovensku vlastní ČSOB. Obe banky by sa mali spojiť.
https://www.etrend.sk/ekonomika/otp-banku-slovensko-kupi-kbc-transakciu-este-oficialne-nepotvrdili.html
Na Sziget prídu Dua Lipa, Calvin Harris, Mark Ronson, Kings of Leon aj The Strokes
Organizátori maďarského festivalu Sziget zverejnili takmer 80 potvrdených účinkujúcich. Medzi najväčšie hviezdy 28. ročníka patria napríklad Dua Lipa, Calvin Harris, Kings of Leon alebo The Strokes.
https://www.24hod.sk/na-sziget-pridu-dua-lipa-calvin-harris-mark-ronson-kings-of-leon-aj-the-strokes-cl732841.html
Nepotrebná vojenská základňa pri Bezenye
Po návšteve opusteného maďarského vlakového depa, sa dnes vydávame na prieskum ďalšieho opusteného objektu na maďarskom území. Tento krát je to veľký areál bývalej vojenskej základne v pohraničnej dedine Bezenye.
https://helmutposch.blog.sme.sk/c/525875/nepotrebna-vojenska-zakladna-pri-bezenye.html?ref=rss
Maďarsko a Flámsko vnímajú mnohé dilemy Európy zhodne
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-madarsko-a-flamsko-vnima/446202-clanok.html
Nový predseda opozičnej strany Jobbik sa zastal Sorosa
Podľa slov Jakaba má Soros právo rozhodnúť, na čo minie svoje financie.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-novy-predseda-opozicnej-str/446162-clanok.html
Bugár: SR nemôže ísť cestou Orbánovho Maďarska
Bugár potvrdil, že jeho strana odmieta opäť vstúpiť do koalície so stranou Smer.
https://www.teraz.sk/slovensko/bugar-pre-madarsky-server-slovensko/446096-clanok.html
Chorvátsky vzdušný priestor zabezpečí zrejme Maďarsko a Taliansko
https://www.teraz.sk/zahranicie/ochranu-chorvatskeho-vzdusneho-priest/445674-clanok.html
Gyurcsány v prejave o stave krajiny vyzval opozíciu na zomknutie
Vládu premiéra Viktora Orbána kritizoval opozičný politik za to, že v očiach súčasnej moci sú všetci maďarskí liberáli a ľavičiari iba cudzincami.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-gyurcsany-v-prejave-o-stave/445558-clanok.html
Expremiér Gyurcsány má ambície riadiť ľavicu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-analytik-expremier-gyurcsa/445633-clanok.html
Päť stoviek neonacistov si pochodom pripomenulo bitku o Budapešť
Maďarská polícia zhromaždenie najprv zakázala. Toto rozhodnutie však bolo neskôr zrušené na základe verdiktu budapeštianskeho súdu, ktorý sa odvolal na zákon o zhromažďovaní sa.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-pat-stoviek-neonacistov-si/445493-clanok.html
Maďarsko navrhlo Ukrajine riešenie vzdelávania maďarskej menšiny
Budapešť chápe úsilie Kyjeva dosiahnuť, aby všetci občania žijúci na území Ukrajiny hovorili ukrajinským jazykom, avšak záujmom Maďarska je, aby si maďarská menšina mohla zachovať materinský jazyk.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-navrhlo-ukrajine-riesenie-vzd/445247-clanok.html
Nemecké politické otrasy zasiahli aj Orbána
Podľa oficiálneho programu sa predseda maďarskej vlády mal stretnúť s predsedníčkou CDU i kancelárkou Merkelovou.
https://www.teraz.sk/zahranicie/nemecke-politicke-otrasy-zasiahli-aj-o/445774-clanok.html
Orbán: Z Bruselu sme na hraničné zábrany nedostali ani halier
Aj iné krajiny stavajú ploty, my sme ale boli prví, preto sme hlavnými vinníkmi, dodal maďarský ministerský predseda.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-z-bruselu-sme-na-hranicne-zab/446398-clanok.html
Srbský minister obrany prišiel na maďarské hranice k demonštrujúcim
https://www.teraz.sk/zahranicie/srbsky-minister-obrany-prisiel-na-mad/445122-clanok.html
Demonštrujúcich migrantov odviezla od hraníc srbská polícia
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-demonstrujucich-migrantov-o/445166-clanok.html
Priemyselná produkcia v Maďarsku klesla
https://www.teraz.sk/ekonomika/priemyselna-produkcia-v-madarsku-v-za/444994-clanok.html
Orbán v Ríme: V EPP sa pokúsim o kontrarevolúciu
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-na-konferencii-konzervativcov-v/444646-clanok.html
Meloniová označila Maďarsko za vzor v podpore rodiny
Orbána prijal aj taliansky premiér Giuseppe Conte a v rámci schôdzky európskych pravicových lídrov sa stretne aj talianskym opozičným lídrom Matteom Salvinim.
https://www.teraz.sk/zahranicie/meloniova-na-schodzke-s-orbanom-ozna/444501-clanok.html
Tusk: Členstvo Fideszu v EPP zostane pozastavené na neurčito
Členstvo Fideszu pozastavila EPP v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti vtedajšiemu predsedovi Európskej komisie J. C. Junckerovi a americkému finančníkovi G. Sorosovi.
https://www.teraz.sk/zahranicie/tusk-clenstvo-fideszu-v-epp-zostane-po/444428-clanok.html
Dzurinda Orbánovi: Viktor, podceňuješ diskusiu, ktorá v EPP prebieha
„Viktor, viem, že máš obavy z toho, že naša politická rodina - EPP - nepestuje naplno svoje tradičné kresťanské hodnoty. Nezdieľam tento Tvoj názor, avšak prijímam, že to takto vnímaš. Aj mňa znepokojuje, že hľadanie spoločných európskych odpovedí na finančné otrasy, na nečakanú migráciu, na terorizmus či klimatické zmeny spôsobujú taký rozkol. Viktor, Ty ale podceňuješ diskusiu, ktorá je v EPP vedená v týchto zásadných otázkach...”
https://www.teraz.sk/zahranicie/dzurinda-odkazal-orbanovi-viktor-pod/444202-clanok.html
Maďarsko rokovalo s Európskym úradom pre boj proti podvodom
Rokovacie strany deklarovali, že výmenu informácií a spoluprácu v záujme potlačenia zneužívania fondov Európskej únie považujú za mimoriadne dôležitú.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-generalny-prokrator-rokoval/443950-clanok.html
Maďarský súd zrušil rozhodnutie týkajúce sa provládnych médií
Maďarskí mediálni experti na blogu Mérték.átlátszó.hu. v decembri 2018 uviedli, že koncentrácia pravicových médií blízkych vláde porušuje vo viacerých bodoch mediálny zákon.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zrusil-rozhodnutie-tykajuce/443534-clanok.html
Na Slovensku pracuje viac ako 78-tisíc cudzincov
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3218/viac-ako-78-tisic-cudzincov-pracovalo-na-slovensku-na-konci-roka-2019
V Maďarsku predávajú tajný bunker KGB
https://svet.sme.sk/c/22321024/v-madarsku-predavaju-tajny-bunker-kgb.html
Vyvrátené stromy spôsobili v Maďarsku meškania vlakov
https://www.teraz.sk/zahranicie/vyvratene-stromy-sposobili-meskania/445785-clanok.html
V Békešskej župe priniesol orkán krupobitie, víchrica pokračuje
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-bekesskej-zupe-priniesol/445848-clanok.html
Vzniká Čitáreň Lajosa Grendela
O čosi viac ako rok po smrti spisovateľa Lajosa Grendela sa v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku otvára Čitáreň Lajosa Grendela.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/541958-vznika-citaren-lajosa-grendela/
Slovenské hokejistky na turnaji v Nórsku prehrali s Maďarkami
https://www.teraz.sk/sport/slovenky-na-turnaji-v-norsku-prehrali-s/445323-clanok.html
Nastal náš deň. Anglické goodbye Únii bolo bez cinkotu a veľkého tresku
V centre Londýna oslavovalo brexit pár tisíc ľudí. Mužovi, ktorému sa o záhradu starajú dvaja maďarskí záhradníci, prekážal nekontrolovateľný pohyb ľudí z Únie.
https://dennikn.sk/1739794/nastal-nas-den-anglicke-goodbye-unii-bolo-bez-cinkotu-a-velkeho-tresku/
Na ochrane súkromia v online nám záleží
Rakuten Viber, popredná komunikačná platforma v regióne strednej a východnej Európy, usporiadala pri príležitosti medzinárodného Dňa ochrany osobných údajov prieskum v deviatich krajinách medzi viac ako 4 miliónmi svojich používateľov. Hlavnou témou prieskumu bola dôležitosť ochrany osobných údajov v digitálnej komunikácii. Anketa bola realizovaná v oficiálnych komunitách Rakuten Viber na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku a Grécku.
https://zn.sk/prieskum-viber-ukazal-ze-slovakom-na-ochrane-sukromia-v-online-zalezi-ale/
Parlamentné voľby na Slovensku 2020 / Kandidátky, kandidáti a zoznam strán
https://www.webnoviny.sk/parlamentne-volby-na-slovensku-2020-kandidatky-kandidati-a-zoznam-stran/
Maďari musia mať opäť zastúpenie v NR SR
Líder kandidátky Maďarská komunitná spolupatričnosť Gyula Bárdos pre Magyar Nemzet zdôraznil nutnosť pozdvihnúť južné Slovensko a zabezpečiť podmienky k zachovaniu a rozvoju maďarskej menšiny.
https://www.teraz.sk/slovensko/bardos-pre-magyar-nemzet-madari-musia/443119-clanok.html
Bárdos: Orbán na nás nemá žiaden vplyv
https://hnonline.sk/parlamentne-volby-2020/2080939-orban-na-nas-nema-ziaden-vplyv
SNS po rokoch opäť oprášila maďarskú kartu
Danko straší odtrhnutím južného Slovenska / Vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi si pamätajú roky politického napätia aj urážok. Ešte bývalý šéf národniarov Ján Slota zvykol varovať, že južné Slovensko sa tajne túži odtrhnúť. Pred desiatimi rokmi by tomu málokto uveril, no národniari nakoniec vládnu s odvekým rivalom. V národnostných otázkach bolo štyri roky ticho...
https://www.tvnoviny.sk/volby-2020/1987983_sns-po-rokoch-opat-oprasila-madarsku-kartu-danko-strasi-odtrhnutim-juzneho-slovenska#
Maďarské strany tvrdia, že nechcú územnú autonómiu
https://www.topky.sk/cl/1003113/1856115/VOLBY-2020-Madarske-strany-tvrdia--ze-nechcu-uzemnu-autonomiu
Priaznivci Fideszu protestovali proti vyjadreniu politika koalície
Niekoľko tisíc priaznivcov maďarskej vládnej strany Fidesz protestovalo vo štvrtok večer v Budapešti proti rasistickému vyjadreniu starostu budapeštianskej mestskej časti Erzsébetváros z opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Pétera Niedermüllera.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-priaznivci-fideszu-protestova/443827-clanok.html
Slovákov odrádzajú od návratu zo zahraničia najmä nízke mzdy
31. januára 2020 - (tasr)
Najvýznamnejším dôvodom, ktorý Slovákov odrádza od návratu zo zahraničia, sú nízke mzdy v pomere k životným nákladom. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu realizovaného v roku 2019 na podujatiach „Work in Slovakia - Good Idea” v Londýne a Dubline, o ktorom tento týždeň informovala Americká obchodná komora v SR (AmCham) a IT Asociácia Slovenska (ITAS). Druhým významným dôvodom je podľa prieskumu spoločensko-politická na Slovensku. Ďalej respondenti identifikovali dôvody ako lepší sociálny systém v cieľovej krajine či nedostatok pracovných príležitostí v regióne, z ktorého pochádzajú. Naopak, medzi najvýznamnejšie motivácie k návratu patrí celkové zlepšenie správy vecí verejných. Druhou najvýznamnejšou pohnútkou je zaujímavá pracovná ponuka zo Slovenska, na treťom mieste sú rodinné dôvody a sociálne väzby. V čase prieskumu sa 14 % opýtaných plánovalo vrátiť na Slovensko do troch mesiacov a 26 % do jedného roka. Tridsať šesť percent opýtaných malo návrat v dlhodobom pláne, nemajú však predstavu, kedy to konkrétne bude, 23 % označilo, že nevylučuje návrat, ale momentálne ho nemá v pláne. Iba 1 % opýtaných vedelo iste, že sa nevráti. Pokiaľ ide o relevantnú ponuku od konkrétneho zamestnávateľa, respondenti prieskumu vyzdvihovali najmä lepšie finančné ohodnotenie, ktoré by im umožnilo zlepšenie ich životnej úrovne a možnosť kuriérneho rastu. Významným atribútom by bol aj flexibilný pracovný čas. Nasledujú motivácie ako (vedúca) pozícia vo firme, ponuka v odbore, v ktorom opýtaní študovali, či ponuka od prestížnej firmy. Skoro polovica respondentov sa podľa prieskumu prikláňa k názoru, že by zvážila pracovnú ponuku, ak by mali možnosť vybaviť celý proces náboru v zahraničí. Viac ako 60 % opýtaných si taktiež myslí, že by zvážili pracovnú ponuku, ktorá by obsahovala možnosť rekvalifikácie a doplňujúceho vzdelávania. Iniciatíva Work in Slovakia - Good vznikla v roku 2019 v rámci Digitálnej koalície ako spolupráca AmCham, ITAS, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom iniciatívy je motivovať Slovenky a Slovákov pracujúcich v zahraničí k návratu domov a v spolupráci s významnými zamestnávateľmi na Slovensku im predstaviť atraktívne pracovné ponuky v odvetví IT, centrách zdieľaných služieb či v zdravotníckom sektore.
Orbánove tunelárske metódy sa ujali aj na Slovensku.
Výstavba futbalových štadiónov v Maďarsku zažila neobyčajný boom. Orbán tvrdil, že vláda predsa buduje športoviská pre ľudí. Účel a náklady sú zahalené rúškom tajomstva, ako aj oprávnenosť 23 mil. € navyše za NFS v Bratislave.
https://sedo.blog.sme.sk/c/526458/orbanove-tunelarske-metody-sa-ujali-aj-na-slovensku.html?ref=rss
Súd nariadil stiahnutie časopisu Forbes Maďarsko
Milionár totiž nechcel byť v rebríčku boháčov
https://e.dennikn.sk/1738661/mediabrifing-sud-nariadil-stiahnutie-casopisu-forbes-madarsko-milionar-totiz-nechcel-byt-v-rebricku-bohacov/
Maďarský súd zrušil rozhodnutie týkajúce sa provládnych médií
Maďarskí mediálni experti na blogu Mérték.átlátszó.hu. v decembri 2018 uviedli, že koncentrácia pravicových médií blízkych vláde porušuje vo viacerých bodoch mediálny zákon.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zrusil-rozhodnutie-tykajuce/443534-clanok.html
Maďarsko rokovalo s Európskym úradom pre boj proti podvodom
Na ďalšom prehĺbení vzájomnej spolupráce sa dohodli v piatok v Budapešti maďarský generálny prokurátor Péter Polt so šéfom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Villem Itäläom. Rokovacie strany deklarovali, že výmenu informácií a spoluprácu v záujme potlačenia zneužívania fondov Európskej únie (EÚ) považujú za mimoriadne dôležitú.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-generalny-prokrator-rokoval/443950-clanok.html
Maďarskí opoziční poslanci EP v Bruseli kritizovali Viktora Orbána
Poslanec EP za vládny blok Fidesz-KDNP Balázs Hidvéghi v Bruseli novinárom označil opozičnú iniciatívu za politickú kampaň.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarski-opozicni-poslanci-ep-v-brus/443325-clanok.html
„Orbán siahol na slobodu univerzít, médií i divadiel“
https://svet.sme.sk/c/22312857/madarski-opozicni-europoslanci-na-konferencii-v-bruseli-ostro-kritizovali-orbana.html
Advokát súdu EÚ: Maďarský zákon o financovaní organizácií odporuje únijnému právu
Maďarsko prijalo v roku 2017 zákon zameraný na zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o činnosť občianskych organizácií, ktoré prijímajú dary zo zahraničia. Podľa tohto zákona sa uvedené organizácie musia zaregistrovať na maďarských úradoch ako „organizácie, ktoré prijímajú zahraničnú pomoc“, ak výška darov, ktoré prijali počas konkrétneho roka, dosiahne určitú hodnotu. Sú povinné uviesť mená darcov, ktorých pomoc dosiahne alebo prekročí sumu 500.000 forintov (1500 eur), a presnú výšku pomoci. Okrem toho musia dotknuté občianske organizácie uvádzať na svojej domovskej stránke a vo svojich publikáciách informáciu, že sú „organizáciami, ktoré prijímajú zahraničnú pomoc“. Európska komisia, ktorá v tejto veci vedie na Súdnom dvore EÚ voči Maďarsku právne konanie, tvrdí, že predmetný zákon porušuje slobodu voľného pohybu kapitálu, ako aj viacero práv chránených Chartou základných práv EÚ - právo na rešpektovanie súkromného života, právo na ochranu osobných údajov a tiež slobodu združovania.
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/advokat-sudu-eu-madarsky-zakon-o-financovani-organizacii-odporuje-unijnemu-pravu/
Kurz maďarského forintu voči euru klesá na historické rekordy
https://www.teraz.sk/ekonomika/kurz-madarskeho-forintu-voci-euru-kle/443073-clanok.html
Nezamestnanosť v Maďarsku v závere minulého roka, i za rok 2019 klesla
https://www.teraz.sk/ekonomika/nezamestnanost-v-madarsku-v-zavere-mi/443460-clanok.html
V Maďarsku obmedzili dopravu kamiónov pre protest dopravcov v SR
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-madarsku-obmedzili-dopravu-kamionov/443326-clanok.html
Rast maďarského vývozu sa v novembri prudko spomalil
Výrazné spomalenie rastu zaznamenal aj dovoz. Zatiaľ čo v októbri vzrástol o 7,1 %, v novembri tempo rastu dosiahlo 2,4 %.
https://www.teraz.sk/ekonomika/hospodarstvo-rast-madarskeho-vyvozu/443977-clanok.html
Cezhraničný projekt Castle to Castle má zvýšiť atraktivitu regiónu
Celkový rozpočet na aktivity v maďarskej obci Regéc a v slovenskej Strede nad Bodrogom, Veľkej Ide a Veľkom Kamenci je viac ako 2,7 milióna eur.
https://www.teraz.sk/regiony/cezhranicny-projekt-castle-to-castle-m/443498-clanok.html
Nový svedok v prípade leteckej havárie pri Hejciach
Pozostalí po 42 obetiach chcú žalovať Slovenskú republiku
https://www.cas.sk/clanok/938719/novy-svedok-v-pripade-leteckej-havarie-pri-hejciach-pozostali-po-42-obetiach-chcu-zalovat-slovensku-republiku/
Koronavírus desí celý svet
https://www.topky.sk/cl/1003165/1857341/Koronavirus-desi-cely-svet--V-com-je-horsi-ako-SARS--Odbornik-varuje-pred-superinfekciou
Podozrenie z nákazy koronavírusom v Debrecíne sa nepotvrdilo
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-podozrenie-z-nakazy-koronav/443971-clanok.html
Na letisku v Budapešti vyšetrujú všetkých pasažierov z Číny
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-letisku-v-budapesti-vyse/443965-clanok.html
V Maďarsku zriadili operatívnu skupinu expertov na ochranu proti koronavírusu
https://svet.sme.sk/c/22315321/v-madarsku-zriadili-operativnu-skupinu-expertov-na-ochranu-proti-koronavirusu.html
Už desať krajín zakázalo dovoz hydiny z Maďarska pre vtáčiu chrípku
Naposledy sa vtáčia chrípka v Maďarsku vyskytla v rokoch 2016 -2017, keď museli utratiť zhruba 2,6 milióna zvierat.
https://www.teraz.sk/zahranicie/uz-desat-krajin-zakazalo-dovoz-hydin/443621-clanok.html
Na priechodoch v Maďarsku zrazili vlani 969 chodcov
https://www.teraz.sk/zahranicie/na-priechodoch-v-madarsku-zrazili-vlani/443427-clanok.html
V Röszke sa polstovka migrantov pokúsila preraziť hraničné zábrany
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-roszke-sa-polstovka-migran/443184-clanok.html
Maďarská polícia po incidente posilní stráženie južnej hranice
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-policia-po-incidente-posiln/443324-clanok.html
Polícia stíha pre narušenie hraníc päť migrantov
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policia-stiha-pre-naruseni/443465-clanok.html
Spomienky na Feribáčiho
Rok pred smrťou Františka „Feribáči“ Konfelda (1924-2007) som sa s ním ako reportér okresného týždenníka v Dunajskej Strede rozprával o jeho živote a prenasledovaniu pre jeho pôvod na území, ktoré počas druhej svetovej vojny okupovalo Maďarsko... / Tragickým je osud židovských spoluobčanov, ktorých sa dotkli hrôzy minulostoročnej druhej svetovej vojny. Až tragikomickým je osud Židov, ktorí druhú svetovú vojnu prežili, ale žijú na území patriacom počas jej trvania susednému Maďarsku. Istý čas sa nevedelo, kto týchto občanov za ich utrpenie odškodní. Maďarsko tvrdilo, že nie sú jeho občania a teda že by ich malo odškodniť Slovensko. Zo slovenskej strany sa ozývali hlasy, že by týchto občanov malo odškodniť Maďarsko, keďže Slovensko za ich osud počas druhej svetovej vojny nenesie žiadny diel zodpovednosti. Jedným z tých, ktorí prežili druhú svetovú vojnu a hrôzy koncentračných táborov, je minulý rok zosnulý František Konfeld, čestný predseda Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede. Ako rodený Dunajskostredčan zažil mnohé z vecí, ktoré sú pre nás mladších dostupné len v knihách...
https://stefanmichalik.blog.pravda.sk/2020/01/27/spomienky-na-feribaciho-1924-2007/
Narodil sa ako Maďar, no zomrel ako Izraelčan
Pred smrťou ho zachránil šach a humor / Stále si pripomínal, že sa nemá brať príliš vážne / Príbeh Ferenca Hoffmanna, v ktorom svet našiel jedného z najlepších satirikov 20. storočia Ephraima Kishona
https://history.hnonline.sk/profily/2079563-pred-smrtou-ho-zachranil-sach-a-humor-kishon-si-stale-pripominal-ze-sa-nema-brat-prilis-vazne
Etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová: Vieme, kde sa ťaží ropa, ale nevieme, kde je Horehronie. Potom veríme hocijakej somarine
Američania celý stredoeurópsky priestor vnímajú ako jeden štýl: vidia, že všetci tancujeme párové tance, hudobným základom je hudba postavená na sláčikoch. A majú pravdu. Platí to minimálne pre Moravanov, nás, Poliakov, Maďarov aj Ukrajincov. Ešte aj odevy sú zložené z podobných súčastí. Pre spozorovanie odlišností a špecifík sa treba ponárať hlbšie a hlbšie...
https://dennikn.sk/1721711/etnomuzikologicka-alzbeta-lukacova-vieme-kde-sa-tazi-ropa-ale- nevieme-kde-je-horehronie-potom-verime-hocijakej-somarine
Maďari oprašujú staré mapy
6. januára 2020 - (Matej Mindár / snn.sk)
V tomto roku si pripomíname sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, v ktorej predstavitelia porazeného Maďarska oficiálne súhlasili s novým usporiadaním hraníc v strednej Európe. Tisícročné Uhorsko sa definitívne pobralo do dejín. Jeho neslávne známe kapitoly priniesli potláčanie práv nemaďarských národov. Cieľom oficiálnej uhorskej štátnej politiky bolo vytvorenie jednotného maďarského národa aj za cenu obmedzovania osobnej slobody, vyhrážania, ponižovania či fyzickej likvidácie. Výsledkami prvej svetovej vojny a Trianonskou zmluvou Maďarsko ako porazený štát prišlo o značnú časť svojho územia. Nielen to. Mimo materskej krajiny sa ocitla aj početná maďarská menšina, ktorá sa nikdy nezmierila s rozhodnutím víťazných mocností. Ani oficiálne maďarské vládnuce kruhy dodnes neuznávajú výsledky prvej svetovej vojny. Vytrvalo vyčkávajú na priaznivú medzinárodnú situáciu. Ako zámienku využívajú početnú maďarskú menšinu. Usilujú sa presvedčiť svetovú verejnosť, že okolité štáty obmedzujú jej základné práva a slobody. To však nie je pravda. Treba sa poučiť z histórie. Maďarskej revizionistickej politike istý čas nahrala hegemónia nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny. Podobný scenár chceli zopakovať aj na konci studenej vojny. Chvalabohu, nepodarilo sa. Dnes opäť trpezlivo vyčkávajú na ten správny čas. Dôkazom toho, že oficiálne maďarské vládnuce elity sa nikdy nezmierili so zánikom veľkého Uhorska, je facebooková a instagramová adventná fotografia súčasného premiéra Viktora Orbána. Zachytáva stretnutie predstaviteľov vládnej strany Fidesz pod veľkou mapou zaniknutého Uhorska. Podľa bývalého poslanca NR SR Rafaela Rafaja oficiálny protest podalo len chorvátske ministerstvo zahraničných vecí. Naši najvyšší politickí predstavitelia provokáciu akoby prehliadli! Potichu tolerujú revizionistickú aj nenávistnú politiku nášho južného suseda. Práve v tomto jubilejnom roku podpísania Trianonskej mierovej zmluvy môžeme očakávať aj ďalšie provokačné akcie namierené proti našej územnej celistvosti. Jasným dôkazom sú fanúšikovia prvoligovej Dunajskej Stredy. Ich pravú tvár sme mohli vidieť počas medzištátneho zápasu našej futbalovej reprezentácie v Budapešti. Je dôležité o tomto probléme hovoriť. Musíme apelovať na našich politikov. Ich povinnosťou je odsúdiť všetky nenávistné prejavy spochybňujúce našu štátnosť. Po tomto spomínanom manifestačnom akte už vari nikto nepochybuje o tom, že zámer obnovenia veľkého Uhorska je medzi Maďarmi stále prítomný.
Trianon - Storočná krivda Maďarov?
V júni uplynie sto rokov od uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá potvrdila zánik Uhorska a vznik nezávislej Československej republiky a Maďarska. Budapešť však zmluvou prišla o dve tretiny územia i obyvateľov a zmluvu označila za národnú tragédiu. Ako vnímajú Maďari Trianon dnes? Považujú ho naďalej za krivdu, alebo je to už prekonaná vec a len ju umelo živia politici? Hrozí, že sa pri júnovom výročí Trianonskej zmluvy opäť rozhoria národnostné vášne?
https://domov.sme.sk/c/22313440/cafe-europa-trianon-storocna-krivda-madarov.html
Orbán sa vyhrážal Nadácii otvorenej spoločnosti v Budapešti
Medzinárodná centrála Nadácií otvorenej spoločnosti (OSF) so sídlom v Budapešti sa musela presťahovať do Berlína, pretože vyjadrenia premiéra Viktora Orbána spred dvoch rokov vnímala ako vyhrážku.
https://www.aktuality.sk/clanok/755813/orban-sa-vyhrazal-nadacii-otvorenej-spolocnosti-v-budapesti/
Predsedom strany Jobbik sa stal Péter Jakab
25. januára 2020 - (tasr)
Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Jobbik zvolili v sobotu v Budapešti nové predsedníctvo a nového predsedu strany, ktorým sa stal doterajší predseda parlamentnej frakcie Péter Jakab. Informoval o tom spravodajský server Alfahír.hu. Jakab bol jediným kandidátom na tento post, pretože protikandidát Levente Lokody nedokázal pozbierať potrebný počet odporúčaní členov základných organizácií. Za Jakaba hlasovalo 87,8 percenta delegátov. Nový predseda v prejave sľúbil, že Jobbik bude najhlasnejším zástancom maďarských zamestnancov, že bude bojovať proti korupcii a proti režimu, ktorý je naklonený nadnárodným spoločnostiam. Jakab poďakoval doterajšiemu predsedovi Tamásovi Sneiderovi za jeho poldruharočnú činnosť na čele strany. Zjazd rozhodol, že mandát nového predsedníctva potrvá do 30. júna 2022, a že do parlamentných volieb, ktoré sa budú konať o dva roky, povedie Jobbik Jakab s novými podpredsedami. Internetové vydanie denníka Magyar Hírlap podotklo, že Jobbik v roku 2014, ako národne-radikálna strana, bola najsilnejšou opozičnou stranou. Potom však nasledoval ľavicovo-liberálny obrat a Jobbik stratil polovicu z milióna svojich priaznivcov. Kým v roku 2014 dosiahli preferencie strany takmer 15 percent, vlani to bolo už iba 7,2 percenta.
Exprezident Schuster zaspieval
prvýkrát po operácii srdca. Takto mu to šlo v maďarčine
https://www.tvnoviny.sk/domace/1987834_exprezident-schuster-zaspieval-prvykrat-po-operacii-srdca-takto-mu-to-slo-v-madarcine#
Nadlacký fenomén
17. novembra 2018 - (tasr)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2621940347904925
V Nadlaku žijú významní krajanskí spisovatelia, fungujú slovenské školy, v kostoloch sa káže po slovensky. / Mesto v západnom Rumunsku (blízko hraníc s Maďarskom) je známe tzv. nadlackým fenoménom. V centre slovenskej komunity v Rumunsku žije mnoho slovenských krajanov, ktorí sú zároveň významnými spisovateľmi. Pre TASR to uviedol tamojší rodák Ivan Miroslav Ambruš, ktorý je predsedom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska. Ambruš sa narodil v Rumunsku, prvýkrát sa dostal na Slovensko, keď mal 31 rokov. Talent na písanie podľa vlastných slov zdedil po otcovi. U nich doma sa prirodzene rozprávalo po slovensky, jeho predkovia sa presťahovali na Dolnú zem pred 300 rokmi. „Je taký zázrak, ktorí nazvali nadlacký fenomén, lebo v Nadlaku pôsobia siedmi členovia spisovateľskej obce Rumunska. Píšeme po slovensky, ale rumunské publikum pozná našu tvorbu prostredníctvom prekladov. Sme uznávaní, dostávame aj ceny. Je to ojedinelý fenomén,” vysvetľuje Ambruš. V Nadlaku žije podľa neho silná komunita Slovákov so záujmom o literatúru. „Máme aj vydavateľstvo, kde sa vydávajú slovenské knihy a usporiadavame kultúrne akcie. Každoročne organizujeme konferenciu na tému, ktorá je zameraná na aktivitu dolnozemských Slovákov,” približuje Ambruš činnosť spoločnosti pomenovanej po slovenskom básnikovi Ivanovi Kraskovi, ktorý v Rumunsku študoval. „Byť Slovákom, to je stav. Mám aj jednu báseň na túto tému. Je to všetko v nás, rodíme sa s tým cítením. Sme hrdí na to, že sme Slovákmi,” uvažuje Ambruš. Ako dodáva, v Nadlaku fungujú slovenské školy, v kostoloch sa káže po slovensky. Mesto má zhruba 7500 obyvateľov, z toho okolo 3500 Slovákov. / Ivan Miroslav Ambruš: Byť Slovákom... v podaní Františka Kovara (Video: VDolinay): https://youtu.be/UU-1ZjqNzNs
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku oslávila 25. výročie svojho založenia
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4817/kulturna-a-vedecka-spolocnost-ivana-krasku-oslavila-v-nadlaku-25vyrocie-svojho-zalozenia
Byť výnimočným je krehká cnosť, chráňme pamäť predkov i svedomie veličín
Ľudo Pomichal: Stačí mi poprechodiť sa po nábrežiach, zákutiach starej Pešti, na „Rákocičke“ sa zakaždým pristaviť pri spomienke na Jána Kollára, a či sa z Budína kochať pohľadom na jedinečnú scenériu Parlamentu...
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28454-poh-ad-zo-slovenska-by-v-nimo-n-m-je-krehka-cnos-chra-me-pama-predkov-i-svedomie-veli-in
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2620012378097722
Pochmúrna nedeľa - Táto pieseň zabíjala
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2621882261244067
Maďarský skladateľ Rezső Seress má údajne na svedomí niekoľko stoviek životov. Seress totiž zložil pieseň, ktorá sa stala hitom pre samovrahov. Všetko sa začalo nešťastným rozchodom. V roku 1933 opustila Seressa priateľka, tak skomponoval skladbu Pochmúrna nedeľa. Podľa záznamov maďarskej polície z 30. rokov minulého storočia počúvalo pred svojou samovraždou spomínanú pieseň minimálne 20 ľudí. V Spojených štátoch amerických vraj dokonca po počúvaní skladby ukončilo svoj život viac ako dvesto ľudí. Seress trpel depresiami. Jeho expriateľka sa tiež zabila. Spáchala samovraždu, pri jej mŕtvom tele sa našiel text piesne Pochmúrna nedeľa. Maďarská vláda sa preto koncom 30. rokov minulého storočia rozhodla zakázať hrať túto melancholickú pieseň na verejnosti. S rozhodnutím súhlasili nielen poslucháči, ale aj hudobníci. Väčšina ľudí sa totiž sťažovala, že pri počúvaní Pochmúrnej nedele mali veľmi zlý pocit. Sám skladateľ Rezső Seress neskôr nemal z piesne vôbec radosť. V roku 1968 nakoniec aj sám spáchal samovraždu skokom z okna.
Szomorú vasárnap / Gloomy Sunday - A világmédia „öngyilkos himnusznak” nevezte
https://hu.wikipedia.org/wiki/Seress_Rezs%C5%91
Video: http://www.youtube.com/watch?v=8Kkxbw3s2pM
Slovensko-maďarský organizačný výbor ME mužov 2022 predstavil logo šampionátu
https://sport.aktuality.sk/c/431965/slovensko-madarsky-organizacny-vybor-me-muzov-2022-predstavil-logo-sampionatu/
Men’s EHF EURO 2022 logo unveiled
2022 hosts Hungary and Slovakia have received the EHF EURO flag and unveiled their logo and motto - “Watch games, see more”
https://men2020.ehf-euro.com/newsdetail/mens-ehf-euro-2022-logo-unveiled/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2620769501355343
Voľakedy sme si vedeli onakvejšie vynadať
Sraľi, prďeľi - hovní smrďeľi / Ej, či ťi strmo ruke idú, aj táčig bi sa ťi visrav na ňe / Takú ťi ednu druʒgňem / Ňekuʒ do hovna, nag ňesmrdí! / Sprosťina edna! / Už jej riť cinkerínom smrďí a ešťe kce dom robeť...
https://misosestak.blog.sme.sk/c/473811/volakedy-sme-si-vedeli-onakvejsie-vynadat.html
Slovenská dedinka neďaleko Prahy a Paríža
Haluške na miski / Dán ťi po tej kopoňi! / Kakaj, riťka, ľebo ňi̯e, ľen nak sa ťi ďen miňi̯e...
https://mynovohrad.sme.sk/c/20763296/6-km-od-prahy-a-nedaleko-pariza-sa-nachadza-obec-lupoc.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2625827837516176
Rifle, silonky aj politická satira - Kádár servíroval Maďarom gulášový komunizmus
Kto nejde proti nám, je s nami / Jánosa Kádára vyviezli na politický vrchol sovietske tanky. Z Maďarska vybudoval najveselší barak východného bloku, v ktorom sa zrodil pojem gulášový komunizmus.
https://plus.sme.sk/c/22298967/rifle-silonky-aj-politicka-satira-kadar-serviroval-madarom-gulasovy-komunizmus.html
Orbán: Kresťanskí demokrati môžu spolupracovať s umiernenými moslimami
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-krestanski-demokrati-mozu-sp/442396-clanok.html
Maďarský minister zvolal poradu vedenia polície pre migračný tlak
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-minister-zvolal-poradu-vedeni/441950-clanok.html
Szijjártó: Potvrdili sme, že úspešné hospodárstvo nepotrebuje migráciu
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-potvrdili-sme-ze-uspesn/441231-clanok.html
Maďarský prezident Áder presedlal na elektromobil
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prezident-ader-presedlal-na/441855-clanok.html
Guvernér Maďarskej národnej banky Matolcsy vyzval k reforme eurozóny
https://www.teraz.sk/zahranicie/guverner-madarskej-narodnej-banky-mat/441648-clanok.html
V Maďarsku zaviedli celoštátne opatrenia proti šíreniu vtáčej chrípky
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-zaviedli-celostatne-opatren/442091-clanok.html
Maďarské banky chcú nižšie dane, aby pokryli náklady na nový systém
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarske-banky-chcu-nizsie-dane-ab/442176-clanok.html
Za desať dní podľahlo podchladeniu v Maďarsku 21 ľudí
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-za-uplynulych-desat-dni-po/441621-clanok.html
Fidesz zatiaľ z EPP nevylúčia, členstvo má však stále pozastavené
Maďarskú vládnu stranu Fidesz zatiaľ z frakcie Európskej ľudovej strany nevylúčia. Naďalej však bude mať pozastavené členstvo. To až dovtedy, kým neurobí zásadné zmeny. Informuje o tom nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý sa odvoláva na informácie zo zdrojov tejto europarlamentnej frakcie.
https://www.ta3.com/clanok/1174398/fidesz-zatial-z-epp-nevylucia-clenstvo-ma-vsak-stale-pozastavene.html
Maďarskí kresťanskí demokrati zostanú v EPP aj bez Fideszu
https://www.teraz.sk/zahranicie/semjen-madarski-krestanski-demokra/441269-clanok.html
Orbán: Ak nás európski ľudovci nepodporia, založíme nové hnutie
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-ak-nas-epp-nepodpori-budeme-m/441123-clanok.html
KDNP znovuzvolila za predsedu Zsolta Semjéna
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vladna-strana-kdnp-znovuzvol/441639-clanok.html
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch kritizovala maďarskú vládu
https://www.teraz.sk/zahranicie/ludskopravna-organizacia-human-rights/440857-clanok.html
Nadácii otvorenej spoločnosti v Budapešti sa Orbán údajne vyhrážal
https://www.teraz.sk/zahranicie/nadacii-otvorenej-spolocnosti-v-budape/440660-clanok.html
Szijjártó: Záujmom Maďarska je zmiernenie napätia na Blízkom východe
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-zaujmom-madarska-je-zmier/442627-clanok.html
Orbán: Storočnicu Trianonu si pripomenieme
9. januára 2020 - (tasr)
Nadchádzajúce sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy si treba pripomenúť, pretože historické výročia sú dôležité. Povedal to vo štvrtok na medzinárodnej tlačovej konferencii v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že „na výročí musí zaznieť spravodlivosť, avšak tým sa budúcnosť nijako nezmení”. To, na čom skutočne záleží, je podľa jeho slov spolupráca so susednými krajinami v záujme budúcnosti. „Ak sa pozrieme na uplynulých sto rokov, tak nejde iba o to, že Maďarsko pre rôzne mierové diktáty utrpelo straty, ale horšie na tom je, že sa potom vytvorila v našom regióne situácia, v ktorej chceli Maďarsko priebežne izolovať, a preto si nedokázalo vytvoriť regionálnu spoluprácu,” zdôraznil premiér. Uvedené obdobie nazval Orbán obdobím storočia osamotenia Maďarov, v ktorom si Maďarsko nedokázalo vytvoriť žiadne dôverné vzťahy so svojimi susedmi, bez ktorých nemajú Maďari ani budúcnosť. A to sa podľa jeho slov týka obdobia komunizmu i obdobia po zmene režimu. Z tohto hľadiska predseda maďarskej vlády označil za obrovský výsledok a úspech, že sa v uplynulých rokoch podarilo zlikvidovať obdobie storočnice izolácie Maďarov. „Podarilo sa nám vo viacerých reláciách vytvoriť úzke vzťahy ukazujúce do budúcnosti, ktoré nie sú zaťažené historickou skúsenosťou. Napríklad so Slovenskom spolupracujeme v rámci zoskupenia Vyšehradská štvorka,” podotkol ministerský predseda a dodal, že s Chorvátskom aj napriek niektorým sporom má Maďarsko „bratský” vzťah a spolupráca existuje aj so Srbskom. Orbán vyzval na snahy o spoločné budovanie strednej Európy. Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúska-Uhorska v závere prvej svetovej vojny, podpísali 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon pri Paríži predstavitelia Dohody (Británia, Spojené štáty, Francúzsko a Taliansko) a Maďarska. Hoci Maďarsko zmluvu podpísalo a ratifikovalo, s novým stavom sa nezmierilo. Poslanci maďarského parlamentu 31. mája 2010 rozhodli, že výročie podpisu zmluvy sa bude každoročne pripomínať pamätným dňom, ktorý bol stanovený na 4. júna ako Deň národnej spolupatričnosti.
Vica Kerekes kvôli nízkym platom musí v Maďarsku živoriť
Slovenská herečka s maďarskými koreňmi Éva Vica Kerekes (38) vo filme uspela na Slovensku, v Čechách aj v Maďarsku. No hoci jej meno je v umeleckých kruhoch známe, priznala, že čo sa týka honorárov, nie je to vždy med lízať. Najmä v Maďarsku, kde žije, je to bieda.
https://www.cas.sk/clanok/935758/poburena-vica-kerekes-si-povedala-dost-a-chce-konat-kvoli-nizkym-platom-musi-v-madarsku-zivorit/
Ján Varšo na slávnostnom podujatí k 70. výročiu slovenskej školy v Sarvaši, významnej vzdelávacej inštitúcie slovenskej Dolnej zeme v Maďarsku
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4828/jan-varso-na-slavnostnom--podujati-k-70-vyrociu-slovenskej-skoly-v-sarvasi-vyznamnej-vzdelavacej-institucie-slovenskej-dolnej-zeme-v-madarsku
Životné jubileum zastihlo Annu Divičanovú v objatí permanentnej tvorivosti na prospech zveľaďovania slovenského ducha po hrdých predkoch
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4826/zivotne-jubileum-zastihlo-annu-divicanovu-v-objati-permanentnej-tvorivosti-na-prospech-zveladovania-slovenskeho-ducha-po-hrdych-predkoch
Cena Ondreja Štefanka 2020
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4823/cena-ondreja-stefanka-2020
Vyšla nová publikácia o krajanoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/28446-vy-la-nova-publikacia-o-krajanoch
Cena Pro Cultura Slovaca 2020
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2612311842201109
Štatút ceny: http://www.luno.hu/images/stories/2020/Aktuality/20-01/Pro_cultura_slovaca_statut_so_zmenami_2019.doc
Návrhový list na cenu: http://www.luno.hu/images/stories/2020/Aktuality/20-01/ProCulturaSlovaca_prihlaska_2020.doc
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM
http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2614641448634815
500 km od Slovenska a predsa doma
Kedysi to bola jedna krajina. Je to už 300 rokov, čo naši krajania odišli z „Horných Uhier” na tzv. Dolnú zem, na juh Uhorska. Dnes žijú v kraji Vojvodina na severe Srbska, ale tiež v Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. / Báčsky Petrovec - Kulpín - Kysáč - Selenča - Kovačica - Padina - Nový Sad
https://hiking.sk/hk/ar/5975/500_km_od_slovenska_a_predsa_doma.html
Šikľavá skala / Ľadopády na Spiši
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2613718058727154
Vodopád a v zime ľadopád Šikľavá skala sa nachádza medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom v okrese Spišská Nová Ves. Zamŕzajúca voda z prameniska nad bývalým korytom neďalekej rieky Hornád padá cez skalný previs zo zlepencov a v zime vytvára približne 14 metrov vysoký a do 30 metrov dlhý ľadopád. Aj v týchto mrazivých dňoch voda zo Šikľavej skaly kvapká a ľadopád tak stále rastie. Viacerí turisti ho považujú za jeden z najkrajších ľadopádov na Slovensku. (tasr)
Medzinárodný festival klobás 15. februára v Petrovci
http://www.petrovec.org.rs/klobasafest/2020/vyzva-na-klobasafest-2020
Takmer štvornásobne viac ľudí ide voliť z cudziny ako v roku 2016
22. januára 2020 - (ta3.com)
O možnosť voľby zo zahraničia požiadalo 4 066 voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. V parlamentných voľbách v roku 2016 o voľbu zo zahraničia požiadalo 1 117 ľudí bez trvalého pobytu na území SR, čo znamená, že počet žiadostí sa zvýšil takmer štvornásobne. O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo celkovo 51 051 ľudí s trvalým pobytom na Slovensku. Najväčší počet žiadostí zaslali ľudia s trvalým pobytom v Prešovskom kraji, a to 9 583 voličov. V počte žiadostí nasledovali Bratislavský kraj (8 885), Košický kraj (8 323), Žilinský kraj (6 372), Banskobystrický kraj (5 667), Trenčiansky kraj (5 198), Nitriansky kraj (3 940) a Trnavský kraj (3 083). Celkový počet žiadostí môže byť vyšší o 10 až 15. Odhaduje to MV SR, podľa ktorého niektorí žiadatelia neuviedli do žiadosti všetky potrebné údaje. Tie môžu do svojej žiadosti doplniť do polnoci 25. januára. Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Kandidovať bude celkovo 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára.
Zo Slovenska miznú ľudia. Každý emigrant stojí štát cez 50-tisíc eur
Podľa novej štúdie organizácie LEAF prišlo Slovensko z dôvodu úniku mozgov o 2,2 % hrubého domáceho produktu na obyvateľa ročne, výrazné množstvo investícii, ale aj o potenciálne zlepšenie kvality politických a verejných inštitúcii.
https://www.startitup.sk/zo-slovenska-miznu-ludia-vies-kolko-by-stala-tvoja-emigracia/?
Prezidentka: Je dôležité zastaviť odlev študentov do zahraničia
„Problém nespočíva v tom, že študenti odchádzajú na kratší alebo dlhší pobyt do zahraničia, lebo ten môže byť pre nich v mnohých oblastiach prínosný. Problémom je, že len malá časť z nich sa na Slovensko potom vráti...”
https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-je-dolezite-zastavit-od/441169-clanok.html
Diána Marosz: Slovenská klasika maďarskými očami
„Nežiadam si do ruky meč, ktorého ostrosť premohla by nepriateľov... / Nežiadam si márností svetských od Hospodina...“ (Margita Figuli: Tri gaštanové kone)
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/523896/neziadam-si-marnosti-svetskych-od-hospodina-slovenska-klasika-madarskymi-ocami.html
Film: https://www.youtube.com/watch?v=xtlqPL-V_Yc
Rozhlasová hra: https://www.youtube.com/watch?v=e48Li6qUj8A
Magyarul: Három gesztenyés pej
https://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Figuli,_Margita_/Tri_ga%C5%A1tanov%C3%A9_kone/hu/4124-H%C3%A1rom_geszteny%C3%A9s_pej
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2562631537169140
Nenáviďte sa navzájom
„Ponáhľajme sa milovať ľudí, tak rýchlo odchádzajú...“ / Máš inú národnosť? Si nebezpečný Maďar, utláčaš Slovákov? Si büdös tót, ukradol si maďarské dejiny, dokonca aj náš štátny znak??? Zdochni!!! Máš iný názor? Si hnusný židoboľševik-slobodomurár-balliberális-klérofašista-tmár-obmedzený idiot-primitív-vlastizradca-odrodilec-parazit-nádor! Zdochni!!!
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/524023/nenavidte-sa-navzajom.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2569577243141236
Plnenie komlóšskych klbás s Pilíšanmi v Dome remesiel
Slovenský Komlóš / 4. januára 2020
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2578688665563427
Na slovenskej evanjelickej bohoslužbe v Slovenskom Komlóši
5. januára 2020 - https://www.facebook.com/oslovma/posts/2578537692245191
Evanjelický spevník, ktorý vyšiel v r. 1842 v Pešti
Zpěwnjk Ewangelický, aneb Pjsně Duchownj staré i nowé k weřegné i domácj nábožnosti Křesťanů Ewangelických Augšp. Wyznánj s přjdawkem Modliteb / Pavol Jozeffy takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2578277875604506
Dohodu Most-Híd - SMK mal prekaziť sám V. Orbán
Rokovania medzi stranami Most - Híd a SMK trvali v rámci predvolebných „pytačiek“ niekoľko týždňov. Napokon však, napriek zdaniu, že lídri Béla Bugár a József Menyhárt našli spoločnú reč, k dohode a spojeniu nedošlo. Najnovšie sa ukázalo, že dôvodom neúspešných rokovaní môže byť maďarský vládny Fidesz na čele s Viktorom Orbánom.
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/bolo-to-vsetko-uplne-inak-sokujuce-informacie-moste-hid-dohodu-smk-mal-prekazit-sam-orban
Predseda ÚSŽZ Ján Varšo: Pokojné Vianoce, veľa zdravia, duševnej pohody i šťastia v novom roku 2020!
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4820/jan-varso-pokojne-vianoce-vela-zdravia-dusevnej-pohody-i-stastia-v-novom-roku-2020
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2546576555441305
Slovenský svetový kalendár
na rok 2020 v elektronickej podobe:
https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2020.pdf
+ Archív - 2019: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2019.pdf
2018: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2018.pdf
2017: https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2017.pdf
Projekt Vladimíry Dorčovej Valtnerovej,
skúsenej slovenskej novinárky zo Srbska /www.storyteller.rs/ ako svieži tvorivý objav v občianskej žurnalistike
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/3017/storyteller---projekt-vladimiry-dorcovej-valtnerovej-slovenky-zo-srbska-a-skusenej-novinarky-posobi-ako-sviezi-tvorivy-objav-v-obcianskej-zurnalistike
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2560572907375003
Facebook na webe aj portáli ÚSŽZ posilňuje komunikáciu s krajanmi
a prepojenosť medzi nimi
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3142/facebook-na-webe-aj-portali--uszz--posilnuje-komunikaciu-s-krajanmi-i-prepojenost-medzi-nimi-samotnymi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2560804117351882
Ikona pop-artu a potomok Rusínov z „uhorského Slovenska”
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/7/andy-warhol-ikona-pop-artu-a-potomok-rusinov-z-uhorskeho-slovenska-sa-narodil-pred-91-rokmi-v-new-yorku
Pred 150 rokmi vydal Ján Babilon v Pešti Prvú kuchársku knihu v slovenskej reči
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/88/slavni-slovaci-vo-svete-babylon-chuti-jana-babilona-v-prvej-slovenskej-kucharskej-klasike
https://www.facebook.com/SlovenskySvet/posts/121217276031807
V Užhorode sa krajania nadchli Slovenským Betlehemom
XXII. ročník Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4819/v-uzhorode-sa-krajania-nadchli-tradicnym-xxii-slovenskym-betlehemom
Emigrácia a jej hlavný faktor: zlá ekonomická situácia
64 percent mladých túži zo Srbska odísť... / Táto tendencia sa netýka iba Vojvodiny, ale je veľmi silná aj v Chorvátsku, Rumunsku a na Ukrajine...
https://www.storyteller.rs/emigracia-a-jej-zavazny-faktor-zla-ekonomicka-situacia/
Slováci z Vojvodiny utekajú za lepším životom na Slovensko
V oboch krajinách sa cítia ako menšina / Na Slovensku chýba srdečnosť a bezprostrednosť / Kto získava a kto stráca / Hlavné dôvody migrácie
https://dennikn.sk/1711904/slovaci-z-vojvodiny-utekaju-za-lepsim-zivotom-na-slovensko-mensine-hrozi-zanik/?dennikn_lock=0
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2594832717282355
Aktivisti Peštianskeho regiónu Zväzu Slovákov v Maďarsku sa stretli v Kóšpallagu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2537126556386305
Z tvorby insitnej maliarky Moniky Berényiovej Lamiovej
Monika Berényiová Lamiová sa narodila roku 1949 v Pišpeku. Študovala na Slovenskom gymnáziu v Budapešti, v Sarvaši absolvovala vysokú školu pedagogickú pre učiteľky materských škôl. Na jej život, myslenie a cítenie, ako aj prácu v škôlke mal rozhodujúci vplyv jej otec, známy folklorista a národopisec Štefan Lami. Na otcovu prosbu ilustrovala jeho zbierku ľudových rozprávok Čarovné husle a neskôr i autobiografické črty Čítanie pri mesiačiku. On ju inšpiroval aj na výtvarnú činnosť, keď sa rozhodla, že zveční svojimi maľbami na skle kvetinové motívy, vyskytujúce sa na ľudových krojoch v jej bezprostrednom okolí. Pokračuje tak v rodinnej tradícii a ďalej odovzdáva slovenské dedičstvo. V roku 2005 sa prvý raz rozhodla usporiadať výstavu svojich diel a predstaviť ich širšej verejnosti.
Üvegfestés, amely a múltba repít / Berényiné Lami Mónika kiállítása (video): https://youtu.be/kiWKp9vkKc0
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2543056792459948
Adventný program základnej školy v Mlynkoch (2019)
18. decembra 2019 v Stredisku pilíšskych Slovákov / Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2539134129518881
Zimné obdobie je bohaté na sviatky a obyčaje, a ich ohniskom sú Štedrý večer a Vianoce
https://www.storyteller.rs/zimne-obdobie-je-bohate-na-sviatky-a-obycaje-a-ich-ohniskom-su-stedry-vecer-a-vianoce
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2435233916575570
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. ● Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 ● https://www.facebook.com/sibudapest ● www.mzv.sk/sibudapest ● si.budapest@mzv.sk ● Telefón: (+36 1) 327 4000
Pozvánky - Podujatia - Predbežne - Aktuality
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1448-pozvanky-podujatia-predbene-aktuality
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
http://dikda.eu/category/100-rocne-noviny/
Buďte stálym čitateľom jediných slovenských novín v Maďarsku!
Čítajte a rozširujte! / Ľudové noviny do každej rodiny!
www.oslovma.hu/XXX/LudNovOb.pdf / http://www.luno.hu/redakcia-impressum
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
9/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/09-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2723210524444573
8/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/08-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2705287722903520
Príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku (8/2020)
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/08-2020-priloha.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2705554626210163
7/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/07-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2689116004520692
6/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/06-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2673882092710750
5/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/05-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2659189737513319
4/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/04-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2644271189005174
3/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/03-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2628006247298335
2/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/02-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2613656985399928
1/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/01-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2600699323362361
Historický kalendár
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
Koncz Zsuzsa - Nagy László: Adjon az Isten
https://www.facebook.com/pg/oslovma/posts/?ref=page_internal
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.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Janko_Mat%C3%BA%C5%A1ka
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.
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4826/zivotne-jubileum-zastihlo-annu-divicanovu-v-objati-permanentnej-tvorivosti-na-prospech-zveladovania-slovenskeho-ducha-po-hrdych-predkoch
Gyivicsán Anna egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete címzetes tudományos tanácsadója, első igazgatója (1990-2002)
http://www.nemzetisegek.hu/repertorium/2005/02/BAR03.PDF
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 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
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
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.
https://www.skolske.sk/clanok/12168/kempelenov-bratislavsky-turek
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
29. januára 1934
v novohradskej obci Lucina (Lucfalva) sa narodil akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012) - Hľadač nekonečna
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/724-hada-nekonena-maliar-jan-muto-1934-2012
„Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1158580737574234
31. januára 1775
Narodil sa vo Vrbovciach superintendent evanjelickej cirkvi Pavol Jozeffy - Takmer polovicu svojho pracovného života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1019-neohrozene-v-slubach-cirkvi-a-naroda
Postavil sa do čela ochrany slovenského jazyka / Proti zneužívaniu náboženstva na maďarizačné ciele / Národno-kultúrny pracovník, neúnavný bojovník za národné práva Slovákov, spisovateľ a iniciátor založenia peňažného podporného spolku v Tisovci. Pavol Jozeffy zomrel 29. 3. 1848.
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1160709334028041
31. januára 1868
21 slovenských obcí Spišskej stolice adresovalo uhorskému snemu petíciu s národnostnými požiadavkami: zákonom garantovaná národná rovnoprávnosť, princíp zaokrúhľovania žúp podľa národnostného zloženia obyvateľstva a zavedenie slovenčiny do úradov a súdov.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1160715287360779/?type=3&theater
1. februára 1878
Narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg, štátnik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka, jediný medzivojnový premiér ČSR slovenskej národnosti Milan Hodža. - http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa - Známe je aj jeho hlavné dielo Federation in Central Europe, v ktorom rozpracoval svoju koncepciu federácie stredoeurópskych národov. Zomrel 27. 6. 1944 v USA - Clearwater.
Milan Hodža - slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/historia-2001-06/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1970459613053005/?type=1&theater
1. februára 1909
Narodil sa politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník Emanuel Teodor Böhm. - Bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/7
V roku 1948 odišiel do emigrácie, stal sa významným predstaviteľom spoločensko-politickej, kultúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike.
Mgr. Ján Mitáč: Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného Slovenska v rokoch 1941-1944
http://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-03-2010.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/886148331484144/?type=3&theater
2. februára 1860
Narodil sa v Nagykálló (Maďarsko) publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník v USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935. / https://www.teraz.sk/kultura/politik-a-narodny-buditel-ivan-daxner/173367-clanok.html / Kedy Slováci prestali byť „Hunkies“ - https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/372722-slovakov-dala-dokopy-s-cechmi-amerika/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1513258985439739/?type=3&theater
2. februára 1849
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Medzi jeho najznámejšie diela patria básnické skladby Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, básnická zbierka Krvavé sonety či dráma Herodes a Herodias. Zomrel 8. 11. 1921.
http/sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
https/www.facebook.com/oslovma/posts/716737691758543
3. februára 1812
sa narodil slovenský básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár, kňaz a teológ Jonáš Záborský
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1378-jona-zaborsk-nam-bajkami-nastavoval-zrkadlo
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1164195430346098
4. februára 1867
Rakúsko-maďarské štátoprávne vyrovnanie / Rakúske cisárstvo sa zmenilo na úniu Rakúsko-Uhorsko (1867-1918) / Viedeň súhlasila s obnovením uhorskej ústavy a utvorením uhorskej vlády
https/www.valka.cz/12878-Rakusko-madarske-statopravne-vyrovnanie
https/www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1164202567012051/?type=3&theater
5. februára 1925
Narodila sa v Kovačici svetoznáma insitná maliarka Zuzana Chalupová. Zomrela 1. 8. 2001.
https/sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Chalupov%C3%A1
Video: https/www.youtube.com/watch?v=uXGlRUuuUy8
Galéria obrazov: http/www.slovackizavod.org.rs/vizuelna-umetnost/naiva/5346
Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice
http/www.slovackizavod.org.rs/licnosti/2440
Teta sveta
http/www.slovackizavod.org.rs/izmogugla/pregled/5407
https/www.facebook.com/oslovma/posts/1165017720263869
6. februára 1941
Narodil sa v Pôtri (okres Veľký Krtíš) poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic.
Pracovník na národa roli dedičnej / „Ctite si otcov mozole krvavé“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1336-jan-janovic-ctite-si-otcov-mozole-krvave
Zaradil sa k popredným znalcom vysťahovaleckej tematiky, zameranej na územie historického Novohradu.
http://www.oslovma.hu/XXX/Jancovic.pdf
So zakorenenými dolnozemskými výhonkami
Fotogaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=357762054322777
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1165860870179554
8. februára 1813
Narodil sa v Jelšavskej Teplici (dnes časť Gemerských Teplíc) evanjelický kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, vychovávateľ, národnopolitický pracovník Samuel Tomášik, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 10. 9. 1887.
Samuel Tomášik ako ovocinár a včelár pomáhal Slovákom na Dolnej zemi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/955-samuel-tomaik-a-dolnozemski-slovaci
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/719851558113823/?type=1
8. februára 1915
Narodil sa v Budmericiach básnik, kolážista, publicista (Život, Svet socializmu, Film a divadlo, Expres) a jeden z hlavných predstaviteľov nadrealizmu Rudolf Fábry, ktorého básnická zbierka Uťaté ruky znamenala začiatok avantgardnej slovenskej poézie. - Zomrel 11.2.1982.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Fabry
https://www.facebook.com/oslovma/posts/720108691421443
10. februára 1947
Československo podpísalo s Maďarskom v Paríži mierovú zmluvu / Spomienka na Paríž
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/957-j-schwarz-spomienka-na-pari-1920-1947-1995
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1169518049813836
10. februára
1857 - Zomrel v Banskej Štiavnici evanjelický kňaz, spisovateľ a pedagóg Ján Seberini, predstaviteľ odboja proti maďarizácii v Uhorsku. Narodil sa 1. 1. 1780.
10. februára 1875 - Zomrel v Pannonhalme (Maďarsko) skalický rodák, benediktín, archivár a historik Móric Pavol Cinár. Narodil sa 30. 3. 1787.
10. februára 1912 - Narodil sa maďarský prozaik, dramatik a politik József Darvas. Zomrel 3. 12. 1973.
10. februára 1922 - Narodil sa maďarský právnik, dramatik, politik, štátnik, prezident Maďarskej republiky v rokoch 1990-2000 Árpád Göncz. Zomrel 6. 10. 2015.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1985904824841817
11. februára 1939
Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat (bývalý veľvyslanec v Maďarsku), exminister kultúry SR, bývalý podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanec Národnej rady SR Rudolf Chmel.
„Dnes politika kultúru nepotrebuje“
http://www.teraz.sk/publicistika/chmel-ako-vidno-v-priamom-prenose-dnes/380204-clanok.html
Hovorme priamo o malosti, chudobe a biede
http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/323306-rudolf-chmel-hovorme-priamo-o-malosti-chudobe-a-biede/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/721262061306106/?type=1
12. februára 1941
Narodil sa v Kestúci slovenský novinár a prozaik v Maďarsku Zoltán Bárkányi Valkán
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/128/zoltan
Pilíšsky svet v próze Zoltána B. Valkána
http:///:www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/163-literatura3-literatura3/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1171697856262522
13. februára
Svetový deň rozhlasu
Vyhlásili ho delegáti na 36. zasadnutí Generálnej konferencii UNESCO 3. novembra 2011. Dátum 13. február zvolili v spojitosti so založením Rozhlasu OSN v roku 1946. Návrh na vyhlásenie Svetového dňa rozhlasu predložila delegácia Španielskeho kráľovstva. - Rozhlas, to ste vy - http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-rozhlasu-sa-ponesie-pod-he/243372-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/721959817902997
14. februára
Deň sv. Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných
Podľa legendy pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme v 3. storočí n.l. V ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Keďže Valentín sa viery nevzdal, 14. februára roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície.
http://www.zivotopisysvatych.sk/valentin-biskup-a-mucenik/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/722403874525258/?type=1
14. február 1843
Deň vzkriesenia slovenčiny / Zrodilo sa rozhodnutie pripraviť novú štúrovskú kodifikáciu spisovnej slovenčiny / Jazyk umožňuje identifikovať národnú pospolitosť, je jedným z jej základných atribútov
http://snn.sk/den-vzkriesenia-slovenciny-14-februar-1843/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/893437817421862/?type=3&theater
15. februára 1892
Narodil sa v Békešskej Čabe hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan-Dolinský. Vyvíjal bohatú, rozsiahlu a záslužnú činnosť v hudobnom živote Slovákov.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1174051469360494
17. februára 1909
Narodil sa v Békešskej Čabe ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935) a samostatnú zbierku básní pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román. Ján Gerči zomrel 18. 10. 1984 v Nových Zámkoch. - www.oslovma.hu/XXX/GerciKal.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/894439930654984/?type=3&theater
17. februára 1916
Zomrel v Hurbanove fyzik a astronóm Mikuláš Konkoly-Thege.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Konkoly-Thege
V Starej Ďali (dnes Hurbanovo) vybudoval observatórium, ktoré patrilo k najmodernejším vo vtedajšej Európe.. - M. Konkoly-Thege sa narodil 20. januára 1842 v Budapešti.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1176089712490003/?type=3&theater
18. februára 1825
Narodil sa v Komárne maďarský romantický spisovateľ Mór Jókai, ktorý napísal viac ako 300 diel, z nich najznámejšie sú romány Nový zemepán, Čierne diamanty, Levočská biela pani alebo Úbohí boháči. Zomrel 5. 5. 1904.
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_J%C3%B3kai
Zlatý človek / Az aranyember
http://www.visegradliterature.net/works/hu/J%C3%B3kai_M%C3%B3r-1825/Az_aranyember/sk/1760-Zlat%C3%BD_%C4%8Dlovek
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1177145399051101/?type=3&theater
20. februára 1844
Narodil sa maďarský maliar Mihály Munkácsy, výrazná osobnosť európskeho realizmu. Svetovú slávu mu priniesol obraz Pred popravou z roku 1870, za ktorý získal zlatú medailu na Salóne v Paríži. Venoval sa prevažne figurálnej kompozícii, portrétom, krajinkám a zátišiam. Zomrel 1. 5. 1900.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/725730344192611
20. februára 2008
Zomrel v Nadlaku básnik, spisovateľ, redaktor a verejný činiteľ Ondrej Štefanko, jeden z najaktívnejších a najznámejších Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý dlhé roky stál na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Narodil sa 18. 3.1949.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/896132440485733/?type=3&theater
21. februára 1989
Zomrel (spáchal samovraždu) v San Diegu (USA) známy maďarský spisovateľ, ktorý sa narodil v Košiciach, Sándor Márai, autor do viacerých jazykov preložených románov, napríklad Sviece dohárajú. Známe sú aj: Kniha byliniek a Nebo a zem - dve knižky krátkych aforizmov či filozofických myšlienok, alebo zápiskov denníkového typu. Narodil sa 11. 4. 1900. - Boh? Milosrdenstvo? Prozreteľnosť? Všetko je lož! - https://dennikn.sk/687971/boh-milosrdenstvo-prozretelnost-vsetko-je-loz/
http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/sandor-marai-madarsky-spisovatel-svetoveho-rangu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727012017397777
21. februára
Medzinárodný deň materinského jazyka - Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1999. Oslavuje sa od roku 2000.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka
Aby sme si (lepšie) rozumeli
https://touchit.sk/den-materinskeho-jazyka-aby-sme-si-lepsie-rozumeli-2/154560
https://www.facebook.com/oslovma/posts/896139793818331
22. februára 1838
sa narodil zakladateľ šľachtenia viniča hroznorodého v Uhorsku, Slovák zo Šariša Ján Mathiász-Matis
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2278310515601245
23. februára 1896
Narodil sa vo Zvolene popredný slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský, správca Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov Zahraničnej Matice slovenskej. Bol prenasledovaný za národné postoje a hneď po 2. svetovej vojne emigroval do Argentíny. Medzi jeho najznámejšie diela patria román Jozef Mak a knihy pre deti Smelý zajko alebo Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. 7. 1960. / „Postačí povedať, že nie je jeden z viacerých, je jeden z prvých. A v niečom napokon i prvý. Skromne rátajúc vyniká z jeho diel prinajmenej týchto päť: Chlieb, Jozef Mak, Sedem sŕdc, Pisár Gráč, Andreas Búr Majster. Hronský mal čo povedať a vedel to povedať, pretože sa hľadal stále i hľadal stále a nezabýval sa pohodlne v raz nájdenom.” (Alexander Matuška)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_C%C3%ADger-Hronsk%C3%BD
Jozef Mak / Egy milliók közül
http://www.magyarulbabelben.net/works/sk/Hronsk%C3%BD,_Jozef_C%C3%ADger_/Jozef_Mak/hu/4130-Egy_milli%C3%B3k_k%C3%B6z%C3%BCl
https://www.facebook.com/oslovma/posts/727481340684178
24. februára 2011
Zomrel slovenský spisovateľ, publicista a scenárista Laco Zrubec
http://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3286&PHPSESSID=55c146658f5f976ef1cf8c10457f03fd
Priateľ Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1368-laco-zrubec-priate-slovakov-v-maarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1182502055182102
25. februára 1818
Zomrel v Malom Kereši (Kiskőrös) Štefan Leška - slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny. Narodil sa 21. 10. 1757 vo Vrbovciach.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
Magyarosan: Leska István / Nevét Leschkonak és Leskonak is írják
http://wikivisually.com/lang-hu/wiki/%C5%A0tefan_Le%C5%A1ka
Štefan Leška felesége volt Rebeka Lešková Lautčeková, szlovák költőnő, aki Alexander Petrovič (Petőfi Sándor) születésénél bábáskodott. - A kiskőrösi szlovákok története:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kiskoros/kiskorosi_szlovakok_fotogaleria/pages/00_bemutatas.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1183403305091977
26. februára 2020 /2021 - ? - /
Popolcová streda
Pre kresťanov sa začína 40-dňové obdobie pôstu, ktoré trvá až do Veľkonočnej nedele. Dátum Popolcovej stredy závisí od dátumu Veľkej noci, ktorý je pohyblivý, podobne ako aj termíny ďalších na ňu nadväzujúcich sviatkov, napríklad sviatku zoslania Ducha Svätého. Určenie ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu mesiaca. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. - Pranostika na dnes: Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
https://www.moneo.sk/clanky/detail/popolcova-alebo-skareda-streda/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2019289511503348
27. februára 1769
sa narodil slovenský spisovateľ, pedagóg, jazykovedec, prekladateľ a vydavateľ Juraj Palkovič / Bol zástancom biblickej češtiny, pozorne však sledoval aj snahy o zavedenie spisovného slovenského jazyka / Kritizoval veľkomaďarskú ideu a obhajoval autochtónnosť Slovákov v Uhorsku
http://www.teraz.sk/magazin/pred-250-rokmi-sa-narodil-spisovatel-a/380596-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2010059042426395
27. februára 1910
Milan Hodža začal v Budapešti vydávať Slovenský denník.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hod%C5%BEa
Slovenský priekopník európskej integrácie
http://www.historiarevue.sk/historia-2001-06/nato/mhodza.htm
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/729671427131836/?type=1
27. februára 1946
V Budapešti uzavreli československo-maďarskú dohodu o vzájomnej výmene obyvateľstva. Slovenskú menšinu v Maďarsku za maďarskú menšinu na Slovensku.
„Seba bez Slovenska si neviem predstaviť“
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/nazory/22-nazory/325-vymena-obyvatelstva-v-kestuci-v-rokoch-1946-48
Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska
http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2005/sutaj.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729682530464059
27. februára 1998
V Bratislave podpísali vedúci vládnych delegácií SR a MR Peter Baco a János Nemcsók návrh textu Rámcovej dohody medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros (SVDGN).
Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/729684433797202
27. februára 2014
zomrel slovenský pedagóg a verejný činiteľ Michal Mata, niekdajší predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku a Celoštátnej slovenskej samosprávy. Svojou ľudskosťou a všestrannou činnosťou si vydobyl lásku a uznanie Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/1140-zomrel-niekdaji-predseda-zsm-a-css-michal-mata
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1185638228201818/?type=3&theater
28. februára 1875
Narodil sa v Banskej Bystrici hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Zomrel 11. 5. 1937.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/posts/899939296771714
2. marca 1965
Zomrel v Nitre hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Ján Valašťan Dolinský. Narodil sa 15. februára 1892 v Békešskej Čabe.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1280-abiansky-rodak-jan-valaan-dolinsk
https://www.facebook.com/oslovma/posts/901371569961820
5. marca 1844
Pri demonštratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče vznikla hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu a likvidačnému postupu proti slovenským študentom a Ľudovítovi Štúrovi. Jej text sa pripisuje spisovateľovi a básnikovi Jankovi Matúškovi.
https://www.noveslovo.sk/c/Stosedemdesiat_rokov_od_exodu_sturovcov_z_Bratislavy_do_Levoce
V súčasnosti je táto hymnická pieseň slovenskou štátnou hymnou. Jej melódia bola prevzatá z pôvodnej ľudovej piesne „Kopala studienku”. - Slovenská hymna korení hlboko v duši národa
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/662-slovenska-hymna-koreni-hlboko-v-dui-naroda
Naša hymna je už poriadne stará - https://www.topky.sk/cl/10/1776687/Nasa-hymna-je-uz-poriadne-stara--Piesen-Nad-Tatrou-sa-blyska-oslavuje-175-rokov
Janko Matúška patril k popredným príslušníkom generácie štúrovcov - https://www.teraz.sk/kultura/janko-matuska-vyrocie-narodenia/175324-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/732516056847373
6. marca 1694
Narodil sa v Urmíne (dnes Mojmírovce) uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (Grassalkovich), ktorý osídľoval Slovákov medzi Dunajom a Tisou. - Dal postaviť barokový palác v Bratislave, súčasné sídlo prezidenta SR.
Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/733231120109200/?type=3&theater
7. marca 2013
zomrel významný literárny historik, komparatista a hungarológ Karol Tomiš
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/389855634446752/?type=3&theater
8. marca
Medzinárodný deň žien
Myšlienka oslavovať MDŽ vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_%C5%BEien
Retro-MDŽ: http://www.teraz.sk/slovensko/csr-sviatok-mdz-oslavy-foto-archivne/123764-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192715850827389
Nazrime pri príležitosti MDŽ do zdigitalizovaných fondov Slovenskej národnej knižnice a presvedčme sa, že ženy aj napriek svojmu ťažkému postaveniu dokázali zastať aj iné povolania ako matka na plný úväzok.
http://dikda.eu/zenska-historia-najdeme-zupanku-i-lupeznicku/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1192743954157912
Pozdrav našim ženám pred MDŽ
Kytica básní Alexandra Kormoša / Fotografie Imricha Fuhla - Hviezda hviezd / Putá spásy / Vernosť / Ideál / Príliv a odliv / Rozdúchať stlmený plameň / Pašovanie lásky / Zrkadlo Slnka / Vypni Slnko! / Telo i duša / V ríši tvojich túžob / Ohnivá kytica / Dvojica dvojíc / Trojica trojíc / Plavovláska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/971-basnik-a-ena-z-tvorby-alexandra-kormoa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/904009296364714
10. marca 2020
zomrel básnik, prekladateľ a publicista Alexander Kormoš - ikonická osobnosť Slovákov v Maďarsku.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1037-zomrel-alexander-kormo-pismo-bez-pisma
12. marca 1721
Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nova Posoniensia - Bratislavské noviny, ktoré vychádzali do septembra 1722 a boli prvými novinami v Uhorsku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nova_Posoniensia
Veľká ozdoba Uhorska z Očovej Matej Bel
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1152-veka-ozdoba-uhorska-z-oovej-matej-bel
Príbeh polyhistora - Z Očovej na Cisársky dvor
http://www.milost.sk/logos/clanok/pribeh-polyhistora-mateja-bela
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737643826334596
12. marca 1822
Narodil sa v Zavare vydavateľ, publicista Jozef Karol Viktorin (1822-1874), ktorý svojím dielom Concordia prispel k jazykovému zjednoteniu Slovákov. - Významný predstaviteľ slovenskej kultúry a dôležitá postava maďarskej kultúrnej histórie. - Pamätný deň J. K. Viktorína vo Vyšehrade v r. 2012:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
https://www.facebook.com/oslovma/posts/737650769667235
14. marca 1939
Po informácii Jozefa Tisa o jeho rozhovoroch v Berlíne, slovenský snem, zvolaný na mimoriadne zasadnutie prezidentom Emilom Háchom, prijal demisiu vlády Karola Sidora a odhlasoval vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky (tzv. Slovenský štát).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_%281939_%E2%80%93_1945%29
Maďarské ambície neuspokojila ani Viedenská arbitráž
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/932306-slovensky-stat-bol-podla-historika-najlepsim-riesenim/
https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.1198121580286816/1198121230286851/?type=3
15. marca 1873
Narodil sa v Nadlaku Ľudovít Jaroslav Hrdlička / Vynikajúci obranca národnostných práv dolnozemských Slovákov / Tŕňom v oku maďarským šovinistom / Komlóšania sa chceli pripojiť k Rumunsku / Na kongrese menšín v Ženeve iba separátne / Obviňovaný z panslavizmu dožil na Slovensku / Zomrel 19. septembra 1953 v Bratislave
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1088-obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907854035980240
15. marca 1848
Zhromaždením robotníkov a študentov sa začala v Pešti buržoázna revolúcia v Uhorsku za demokratické reformy a nezávislosť krajiny od viedenského dvora. Na zhromaždení prijali 12-bodový program Žiadosti uhorského národa.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848
Sloboda, láska! / Pieseň národa
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/sloboda-laska
Rok 1848 v maďarskej a slovenskej historiografii
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/rok-1848-v-madarskej-a-slovenskej-historiografii
Rok 1848 a Slováci (1. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-1-cast
Rok 1848 a Slováci (2. časť)
http://madari.sk/publikacie/rok-1848-a-slovaci-2-cast
Slovenské novinárstvo v čase revolúcie 1848/1849
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_novin%C3%A1rstvo_v_%C4%8Dase_revol%C3%BAcie_1848/1849
https://www.facebook.com/oslovma/posts/907858625979781
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