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Jozef Schwarz: Trianon vstúpil do druhej stovky
Už desať rokov stojí na petržalskom brehu Dunaja pamätník mierových zmlúv. Dielo akademického sochára Ota Bachoríka. Nenápadne v tôni stromov Tyršovho nábrežia priamo zo zelene sa týči niekoľkometrový bronzový monument symbolizujúci tri mierové dohody podpísané po prvej svetovej vojne. Versailleskú, Saintgermainskú a Trianonskú. Všetky tri predstavujú spoločný základ medzinárodnoprávneho ukotvenia Česko-Slovenska na politickej mape sveta.
https://www.noveslovo.sk/c/Trianon_vstupil_do_druhej_stovky
Slovensko nechápe výzvy, ktoré vyšli od Maďarska
18. júna 2020 - (Miroslav Čaplovič - Pravda)
„Susedia aj blízki priatelia“ / Dokument, ktorý schválil maďarský parlament, vyvolal na Slovensku nevôľu a rozpaky. Ide o deklaráciu o ochrane národnej identity. Návrh z iniciatívy Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny pri príležitosti stého výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy predložila vládna strana Fidesz. Parlament odsúhlasil text tento pondelok, čo bolo len niekoľko dní od návštevy predsedu vlády Igora Matoviča v Budapešti, kde premiéra Viktora Orbána doslova ubezpečil, že Slovensko považuje Maďarov nielen za susedov, ale aj za blízkych priateľov. Obsah deklarácie však zjavne nekorešponduje s vyhláseniami Maďarska, že mu záleží na dobrých susedských vzťahoch. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vyjadrilo počudovanie nad viacerými časťami dokumentu, pričom niektoré tvrdenia označilo slovami, že nezodpovedajú faktom. „Mnohé ,historické fakty', štatistiky a hodnotenia v deklarácii sú nepravdivé a nezodpovedajú úsiliu o budovanie empatických susedských vzťahov, ktoré deklarujú vládni predstavitelia oboch krajín. Predstavená vízia regionálnej spolupráce v Karpatskej kotline je nereálna a neslúži záujmom európskych štátov v 21. storočí,“ reagoval pre Pravdu rezort diplomacie. Text má 12 bodov, hlasovalo zaň 183 poslancov v 199-člennom zákonodarnom orgáne. „Parlament adresoval štátotvorným národom krajín strednej a východnej Európy výzvu, aby v OSN a v európskych organizáciách spoločne iniciovali uznanie práva národnej identity ako základného ľudského práva a aby toto právo aj sami uznali ako ústavné právo,“ upozornila agentúra TASR. Rezort slovenskej diplomacie, ktorý riadi Ivan Korčok, nechápe zmysluplnosť tohto apelu. „Nerozumieme výzvam adresovaným parlamentom štátotvorných národov' strednej a východnej Európy, respektíve Karpatskej kotliny. V Slovenskej republike sú si všetci občania rovní a požívajú všetky práva bez ohľadu na ich národnosť. V ich národnostnej identifikácii im nič nebráni, k svojej etnicite sa môžu slobodne hlásiť a ako príslušníci národnostnej menšiny majú zaručené všetky práva vyplývajúce z medzinárodných záväzkov. Odmietame však koncept kolektívnych práv,“ zdôraznilo ministerstvo pre Pravdu. V deklarácii sa ďalej uvádza, že v rámci Trianonskej zmluvy boli Maďari zbavení uplatňovania svojho práva národného sebaurčenia, následkom čoho sa traja Maďari z desiatich dostali pod právomoc iných štátov. „Títo Maďari si aj napriek etnickým čistkám zachovali svoj materinský jazyk, pričom sa stali lojálnymi členmi krajín, v ktorých žijú a vytvárajú hodnoty,“ citovala TASR z dokumentu schváleného obrovskou väčšinou hlasov v maďarskom parlamente.
Maďarský parlament schválil deklaráciu k stému výročiu Trianonu
16. júna 2020 - (tasr)
Poslanci maďarského parlamentu schválili v utorok návrh politickej deklarácie o ochrane národnej identity, ktorú z iniciatívy Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny (KMKF) pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy predložili strany vládneho bloku Fidesz-KDNP. Informovala o tom agentúra MTI. V 12-bodovej deklarácii, za ktorú hlasovalo 183 poslancov v 199-člennom zákonodarnom zbore, sa okrem iného uvádza, že v rámci tejto mierovej zmluvy boli Maďari zbavení uplatnenia svojho práva národného sebaurčenia, následkom čoho sa traja Maďari z desiatich dostali pod právomoc iných štátov. Títo Maďari si aj napriek etnickým čistkám zachovali svoj materinský jazyk, pričom sa stali lojálnymi členmi krajín, v ktorých žijú a v ktorých vytvárajú hodnoty. V deklarácii parlament adresoval štátotvorným národom krajín strednej a východnej Európy výzvu, aby v Organizácii Spojených národov a v európskych medzinárodných organizáciách spoločne iniciovali uznanie práva národnej identity ako základného ľudského práva a aby toto právo aj sami uznali ako ústavné právo. Pritom vyzvali aj Európsku úniu, aby v tejto otázke vytvorila príslušný zákon. Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-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. Ako dôsledok tejto zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov Uhorska. Dovedna 72 percent územia Uhorska pripadlo spojeneckým krajinám a Maďarsko stratilo prístup k moru, ktoré malo prostredníctvom Chorvátska. 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.
Index.hu vyjadril obavy z krokov vedúcich k strate nezávislosti
22. júna 2020 - (tasr)
Redakcia maďarského spravodajského servera Index.hu vyjadruje obavy z krokov, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu jeho nezávislosti. Upozornila na to v nedeľu iná spravodajská stránka, 24.hu, podľa ktorej sa minulý týždeň objavil plán na reorganizáciu práce redakcie v rámci riešenia situácie výpadku príjmov z reklamy vplyvom koronavírusovej pandémie. Šéfredaktor Indexu.hu Szabolcs Dull povedal, že sa objavil vonkajší vplyv, ktorý môže smerovať k ukončeniu činnosti redakcie. Server 24.hu uviedol, že plán reorganizácie ráta s využitím externých zdrojov správ v niektorých oblastiach, čo by znemožnilo zachovať súčasné fungovanie redakcie. László Bodolai, predseda kuratória Nadácie pre maďarský rozvoj (MFA), ktorá vlastní spoločnosť Index.hu Zrt, v rozhovore pre server media1.hu vyjadril názor, že konkurenčný server 24.hu bezdôvodne spôsobil rozruch v Indexe.hu, pričom nie je dôvod na paniku. Spornú koncepciu fungovania redakcie vypracovanú poradcom Gáborom Gerényim totiž riaditeľstvo spoločnosti Index.hu neschválilo, a Gerényiho funkcia poradcu bola už zrušená, povedal Bodolai. Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) koncom vlaňajška zverejnila správu založenú na záveroch medzinárodnej misie na monitorovanie slobody tlače, v ktorých sa konštatovalo, že úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá obdobu v žiadnom členskom štáte EÚ. V dokumente sa píše, že v Maďarsku došlo k dramatickému úpadku slobody tlače. Na umlčanie kritiky médií vláda využila celý rad dobre pripravených metód vrátane nákupu médií, vynútenej likvidácie titulov, kontroly riadenia nezávislých médií a ohováračských kampaní proti kritickým reportérom. Výsledkom je, že veľká časť obyvateľstva, najmä vo vidieckych oblastiach, prišla o možnosť prístupu k nezávislým správam a informáciám.
Index.hu hrozí, že „kvôli vonkajším vplyvom” stratí svoju nezávislosť
https://www.omediach.com/tlac/18340-madarskemu-webu-index-hu-hrozi-strata-nezavislosti-varoval-sefredaktor
Po tlači je na rade internet - Orbánov tlak na slobodné médiá
https://dennikn.sk/1941629/po-tlaci-je-na-rade-internet-orbanov-tlak-na-slobodne-media-teraz-citi-oblubeny-portal-index/
Oligarchovia podľa Slovákov ovplyvňujú vládu aj média
Podľa Maďarska a Poľska zase, naopak, sú tamojšie médiá viac ovplyvňované vládami svojich krajín. V oboch prípadoch si to myslí viac než 60 percent opýtaných.
https://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-globsecu-oligarchovia-podla-s/475916-clanok.html
Maďarský zákon o mimovládnych organizáciách je v rozpore s právom EÚ
https://www.teraz.sk/zahranicie/brief-madarsky-zakon-o-mimovladnych/474757-clanok.html
Verejnú mienku mení verejnosť, nie peniaze zo zahraničia
Kým na Slovensku sa už trikrát podarilo zastaviť štvavé útoky na mimovládne organizácie v súvislosti s ich financovaním, v susednom Maďarsku také šťastie nemali. Že ešte nie je všetko stratené, však dokázal včerajší rozsudok Súdneho dvora EÚ, v ktorom sa okrem iného uvádza, že Maďarsko svojim zákonom o transparentnosti mimovládnych organizácií, ktoré prijímajú podporu zo zahraničia, diskriminuje a neodôvodnene obmedzuje občianske organizácie a zahraničných darcov, ktorí tieto organizácie podporujú. Dal tým za pravdu Európskej komisii, a vyhovel tak jej žalobe o nesplnení povinnosti, ktorú podala proti Maďarsku ako členskej krajine EÚ.
https://dennikn.sk/blog/1939300/verejnu-mienku-meni-verejnost-nie-peniaze-zo-zahranicia/
Orbán gratuloval Vučičovi k volebnému úspechu
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-gratuloval-vucicovi-srbsko-pod/475681-clanok.html
Maďarsko strojnásobí kapacitu dodávok plynu na Slovensko
https://euractiv.sk/section/energetika/news/madarsko-strojnasobi-kapacitu-dodavok-plynu-na-slovensko/
Maďarská armáda prevzala tri nové vrtuľníky od Airbus Helicpters
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-armada-prevzala-tri-nove-vr/475834-clanok.html
Ako Budapešť žije v týchto dňoch?
Preplnené bary, reštaurácie, mestské parky či Margitin ostrov praskajú vo švíkoch. Pred potenciálnou druhou vlnou pandémie si to chcú užiť...
https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/60412-foto-neuveritelne-v-budapesti-to-vyzeralo-akoby-tu-ziadna-andemia-nebola
Slovensko - Problémy v národnostnom školstve chce ministerstvo riešiť novým zákonom
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/ministerstvo-chce-problemy-v-narodnostnom-skolstve-riesit-novym-zakonom/
Zomrela herečka Eva Kristínová
https://www.teraz.sk/slovensko/umrite-zomrela-herecka-eva-kistinov/473918-clanok.html
Posledná štúrovkyňa
Hrala postavy panovačných a krutých žien, v súkromí bola hrdou vlastenkou pevne brániacou slovenský národ.
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/554573-zomrela-eva-kristinova-posledna-sturovkyna/
Na prejazd Maďarskom nie je potrebné povolenie
Občania SR tiež môžu využívať medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety a prílety.
https://www.teraz.sk/slovensko/mzvaez-na-prejazd-uzemim-madarska-ni/474687-clanok.html
Prezident Áder podpísal zákon o zrušení núdzového stavu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-prezident-ader-podpisal-za/474607-clanok.html
V Maďarsku na koronavírus zomrel 100-ročný pacient
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-na-koronavirus-zomrel-100-ro/475804-clanok.html
Krvnou plazmou v Maďarsku liečili už 15 pacientov s ochorením COVID-19
https://www.teraz.sk/zahranicie/krvnou-plazmou-v-madarsku-liecili-uz/475625-clanok.html
V Budapešti porodila cisárskym rezom žena infikovaná koronavírusom
https://www.teraz.sk/zahranicie/v-budapesti-porodila-cisarskym-rezom-/475836-clanok.html
Maďarská vláda už nebude mať krízové kompetencie, podľa kritikov Orbán právomoci zneužil
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/madarska-vlada-uz-nebude-mat-krizove-kompetencie-podla-kritikov-orban-pravomoci-zneuzil/
Maďarský parlament o zrušení núdzového stavu
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-rozhodne-v-utorok-o/473967-clanok.html
V Maďarsku ukončili školský rok, úspešne aj napriek pandémii
15. júna 2020 - (tasr)
V Maďarsku sa v pondelok skončil školský rok. Podľa rezortu ľudských zdrojov systém maďarského verejného vzdelávania v období pandémie koronavírusu obstál vďaka prechodu na digitálny pracovný plán. Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV ministerstvo zdôraznilo, že sa v mimoriadnych podmienkach podarilo zorganizovať maturitné skúšky a aj úspešne uzatvoriť školský rok. Za týmto úspechom stojí úsilie pedagógov, žiakov, ale aj rodičov, konštatovalo zhodne s Odborárskym zväzom pedagógov (PSZ) ministerstvo ľudských zdrojov, ktoré zdôraznilo, že vláda zaručila pracovné miesto všetkým učiteľom počas obdobia pandémie a že ich mzdy budú od 1. júla zvýšené o desať percent. PSZ ale prízvukoval, že pedagógovia v Maďarsku sú pracovne veľmi vyťažení a majú neúmerne nízke finančné ohodnotenie, preto prácu štrajkového výboru zatiaľ iba pozastavujú. Podľa odborárov prechod na digitálnu výučbu nebol bez problémov.
R. Káčer: Z tisícročného manželstva s Maďarskom bolo 950 rokov dobrých
3. júna 2020 - (tablet.tv / tasr)
„Veľmi pozitívne vnímam slovensko-maďarský vzťah, do ktorého sme vchádzali pred tisíc rokmi podľa mňa absolútne inak, než sa to historicky interpretuje. Ten vzťah bol oveľa rovnocennejší, my sme si možno neskôr v dôsledku maďarizácie vyvinuli fóbie a dezinterpretujeme túto tisícročnú históriu ako útlak. Ja túto interpretáciu nemám rád a myslím, že Slováci by mali mať oveľa sebavedomejší vzťah k tejto histórii, pretože z toho 1000-ročného manželstva bolo podľa mňa 950 rokov dobrých a zahodiť z dlhodobého vzťahu to dobré, čo sme zažili, nie je dobré,” tvrdí Rastislav Káčer. Zároveň dodáva: „Slováci sa rozhodli odísť a ten, kto odchádza zo vzťahu prvý, to má ľahšie, než ten, kto chce vo vzťahu zotrvať... Toto je trianonská trauma pre Maďarsko, ktoré si za tých sto rokov nedokázalo urobiť vlastnú reflexiu a tá trauma je veľmi živá a reálna.” Prvé zahraničné cesty nového šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka viedli do Českej republiky a Maďarska. „Hýbeme sa v našej domovine, hýbeme sa v našich tisícročných vzťahoch,” vysvetľuje R. Káčer a dodáva, že fakt, že do Maďarska išiel I. Korčok v predvečer stého výročia podpísania Trianonskej zmluvy, mu je mimoriadne sympatický, pretože je to gesto asertivity, sebavedomia, ale zároveň aj absolútnej empatie vo vzájomných vzťahoch. Ďalšie manželstvo bolo podľa R. Káčera s Čechmi a formovalo nás v politických otázkach. „Náš vzťah s Čechmi vnímam ako kľúčový, pretože aj napriek rozchodu sa nám v ňom podarilo zachovať empatiu, sme pár, ktorý sa dobre rozišiel,” myslí si R. Káčer. „Bol by som šťastný, keby sme sa časom do takejto empatie dostali aj vo vzťahu k Maďarsku,” dodáva R. Káčer. Liekom na všetky lokálne traumy je podľa slovenského diplomata európsky projekt a do korona krízy „sme si ani neuvedomili, aké je to prirodzené mať otvorené hranice a priestor... Dúfam, že po korone budeme smerovať nie k väčšej uzavretosti, ale k pochopeniu toho, že v Európe sme silnejší,” dodáva slovenský diplomat. Pozrite si reláciu SVET s Pavlom Demešom nielen o názore Rastislava Káčera na nového ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka a jeho návšteve Maďarska v predvečer 100-ho výročia podpisu Trianonskej zmluvy, ale aj na budúcnosť Európy po korona kríze.
https://www.teraz.sk/publicistika/r-kacer-z-tisicrocneho-manzelstv/471543-clanok.html
Názor Milana Kňažka: Naši Maďari
16. júna 2020 - (aktuality.sk)
V rubrike Politická aréna uverejňujeme komentáre verejne aktívnych osobností na aktuálne témy. Dnes píše Milan Kňažko o výročí Trianonu: - Predseda vlády, Matovič pri príležitosti stého výročia Trianonu pozval na úrad vlády predstaviteľov maďarskej menšiny. Bolo to gesto, ktoré zodpovedá vzťahom a komunikácii 21. storočia. Odpoveďou mu bola argumentácia 19. storočia. Na 19. storočie sa tvorcovia odovzdaného dokumentu (Memorandum maďarskej komunity) dokonca explicitne odvolávali. Týmto konštatovaním je povedané v podstate všetko, ale nedorozumenia spočívajúce v nejasnosti pojmov a v anachronizme vnímaných skutočností si zaslúžia zopár krátkych poznámok. Etnická príslušnosť nie je politickou hodnotou. Dokazujú to samotní slovenskí Maďari, ktorí sa delia podľa politických kritérií a zjavne etnická príslušnosť nie je a ani nemá byť dominantným politickým tmelom či spojovacím faktorom. Zakladanie politickej strany na etnickom prístupe je prvok nacionalizmu. K tomuto poznatku sa francúzski sociológovia dopracovali už pred desiatkami rokov. Na Slovensku neexistuje politická väčšina na etnickom princípe a teda niet dôvodu zakladať politickú etnickú menšinu. Je to MOST odnikiaľ nikam. Etnická príslušnosť je kultúrny fenomén. Kultúrne odlišnosti a rozdiely treba uchovávať pestovať a rozvíjať. To je naše spoločné bohatstvo. Táto pestrá mozaika je bohatstvom zjednotenej spoločnej Európy. Našej Európy. Na druhej strane Európa zdieľa rovnaké politické hodnoty. Teda Európa je bohatá kultúrnou rôznorodosťou, ale silná vyznávaním rovnakých politických hodnôt. Platí to aj vo vnútri štátov demokratickej Európy. Preto je na mieste podpora kultúrnych aktivít národnostných menšín a primeranú pozornosť treba venovať v tomto zmysle aj vzdelávaniu. Napokon, kultúra musí byť integrálnou súčasťou vzdelávania. Každá politická strana, hnutie či akékoľvek politické zoskupenie na Slovensku musí mať ambície, aby takéto zásady obsahoval ich program. Nie je pravda, že v NR SR nie sú Maďari. Sú vo viacerých politických stranách, podľa toho ku ktorým politickým hodnotám a politickému smerovaniu majú bližšie. Takže krokodílie slzy, že Maďari nemajú zastúpenie v parlamente, patria tiež do 19. storočia. Volič na Slovensku je vyspelejší, ako by sa na prvý pohľad zdalo. SNS je politickou stranou, ktorá proklamuje svoju národnú orientáciu. V skutočnosti už roky robí hanbu pôvodnej SNS, ktorá v kontexte doby mala svoj význam a opodstatnie. Okrem toho každá politická strana na Slovensku je predsa slovenská a národná. V zmysle politického vnímania národa dokonca aj tie menšinové. Voliči na Slovensku teda odmietli nacionalistické politické trendy. Niektorí inštinktívne, ale väčšina pravdepodobne po zrelom uvážení. Európa je typická jestvovaním národných štátov. Žiaden národ nemá v Európe dva a viac štátov. Nezdá sa mi, že by sa to mohlo a malo meniť. V niektorých prípadoch sa aj jeden zdá byť priveľa.
Matovič urobil v Maďarsku gesto k dobrým vzťahom, politológ si všimol aj rozpory
13. júna 2020 - (sita)
Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) prezentoval na oficiálnej zahraničnej návšteve Maďarska gesto, ktorým vyjadril ochotu pokračovať v dobrých vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok. Premiér po rokovaní v piatok 12. júna s maďarským predsedom vlády Viktorom Orbánom prisľúbil Maďarom žijúcim na Slovensku, že budú môcť bez strachu používať svoj jazyk a rozvíjať svoju kultúru. Chce, aby sa Maďari na Slovensku cítili ako rovnocenní občania.
Ochota pokračovať v dobrých vzťahoch - Politológ to vníma na jednej strane ako štandardný diplomatický jazyk, s ktorým sa je možné na takejto úrovni stretnúť. „K ochrane menšín nás navyše zaväzujú medzinárodné dohody a záväzky, ktoré sme v minulosti prijali, a tak premiér nepovedal nič revolučné. Ide skôr o akési gesto, ktorým chcel vyjadriť ochotu pokračovať v dobrých vzťahoch Slovenska s Maďarskom, aké sme poznali za posledné roky,“ zhodnotil Eštok. Rovnako to vníma aj ako odkaz slovenským občanom maďarskej národnosti, ktorí sú podľa politológa pre Matoviča a jeho hnutie zaujímavým a dôležitým elektorátom. Slovenský premiér v piatok zároveň povedal, že by bolo dobré, ak by sa aj Maďari učili po slovensky, čo by z nich spravilo unikátny národ v rámci Visegrádskej štvorky (V4). Znalosť štátneho jazyka a akceptácia, že materinským jazykom občana štátu je jazyk iný ako štátny, je podľa politológa absolútne v poriadku. „Práve to je ideálny stav, o ktorý by sme sa mali usilovať. Osobne to nevnímam ako oxymoron. Na druhej strane, je a pravdepodobne ešte dlho bude, ťažké toto obojstranné pochopenie dosiahnuť v širokej miere. Z čisto pragmatického pohľadu by to mal byť jednoznačný cieľ, tak oficiálnych politických predstaviteľov na Slovensku, ako aj bežných občanov maďarskej národnosti,“ ozrejmil.
Rozpory vo vyjadreniach - Slovensko-maďarské vzťahy sú podľa Eštoka v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni. Bude podľa neho v záujme oboch vlád, aby takýmito ostali. „Ukazujú sa totiž, okrem iného, najmä viaceré pozitíva spoločného postupu v rámci V4 v rôznych otázkach. Narušenie vzájomných slovensko-maďarských vzťahov by výrazne oslabilo súdržnosť v rámci V4, a to si štáty strednej Európy aktuálne nemôžu dovoliť,“ vysvetlil politológ. Je preto podľa jeho slov potrebné zvyknúť si, že slovník a nástroje vnútornej a zahraničnej politiky oboch vlád niekedy môžu vyzerať protichodne. „Tento rozpor sme videli aj v piatok na pozitívnej rétorike o maďarskej menšine z úst Igora Matoviča, ktorá bola v kontraste s jeho vyjadreniami po poslednom stretnutí premiéra s predstaviteľmi tejto menšiny,“ priblížil Eštok. Rozpory našiel aj vo vyjadreniach Viktora Orbána. „Jeho prejav k stému výročiu Trianonu, smerovaný domácemu obyvateľstvu, môžeme pokojne označiť za nacionalistický. Jeho piatkové zmierlivé vyjadrenia k vzťahom Maďarska so susednými štátmi, ktoré existujú aj vďaka Trianonskej dohode, boli protichodné s predchádzajúcim tvrdením,“ porovnal politológ. Nenazval by to však neúprimnosťou zo strany maďarského predsedu vlády, ale skôr pragmatizmom.
Igor Matovič sa v Budapešti stretol aj so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku
12. júna 2020 - (tasr)
Predseda vlády SR Igor Matovič sa 12. júna 2020 v závere svojej oficiálnej návštevy Maďarska stretol s predstaviteľmi slovenskej národnosti. Na schôdzke na pôde veľvyslanectva SR v Budapešti sa zúčastnili aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková a zástupca Slovákov v Národnom zhromaždení, parlamentný hovorca Anton Paulik. Igor Matovič vyjadril radosť zo stretnutia s tamojšími Slovákmi, ktorí - ako povedal - si aj po 300 rokoch chránia svoj jazyk a chcú ho uchrániť aj pre svoje deti a vnúčatá. „Aj Viktor Orbán otvoril tému, že by Maďarsko chcelo darovať Slovákom v Maďarsku jeden kostol na to, aby si tam vytvorili svoje centrum, lebo ten kostol už neslúži pôvodným účelom,” povedal premiér a dodal, že hovorili aj o učiteľoch slovenčiny, ktorých v Maďarsku nie je dostatok. Predseda slovenskej vlády podčiarkol, že Slovákov v zahraničí treba podporovať. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková pre TASR dávnejšie uviedla, že ide o bývalý slovenský evanjelický kostol v Pešti, ktorý by slúžil ako multifunkčné centrum Slovákov, na ktoré by prispeli maďarská i slovenská vláda. Ministerský predseda pripomenul aj schôdzku s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom. Stretnutie označil za rovnako priateľské ako s Viktorom Orbánom. „Lászlóovi Kövérovi som povedal, že konečne som v tej budove, ktorú stavali Slováci. Na Slovensku sa to traduje, tak sme sa tomu aj zasmiali,” dodal Matovič s poznámkou, že politiku robí trošku inak, nie vždy v súlade s bontónom a protokolom, ale o to úprimnejšie.
Matovič: Maďari sú nielen susedia, ale aj naši blízki priatelia
12. júna 2020 - (tasr)
Slovensko považuje Maďarov nielen za susedov, ale aj za blízkych priateľov. Predseda vlády SR Igor Matovič to povedal v piatok v Budapešti v rámci oficiálnej návštevy Maďarska po schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Matovič zdôraznil, že ako prvý predseda slovenskej vlády sa dva dni pred 100. výročím podpísania Trianonskej mierovej zmluvy prihlásil k spoločnej histórii Slovákov a Maďarov. Všetkým Maďarom odkázal, že jeho vláda na Slovensku vytvorí podmienky na to, aby mohli bez strachu používať svoj jazyk. „Naším cieľom je chrániť každého občana bez ohľadu na to, akým jazykom hovorí,” povedal Matovič. Premiér poďakoval maďarskej vláde za dovoz občanov Slovenska zo zahraničia maďarskými lietadlami. Ocenil aj spoluprácu pri postupnom uvoľňovaní opatrení na štátnych hraniciach. K maďarskej menšine na Slovensku premiér ďalej povedal, že je prirodzené, že sa Maďarsko zaujíma o jej životné podmienky a postavenie. „Chceme dosiahnuť stav, keď sa Maďari na Slovensku budú cítiť úplne rovnoprávnymi občanmi so všetkými ostatnými, keď budeme rozvíjať všetky územia Slovenska bez ohľadu na to, kto tam žije a akým jazykom ho jeho mama naučila rozprávať,” podčiarkol Matovič. Vyjadril podporu tomu, aby matky učili svoje deti rodný jazyk. Súčasne vyjadril túžbu, aby ich nabádali k tomu, aby sa s radosťou učili aj slovenský jazyk, pretože krajina, v ktorej žijú, sa k nim bude stavať partnersky a bude ich považovať za rovnoprávnych partnerov. Matovič ubezpečil Orbána, že Slovensko podporuje projekt Vyšehradskej štvorky (V4), aby bola zoskupením, ktoré drží spolu v kľúčových situáciách - napríklad pri súčasných rokovaniach o fonde rozvoja Európskej únie (EÚ).
Orbán sa poďakoval slovenskému premiérovi za jeho gesto voči Maďarom i za spoluprácu pri riešení problémov súvisiacich s koronavírusovou pandémiou. Maďarský ministerský predseda podotkol, že Budapešť je hrdá na spoločenstvo Slovákov žijúcich v Maďarsku. „Slováci majú krásne školy a kostoly, obohacujú našu krajinu. V parlamente je návrh na štvornásobné zvýšenie podpory inštitúciám slovenskej menšiny v Maďarsku,” dodal Orbán s tým, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom jeho krajiny. Orbán povedal, že Maďari a Slováci chcú vzájomnú úctu a chcú byť spoločne úspešnými. Zdôraznil, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. Vyzval slovenských podnikateľov na investovanie v Maďarsku. Za udalosti historického významu nadchádzajúcich mesiacov označil odovzdanie dunajského mosta medzi Komárnom a Komáromom a vybudovanie šiestich nových hraničných priechodov, z ktorých tri budú mosty na rieke Ipeľ - ďalej bude do konca roka v dvoch bodoch prepojená elektrická sieť oboch krajín a významne bude zvýšená kapacita plynového interkonektoru.
Maďari môžu na Slovensku bez strachu rozvíjať svoju kultúru
„Každému Maďarovi chcem sľúbiť a garantovať, že Slovensko vytvorí také zázemie maďarskej komunite na Slovensku, aby mohli bez strachu používať svoj jazyk a rozvíjať svoju kultúru,“ povedal slovenský premiér. Zároveň je ale podľa neho vítané, aby sa Maďari na Slovensku učili aj po slovensky. To z Maďarov podľa neho môže urobiť unikátny národ v rámci V4, ak budú rozumieť v podstate všetkým jazykom jej členských krajín. Slovenský premiér zdôraznil, že stretnutie s maďarským premiérom sa nieslo v duchu hesla „minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách“. Ako však dodal, nemožno si pred spoločnou minulosťou zakrývať oči. „Kto ignoruje históriu je vystavený tomu, že ju bude musieť znovu prežiť,“ vysvetlil.
https://www.webnoviny.sk/madari-mozu-na-slovensku-rozvijat-svoju-kulturu-podla-matovica-by-sa-mohli-ucit-aj-po-slovensky/
Brífing Matoviča s Orbánom
https://youtu.be/yckH-Aqhxko
Aj sme sa zasmiali, aj dobrá nálada bola
- hodnotil Matovič po svojej návšteve v Budapešti / „Aj som predsedovi parlamentu Lászlóovi Kövérovi povedal, že som konečne v tej budove, o ktorej sa na Slovensku traduje, že ju postavili Slováci,“ priblížil.
https://www.webnoviny.sk/aj-sme-sa-zasmiali-aj-dobra-nalada-bola-hodnotil-matovic-po-svojej-navsteve-v-budapesti/
Orbán po stretnutí s Matovičom: Nikdy nebudeme mať rovnaký pohľad na Trianon, to je nemožné
„Príslušníci maďarskej menšiny sú veľkým obohatením pre Slovensko“
https://hnonline.sk/svet/2162781-orban-po-stretnuti-s-matovicom-nikdy-nebudeme-mat-rovnaky-pohlad-na-trianon-to-je-nemozne
Igor Matovič v piatok navštívi Budapešť
8. júna 2020 - (tasr)
Predseda vlády SR Igor Matovič 12. júna 2020 navštívi Budapešť, oznámil v parlamente maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. „Predseda slovenskej vlády môže osobne rátať so spoluprácou Maďarska a maďarskej vlády. Našim spoločným záujmom je urobiť zo spoločenstva Maďarov žijúcich na Slovensku úspešné spoločenstvo. Slovensko je dôležitým strategickým partnerom Maďarska, preto nový premiér v piatok navštívi Maďarsko,” povedal šéf maďarskej diplomacie v zákonodarnom zbore v rámci hodiny otázok. Szijjártó k otázke susedskej politiky svojej krajiny okrem iného podotkol, že vzťahy Maďarska so Slovenskom, ale aj so Srbskom, nikdy neboli také dobré ako v súčasnosti. Minister ocenil minulotýždňové gesto Matoviča voči príslušníkom maďarskej menšiny, keď ich predstaviteľov pozval v predvečer 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy na Bratislavský hrad.
Západ znásilnil tisícročné hranice strednej Európy
To mu nikdy nezabudneme… Maďarsko dosiahne brány víťazstva, odkazuje Orbán. / Dva dni po stom výročí Trianonskej zmluvy, predniesol Viktor Orbán prejav, v ktorom chválil maďarské ženy za gény, ktoré dávajú deťom, hovoril o zahraničných zradcoch, morálnej poklesnutosti aj o tom, že Maďari prežili nacistické lágre, sovietske gulagy, vysídlenia aj Československo. Sľuboval víťazstvo, ktoré zaistí keď nie táto generácia, tak tá ďalšia určite.
https://dennikn.sk/1928838/zapad-znasilnil-tisicrocne-hranice-strednej-europy-to-mu-nikdy-nezabudneme-madarsko-dosiahne-brany-vitazstva-odkazuje-orban/
SMK chce konflikt, nie autonómiu
10. júna 2020 - (Katarína Cséfalvayová - komentare.sme.sk)
Získať hlasy poburovaním / Máme na viac / Maďari na Slovensku potrebujú normálne, moderné zastupovanie ich záujmov. - Memorandum, ktoré zástupcovia SMK odovzdali premiérovi pri príležitosti stého výročia Trianonu, sa len ťažko dá interpretovať inak ako požiadavka autonómie, akokoľvek by signatári krčili plecami, že slovo „autonómia” text neobsahuje a že bol nesprávne pochopený. Pamätám si, ako na mňa v 90. rokoch spolužiaci v základnej škole pokrikovali „Za Dunaj!”, a preto si nesmierne cením pokrok, ktorý sme od tých čias vo vzájomných vzťahoch urobili. Nevraživosť vystriedala tolerancia a vzájomné spolužitie, hoci občas môže mať svoje úskalia, sa za minulé obdobie dá označiť za harmonické. V posledných rokoch sa navyše maďarskej komunite podarilo dosiahnuť dôležité víťazstvá, ako záchrana málotriednych škôl (z ktorých mnohé sú národnostné), dvojjazyčné dopravné značenie na územiach s menšinovým obyvateľstvom či zvýšenie prostriedkov na rozvoj menšinovej kultúry. Prečo teda práve teraz prichádza požiadavka na autonómiu, respektíve „maďarské okolie s maďarskou samosprávou”?
Získať hlasy poburovaním - Ocitli sme sa v situácii, keď po prvýkrát za históriu samostatného Slovenska nemá maďarská menšina vlastné zastúpenie v parlamente. Možno pod vplyvom celkovej ideovej a programovej vyprázdnenosti politiky, možno pre konflikty medzi jej politickými predstaviteľmi navzájom a preto, že maďarské strany sa viac ako reálnou ponukou pre voličov pred voľbami zaoberali samy sebou, maďarskí voliči vo veľkom počte zostali v deň volieb doma alebo odovzdali dôveru niektorej zo slovenských politických strán. “Maďarská komunita má na viac než na šibrinkovanie autonómiou, ktoré svedčí skôr o myšlienkovej vyprahnutosti.“ Rozčarovanie politických zástupcov maďarskej menšiny je pochopiteľné, rovnako ako snaha získať v budúcnosti významnejšiu voličskú podporu. Je však odsúdeniahodné, ak túto podporu chce niekto získavať vyvolávaním konfliktu, nenávisti, a vymazaním dlhých rokov dobre vykonanej práce v oblasti slovensko-maďarských vzťahov. Pretože som presvedčená, že presne o toto autorom memoranda maďarskej komunity išlo. Nie o autonómiu či maďarskú samosprávu. Ale o konflikt. Opísať podstatu autonómie bez toho, aby sme ju zmienili, tváriť sa, že sme zostali nepochopení, ale pritom sa modliť, aby tento výstrel zasiahol presne tam, kde bol mierený - na najnižšie nacionalistické pudy na opačnom brehu, na to, že sa hádam nájde niekto z kotlebovsko-slotovskej komunity, kto urobí tlačovku a pošle Maďarov aj s ich memorandom opäť za Dunaj. Aby sme mohli byť tými, ktorí ochránia Maďarov na Slovensku pred útlakom, ktorí im vybojujú práva, a koho musí voliť každý, kto po maďarsky hovoriť chce, aby po maďarsky hovoriť vôbec mohol. Inými slovami, získať preferencie a hlasy nie programom a ideou, ale vyvolávaním konfliktu a rozsievaním strachu.
Máme na viac - Som rada, že ani niekoľko dní po odovzdaní memoranda neprišla iná reakcia ako zdvihnuté obočia a verím, že to tak aj zostane. Pocit trpkosti však ešte nejaký čas pretrvá. Pretože som presvedčená, že maďarská komunita má predsa na viac, než na šibrinkovanie autonómiou, ktoré svedčí skôr o myšlienkovej vyprahnutosti jej súčasných politických zástupcov. Rozprávajme sa o potrebných zmenách v menšinovom vzdelávaní, v oblasti kultúry, dokonca aj o zlepšení fungovania samosprávy v prospech menšín, ale robme to tak, ako sa patrí na 21. storočie. A nie vzývaním zlých duchov trianonského obdobia.
Sto rokov Trianonu. Orbán zamával mečom
9. júna 2020 - (Dag Daniš - Aktuality.sk)
Nenecháme to len tak... Asi takto by sa dal stručne zhrnúť odkaz Orbána Maďarom a ich susedom pri stom výročí Trianonskej dohody. Politický prejav Viktora Orbána bol symbolickým trhaním Trianonskej mierovej dohody a mobilizáciou síl. Dával si pozor, aby to neprehnal. No vo výsledku svetu odkázal, že povojnový poriadok je pre Maďarov neprijateľný. A dočasný.
Reč mytológie - Orbán obvinil Západ, že „znásilnil tisícročné hranice a dejiny strednej Európy, zovrel Maďarov medzi hranice, ktoré sa nedajú ubrániť a z krajiny urobil celu smrti“. Hranice sa podľa neho v strednej Európe určovali podobne nemorálne ako v Afrike a na Blízkom východe. Jazykom národnej mytológie Orbán naznačil aj riešenia, resp. program:
- spájať maďarský národ a jeho silu ponad štátne hranice
- budovať silnú armádu
- vydržať a čakať na „piatu trianonskú generáciu“, ktorá opäť privedie Maďarov k sláve a víťazstvu v rozhodujúcej bitke
Maďarský premiér sa tým zahral na Krstiteľa: nebude to on, kto spasí maďarský národ; on len pripraví cestu ďalšej generácii, tej, ktorá odstráni historické krivdy a „vykoná definitívne kroky“. Nedopovedal, ako si predstavuje víťazný pochod piatej generácie. Len to naznačil. Orbán tým ostal verný politickému realizmu. Kladie pred seba primerané ciele. A trpezlivo čaká, kým nadíde čas na veľké zmeny.
Cieľ: revízia hraníc - To, čo Orbán zamlčal alebo skryl medzi riadky, môžeme dopovedať za neho. Z logiky aj sentimentu jeho programu jasne vyplýva, že za konečný cieľ považuje revíziu hraníc. Teda únik Maďarov z „cely smrti“. Táto požiadavka môže časom zaznieť buď v tvrdej podobe, alebo v mäkšej. Tá tvrdá by znamenala tlak na opakovanie Viedenskej arbitráže, kedy si Maďarsko - po vzore Nemecka a Mníchovskej dohody - presadilo rozšírenie štátnych hraníc všade tam, kde žila maďarská menšina. Mäkká forma by zas znamenala presadiť pre maďarské menšiny v susedných štátoch územnú autonómiu s vlastnou, maďarskou vládou. Z Maďarska by sa tým stala hybridná spolková krajina, národne aj politicky previazaná s maďarskými „štátmi“ (autonómnymi územiami) pri hraniciach. S tým, že maďarské menšiny by mali nielen vlastnú vládu, ale aj maďarské štátne občianstvo. Nastolenie tvrdšej požiadavky má čakať na „piatu generáciu“ po Trianone. Nastolenie jej mäkšej verzie je už tu. Prišlo to rýchlo. Aj keď možno nie nečakane... SMK predložila premiérovi Matovičovi Memorandum maďarskej komunity. Hlavnou požiadavkou je vytvoriť na Slovensku územnú autonómiu, resp. samosprávne „Maďarské okolie“, ktoré by spravovali Maďari. Okrem toho SMK žiada uznať Maďarov ako štátotvorný národ priamo v Ústave. A akceptovať dvojaké občianstvo (okrem slovenského aj štátne občianstvo Maďarska).
László Sólymos: V menšinovej politike sme na tenkom ľade
8. júna 2020 - (Pravda)
Spomienka na Trianon sa namiesto spolupráce skončila konfliktom. Premiér Matovič hovorí, že SMK mu „opľula podanú ruku.” Aká bude situácia na juhu Slovenska, potom ako maďarská menšina nemá zastúpenie v parlamente? Strana Most-Híd vznikla v roku 2009, aby umierneným spôsobom presadzovala požiadavky maďarskej menšiny. Podľa Lászlóa Sólymosa v čase jej vzniku bolo cítiť napätie v spoločnosti medzi Maďarmi a Slovákmi. Počas existencie strany Most-Híd sa situácia zmenila, ale Sólymos sa obáva, aby sa situácia neobrátila. „Netreba veľa, a to, čo sme dosiahli za posledné roky, že je to (vzťahy) na inej úrovni, netreba veľa, aby sa to vrátilo naspäť,“ povedal Sólymos. „Všetci manévrujeme, keď robíme veci v menšinovej politike alebo v spolunažívaní väčšiny a menšiny, na veľmi tenkom ľade, musí ísť po ňom veľmi opatrne, aby sa zbytočne nenarobili problémy,“ uviedol a poukázal pri tom na podujatie premiéra Igora Matoviča, ktorý na Bratislavskom hrade zorganizoval stretnutie s predstaviteľmi maďarskej menšiny. Na nej mu politici zo strany SMK odovzdali Memorandum maďarskej menšiny. Matovič to neskôr označil za zneužitie podujatia a hovoril o opľutí podanej ruky. Sólymosovi, ktorý tiež bol na stretnutí, sa nepáčil ani spôsob odovzdania memoranda, ani reakcia premiéra. Takisto poukázal na to, že výber hostí nebol reprezentatívny a niektorí významní ľudia z maďarskej komunity tam podľa neho chýbali. „Od začiatku to bolo uchopené veľmi nešťastne, bolo to šité horúcou ihlou pánom premiérom a pánom Berényim, aj zoznam pozvaných bol čudný. Keď pozvem maďarskú menšinu a všetky politické strany, ktoré ju zastupujú, tak odtiaľ chýbali ľudia. Chýbali tam ľudia, ktorí dvadsať rokov vždy stáli na strane vývoja demokratického Slovenska, aby sme vedeli v tejto krajine spolu kľudne nažívať. Neviem akým spôsobom vyberali ľudí, v každom prípade to bolo neštandardné a veľmi nešťastné,“ uviedol Sólymos. Bolo z toho vidieť, že Matovič nepozná pomery v maďarskej komunite, dodal. „Je nešťastné, keď na deň spolupatričnosti Maďarov slovenský premiér Maďarov rozdeľuje. Nepochopili myšlienku toho dňa, koledovalo si to o to, čo sa stalo,“ povedal.
Treba meniť preambulu ústavy?
Prečo nie deklaráciu zvrchovanosti? Nie je to nezmysel? - Strany zastupujúce maďarskú komunitu na Slovensku občas otvoria tému zmeny preambuly našej ústavy, kde chcú zmeniť formuláciu „my národ slovenský“ na „my občania SR“. Aký to má zmysel?
https://milanpilip.blog.sme.sk/c/538037/treba-menit-preambulu-ustavy-preco-nie-deklaraciu-zvrchovanosti-nie-je-to-nezmysel.html
Za krokom SMK vidí koalícia zneužitie, opozícia nedomyslený ťah premiéra
https://spravy.sk/clanok/3089744-za-krokom-smk-vidi-koalicia-zneuzitie-opozicia-nedomysleny-tah-premiera/
Keby nebolo Trianonu, môj manžel by sa nikdy nenarodil
9. júna 2020 - (Diána Marosz - dianamarosz.blog.sme.sk)
4. júna 2020. Sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Pre Maďarov dôležitý dátum. Otvorím internet a všade samý Trianon. Podpísanie mierovej zmluvy ustálil rozpad Uhorska, vytýčil nové hranice Maďarska a nástupníckych štátov. Za hranicami nového Maďarska sa ocitli vyše tri milióny Maďarov. Ďalších 420 000 utieklo z odčlenených území do Maďarska, hlavne do Budapešti, kde im nevedeli ponúknuť ani prácu, ani bývanie. Mnohí z nich žili roky vo vagónoch, medzi nimi aj mama mne blízkeho človeka. Tento človek, ktorý mi v rokoch dospievania na pár rokov nahradil otca, často rozprával o tom, ako rodina jeho mamy ušla z Československa. Vždy o tom hovoril s veľkými emóciami. Videla som status, ktorý dal na Facebook 4. júna 2020: „Dnes som začal svoj deň minútou nemého státia v pozore.“ Ja osobne som nemala k Trianonu nijaký vzťah. Keď som bola dieťa, v našej rodine sme sa o tejto téme nebavili. Nemala som nikoho, kto by pochádzal z odtrhnutých území. Bolo to ešte za minulého režimu, keď samotná trianonská otázka bola tabuizovaná. Pôvodne som neplánovala písať o Trianone. Neviem a ani nechcem sa odborne vyjadriť k tejto problematike. Niektorí z mojich verných čitateľov mi však naznačili, že by som mala niečo napísať k tomuto výročiu. Potom ma oslovil Lukáš Krivošík, či by sa so mnou mohol porozprávať o Trianone pre denník Postoj. No bolo mi to treba...? - bola moja prvá myšlienka. Ale keďže pána Krivošíka pokladám za slušného a korektného novinára, nakoniec som súhlasila. Potom som si povedala, že keď to teda môžem povedať pre Postoj, tak prečo by som o tom nemohla napísať aj tu na blogu.
Urobme spoločnú akciu - Začnem to trocha obšírnejšie. Niekedy na jeseň minulého roka nám zavolal pán Mičovský (terajší minister pôdohospodárstva). Blíži sa storočnica Trianonu a pri tejto príležitosti by chcel zorganizovať spoločnú spomienkovú akciu vo Francúzsku, priamo na mieste, kde bola mierová zmluva podpísaná. Chcel by, aby tam boli prítomní Slováci aj Maďari a aby vzájomne vyhlásili, že rešpektujú pocity a postoje toho druhého, že chcú žiť v mieri a vo vzájomnej úcte. Potešila som sa tomuto nápadu. Dohodli sme sa, že sa pokúsime dať dokopy skupinu ľudí z obidvoch strán. V januári tohto roku som sa zúčastnila na podujatí Café Európy v Žiline s názvom Trianon - storočná krivda Maďarov? Diskutovali Roman Holec, Kálmán Petőcz a Tomáš Strážay. Bola to múdra a kultivovaná debata, žiadne vražedné vášne. Po diskusii sme sa ešte rozprávali s pánom Petőczom, spomínal, že by chcel zorganizovať nejaké slovensko-maďarské akcie ohľadom stého výročia. Potom prišiel koronavírus a všetko bolo inak. Nekonali sa žiadne akcie. Nešli sme do Francúzska. Tri mesiace sme neboli ani v Maďarsku. A tak som celý fenomén „Trianon“ sledovala iba na internete. Videla som všeličo. A premýšľala som.
Čo by bolo, keby... - Keby nebolo Trianonu, môj manžel by sa s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nenarodil. Tým pádom by sa nenarodili ani moje deti. Ako to myslím? Manželova stará mama sa narodila v roku 1911 v maďarskej rodine v Michalovciach. Vydala sa za Slováka, ktorý pracoval v justícii v Košiciach. Neskôr sa presťahovali do Žiliny. Ich dcéra, moja svokra robila v žilinskej mliekarni. Tam sa zoznámila so svojím budúcim manželom, ktorý pochádzal z Havířova. Nuž, keby nebolo Trianonu, všetko by bolo inak. Starý otec by sa pravdepodobne pomaďarčil, aby mohol ostať vo svojom fachu. Nepresťahovali by sa do Žiliny, z ich detí by vyrástli Maďari a moja svokra by sa nikdy nezoznámila s mojím havířovským svokrom. Alebo aj keby sa presťahovali na sever, v žilinskej mliekarni by nerobili zahraniční inžinieri z Čiech, takže výsledok by bol rovnaký. Sú to samozrejme len hypotetické úvahy. Neviem odhadnúť, ako by sa vyvíjal osud slovenského obyvateľstva, keby sa Uhorsko nerozpadlo. Keď však čítam maďarské písomnosti zo začiatku 20. storočia, isté smerovanie je jasné: Treba teda využiť každú príležitosť a prostriedok, lebo teraz je reč o tom, či sa pomaďarčí celé okolie, alebo neskôr budeme horko plakať kvôli našej hriešnej ľahostajnosti! Vedomie, že jediným istým základom jednotného uhorského štátu a maďarskej hegemónie v budúcnosti je kultúrna nadradenosť Maďarstva, nech zocelí energiu našich vodcov, a nám, bezmenným nádenníkom verejného vzdelávania nech naďalej otvára žriedla podporujúceho záujmu a obetavosti. Citáty pochádzajú z výročných správ žilinskej reálky (rok 1896 a 1913). My Maďari máme sklon pozerať sa na trianonskú problematiku len z nášho uhla pohľadu. Ublížili nám, ukrižovali naše Uhorsko. Trpeli sme a stále trpíme. Nikdy nezabudneme. Nezaujíma nás, prečo sa tak stalo. Či náhodou sme nemali aj my nejaký podiel na tom žalostnom výsledku. Ani to nás nezaujíma, ako to prežívajú naši susedia.
„Kráľovstvo jedného jazyka a jedného mravu je slabé a krehké“ - Maďarská vláda dala v Budapešti postaviť na storočnicu nový pamätník. Je to sto metrov dlhá chodba v zemi oproti parlamentu, na stenách ktorej sú vyryté názvy všetkých obcí bývalého Uhorska. Problém je v tom, že názvy pochádzajú zo zoznamu z roku 1913. Vtedajšia administratívna reforma pomaďarčila názvy množstva obcí na etnicky slovenských a rumunských územiach, kde Maďari nikdy nežili. Proces, ktorý vyústil do zákona zjednotenia názvov všetkých obcí Uhorska, sa začal už v 80-tych rokoch 19. storočia. Úradníci, ktorí sa tomu venovali, vymýšľali umelé, často úplne neodôvodnené, historicky nepodložené názvy. Hádajte napríklad, aká slovenská obec sa skrýva pod názvom Dombelve. Prezradím vám: Zákopčie. A čo môže byť Fenyvesszoros? Svrčinovec. Pomaďarčenie týchto nemaďarských názvov, ktoré právom vyvolalo odpor v kruhoch miestneho obyvateľstva, je ťažkým dedičstvom - hovorí historik László Szarka v článku v Új Szó, v ktorom uvažuje o aspektoch spracovania trianonského dedičstva. Už samotný názov článku je veľavravný: Mnohojazyčná krajina - jednojazyčný sen a pamäť(ník). László Szarka zdôrazňuje, že okrem maďarsko-maďarského dialógu (čiže dialógu medzi Maďarmi žijúcimi v Maďarsku a Maďarmi v nástupníckych štátoch) by sme sa mali sústrediť aj na hľadanie spoločných odpovedí na naše niekdajšie konflikty s potomkami etník, s ktorými sme spolu bývali v Uhorsku. Úplne súhlasím s touto úvahou. Väčšina Maďarov si vôbec neuvedomuje, že v historickom Uhorsku žili okrem Maďarov aj iné národnosti. Zabudli sme na odkaz nášho spoločného kráľa sv. Štefana: „Kráľovstvo jedného jazyka a jedného mravu je slabé a krehké“. (Len malá poznámka: ku zmene názvov došlo aj na druhej strane - po druhej svetovej vojne Slováci premenovali niektoré obce s maďarským obyvateľstvom - takto vzniklo z Parkanu Štúrovo, z Čeklísu Bernolákovo, zo Starej Ďaly Hurbanovo atď. Nečudujme sa, že to dráždi maďarských obyvateľov týchto obcí rovnako, ako opačný akt dráždil kedysi Slovákov.)
Spolupatričnosť - Dostala sa ku mne turíčna kázeň maďarského diecézneho biskupa Jánosa Székelya zo Szombathelyu. Kázeň bola o Trianone. Čakala som niečo v duchu trianonského trúchlenia a spolupatričnosti všetkých Maďarov (4. jún je od r. 2010 oficiálne Dňom národnej spolupatričnosti Maďarov). Pán biskup ma však veľmi pozitívne prekvapil. Povedal medzi inými tieto vety: „Medzi príčinami Trianonu je aj naša vlastná zodpovednosť. Maďarská politická elita túžbu našich národností buď nepočula vôbec, alebo len veľmi neskoro. (...) Spracovanie trianonskej traumy má z našej strany jeden veľmi dôležitý krok, ktorý mnohí z nás urobia asi veľmi ťažko: mali by sme sa naučiť prežívať radosť susedných národov. Tú radosť, že Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Ukrajina, teda susedné národy, niektoré z nich prvýkrát počas histórie mohli uskutočniť svoj sen, aby sami tvorili a pestovali svoju vlastnú kultúru. Myslím si, že sa musíme naučiť úprimne prežívať radosť susedných národov.“ Potom porozprával príbeh: na františkánskom gymnáziu mal vynikajúceho učiteľa maďarčiny, ktorý sa na hodinách literatúry venoval aj spisovateľom susedných národov. „Bol to pre nás neskutočne veľký zážitok. Otvoril nám oči, srdce. Aké by to bolo dobré, keby sa niečo podobné dialo v každej maďarskej škole.“ V súzvuku s týmito slovami sa nesú úvahy muža z krátkeho videa, ktoré pripravili členovia Hnutia zmierenia Charta XXI. Pýtali sa okoloidúcich v Budapešti na nábreží Dunaja, čo si myslia o Trianone a čo by odkázali svojim pravnúčatám. Jeden sympatický muž povedal vetu, ktorú som aj ja vyslovila v rozhovore pre Postoj: pripomínajme nielen spolupatričnosť Maďarov, ale aj spolupatričnosť Maďarov s okolitými národmi. A na záver ešte pridal úplne skvelý nápad: cestou zblíženia by mohlo byť, keby sa každý z nás naučil jazyk jedného zo susedných národov. Teším sa, že ja som túto úlohu už splnila a povzbudzujem každého, aby sme sa učili jazyky našich susedov. Verte, má to blahodarný vplyv na búranie predsudkov! V duchu spolupatričnosti národov strednej Európy sa uskutočnila aj veľmi pekná symbolická umelecká akcia jedného budapeštianskeho hudobného telesa. Medzinárodne uznávaný mužský zbor sv. Efréma na čele s Tamásom Bubnóm zorganizoval v deň výročia trianonskej zmluvy online hudobnú modlitbu za národy Karpatskej kotliny. „Pre nás Maďarov je trianonské rozhodnutie veľmi bolestivé, ale naša história mala veľa ťažkých období, ktoré sme prežili a znovu sme z nich povstali. My v zbore sv. Efréma si myslíme, že sami si nedáme rady. Je však pre nás nádejou, že skoro tisíc rokov sme žili spolu s tunajšími národmi. Aj teraz musíme nájsť spoločnú reč o budúcnosti v Karpatskej domovine.“ V rámci online modlitby zaznel Otčenáš v 16 jazykoch Karpatskej kotliny a mariánske piesne v jednotlivých jazykoch: po slovensky, rumunsky, nemecky, rusínsky, rómsky, hebrejsky, chorvátsky, poľsky, bulharsky, taliansky, arménsky, srbsky, slovinsky, ukrajinsky, grécky a maďarsky. Ak máte voľnú hodinku a záľubu v krásnej farbe mužských hlasov, vypočujte si celú hudobnú modlitbu. Modlitbu a pieseň v slovenčine nájdete od 18:55. Neprezradím, ktorá to je, určite ju spoznáte. Som rada, že som slovenskú pieseň mohla zboru sprostredkovať práve ja. Myslím, že ich slovenská výslovnosť je obdivuhodná. Posúďte sami. Vedúci zboru v úvode modlitby povedal: „Ten, kto dnes triedi, posudzuje alebo uráža obyvateľov Karpatskej kotliny podľa toho, akým jazykom rozprávajú, mal by si byť vedomý toho, že s veľkou pravdepodobnosťou osočuje jazyk, kultúru a ľudskú dôstojnosť svojich prarodičov alebo pravnúčat.“ Myslím, že táto veta vystihuje podstatu: poukazuje na nezmyselnosť vzájomnej nevraživosti. Buďme otvorení a majme úctu k druhému.
Núdzový stav sa skončí 13. júna
Naďalej trvá mimoriadna situácia
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/554142-o-nudzovom-stave-vlada-nemusela-rozhodovat/
Ikarus 280: ‘Maďarský obor‘ ovládol mestá východu. Potom sa zrútil ako Ikaros
Slávny autobus z Maďarska jazdil na našich cestách neuveriteľných 35 rokov. Obrovský kus práce však urobil aj v ďalších východoeurópskych krajinách. Modelom 280 ovládol Ikarus dve tretiny svetovej výroby kĺbových autobusov. Jeho koniec bol však rýchly. Takmer ako Ikarov mýtický let.
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/554345-ikarus-280-madarsky-obor-ovladol-mesta-vychodu-potom-sa-zrutil-ako-ikaros/
Inflácia v Maďarsku dosiahla v máji viac než dvojročné minimum
Spotrebiteľské ceny vzrástli v Maďarsku v máji medziročne o 2,2 % po 2,4-percentnom raste v apríli.
https://www.teraz.sk/zahranicie/hospodarstvo-inflacia-v-madarsku-dos/472773-clanok.html
Na hranici medzi Srbskom a Maďarskom našli tunel využívaný migrantmi
Tunel je dlhý 24 metrov. Ide už o tretiu takúto podzemnú cestu, ktorú sa tento rok podarilo objaviť.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-policia-objavila-na-hranicia/472671-clanok.html
Hraničné priechody medzi Maďarskom a Slovinskom sú otvorené
9. júna 2020 - (tasr)
Všetky cestné hraničné priechody medzi Maďarskom a Slovinskom sú od utorka otvorené, oznámil skoro ráno na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. „Priebežne rokujeme so susednými krajinami o zmiernení, prípadne o zrušení obmedzení týkajúcich sa prechodu štátnych hraníc,” poznamenal šéf diplomacie. Dodal, že v pondelok telefonoval so slovinským ministrom zahraničných vecí Anžem Logarom. Podľa Szijjártóa policajní šéfovia oboch krajín označili situáciu za vhodnú pre otvorenie maďarsko-slovinských hraníc a preto od utorka môžu cestujúci využiť všetkých 12 cestných hraničných priechodov.
V Budapešti postavia pomník obetiam tragickej zrážky lode Viking Sigyn
Bilancia najtragickejšej lodnej nehody v Maďarsku je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-rokoval-telefonicky-s-juhok/472522-clanok.html
To najlepšie a najhoršie z Maďarska
Péter Nádas: Stav vecí / Preklad Renáta Deáková / PLAV, 2020 - 168 strán
10. júna 2020 - (Michal Hvorecký - dennikn.sk)
Maďarský spisovateľ Péter Nádas, ročník 1942, sa vyvinul na autora mimoriadne opulentných, priam omračujúco rozsiahlych a nie práve ľahko prístupných diel. Dnes sa dá považovať za jedného z mála právoplatných dedičov veľkých stredoeurópskych kronikárov konca monarchie, ako Robert Musil či Hermann Broch. No kým rakúski modernisti prenikavo reagovali na rozpad epochy a tisícročnej ríše, literárne spracovávali fundamentálne spoločenské zmeny v rokoch pred Veľkou vojnou, Nádasovou obsedantnou témou sa stali dve hrôzostrašné totality 20. storočia: nacizmus a stalinizmus. Svoje vrcholné dielo, román Paralelné príbehy, písal osemnásť rokov (Musil svojho Muža bez vlastností dokonca dvadsať, a aj tak ho nedokončil). Kniha sa začína v roku 1989, keď záhadný detektív rieši vraždu v berlínskom Tiergartene (pochopiteľne, ani na 1500 stranách sa prípad neobjasní), rozvíja sa na maďarskom národnom dni 15. marca 1961, pokračuje holokaustom maďarských Židov v zime 1944 a ponára sa čoraz hlbšie do temnej uhorskej aj európskej histórie. Okrem závratného množstva dejepisných údajov spisovateľ vŕši aj podrobné geografické a sociologické opisy Berlína a Budapešti v úzko poprepájaných aj zámerne prerušovaných rozprávaniach, pričom obe metropoly pôsobia veľmi živo, priam epicky tvarujú látku a umožňujú autorovi predviesť bohaté štylistické a intelektuálne inštrumentárium, ktorým disponuje. Kniha obsahuje aj zrejme najdlhšiu sexuálnu scénu v dejinách svetovej literatúry. Akt trvá štyri dni, presahuje neuveriteľných stotridsať strán a obsahuje hrôzostrašné aj komické podrobnosti psychického aj fyzického prežívania kopulácie. A pritom nemá takmer nič spoločné s pornografiou, skôr predstavuje nezvyčajné východoeurópske queer písanie o falošnom kádarovskom gulášovom socializme aj o ére, keď sa znova stupňuje nenávisť k menšinám. Spletité panoptikum postáv tvoria príslušníci vyvlastnenej maďarskej šľachty, fanatickí esesáci aj komunisti, Židia, gejovia, fašisti, intelektuáli, bauhausovskí dizajnéri či politici. Kaleidoskop perverzností tela aj mysle sa strieda s teóriami rasovej eugeniky či lesbickými a voyeurskými fantáziami (Aj Musilov Ulrich prežije v tretej časti Muža bez vlastností so sestrou Agátou zvláštne mystické incestné očarenie). Ako odovzdane hovorí ťažko skúšaná červená grófka v knihe: láska je bolesť. Nádas začal kariéru ako fotoreportér a k fotografickému realizmu sa hlási dodnes. Narodil sa v židovskej rodine v Budapešti, no už desaťročia žije utiahnuto v dedinke Gombrosszeg na juhozápade Maďarska. Ako trinásťročnému mu matka zomrela na rakovinu, otec o tri roky neskôr spáchal samovraždu, čo pravdepodobne kadečo naznačuje o neustálej prítomnosti smrti a násilia v jeho diele. Navyše, aj Nádas prežil v päťdesiatke klinickú smrť, ktorú s typickou sebairóniou opísal ako „stav dokonalej spokojnosti“. V slovenčine máme šťastie, že jeho kľúčové romány Koniec rodinnej ságy aj monumentálnu Knihu pamätí (štyri paralelné silné príbehy, rôzne historické epochy, rozmanité topografie v Nemecku a Maďarsku a traja rozprávači) vyšli v dobrých prekladoch aj u nás, a takisto jeho cenné divadelné hry. Jednotlivé tituly spolu súvisia, voľne na seba nadväzujú. Novinka Stav vecí k nim prirodzene prináleží a rozvíja ich inými, aj nečakanými smermi. Nádasova esejistika tvorí dokopy takmer dvetisícpäťsto (!) strán. Malý slovenský výber - pripravil autor - obsahuje štrnásť textov z rokov 1998 až 2018 so sympatickým rozsahom 168 strán. Najsilnejšia mi pripadá úvodná esej o hruške, pričom, ako inak, od stromu v spisovateľovej záhrade a v typickej maďarskej dedine s odvekou protimodernizačnou identitou sa v jeho vedomí dostávame ďaleko do rôznych smerov v pozornom vnímaní a reflektovaní historických a spoločenských kontextov, v opojnom i temnom intelektuálnom dobrodružstve. Hutne a dramaticky je koncipovaná Leni plače, ktorá dala názov originálu aj viacerým zahraničným prekladom. Autor sa inšpiroval historickou momentkou Leni Riefenstahlovej, ktorá slávnu a kontroverznú filmovú režisérku zachytila 8. septembra 1939, keď sa prvý raz šokovaná ocitla zoči-voči nacistickému masovému vraždeniu civilistov. Nádas do textu dokumentárne spracoval poznámky amerického reportéra v Berlíne W. L. Shirera a cituje aj zo strhujúcich, u nás stále príliš málo známych denníkov Victora Klemperera, aby vytvoril pôsobivú mozaiku Európy na začiatku najničivejšieho konfliktu v dejinách. Viaceré texty zo zväzku vznikli na objednávku prestížnych zahraničných nadácií, vzdelávacích inštitúcií či dokonca Maďarskej národnej banky, čo trocha oslabuje ich autentickosť a naliehavosť. To je typický osud renomovaného stredoeurópskeho verejného intelektuála v dobe globálneho kultúrneho priemyslu. Nádasov hlas dnes, žiaľ, evidentne oveľa výraznejšie rezonuje v nemecky hovoriacom prostredí ako doma, kde naňho celé roky drsne útočia pre jeho pôvod, sexuálnu orientáciu, politické názory aj literárne témy. Jeho kritické skúmanie nekonečných dejín násilia nezapadá do koncepcie iliberálneho Maďarska po demokracii, ktoré je „v porovnaní so západnou Európou ostrovom pokoja a bezpečnosti“ (Orbánov vtip roka). Nádas je dokonalým protikladom skorumpovaného tyrana, ktorý pri stom výročí Trianonu blúznil, že „to, čo zostalo (z pôvodnej Británie a Francúzska), sa nachádza v multikultúrnom zajatí ich kolónií, ktoré sa im teraz pomstia“, a vraj „my sa ešte zúčastníme na pohrebe tých, ktorí nás chceli položiť do hrobu.“ Keby nehoráznosti rozprávala niektorá z Nádasových hlboko rozpoltených, rozohnených postáv počas nekonečne bolestivého orgazmu v budapeštianskom tureckom kúpeli, mohol by to byť začiatok ďalšieho veľkého príbehu. Tragédiou výnimočného spisovateľa je, že sa jeho domovina čoraz väčšmi podobá na nenávistné, šialené diktatúry z jeho próz. Nacisti ho chceli zabiť, komunisti ho cenzurovali, orbánovci ho označujú za zahraničného agenta a, mimochodom, sľubujú už aj na Slovensku propagandistickú literárnu prílohu Predsunutá posádka. Nádas aspoň nemusí vymýšľať názov ďalšej knihy. Prekladateľke za celoživotnú drinu a sprostredkovanie takýchto textov s radosťou odpúšťam aj jednu krásnu a veľmi ľudskú hrúbku.
Pokles slovenského priemyslu v apríli bol v Únii tretí najhorší
Medzimesačne priemysel viac oslabil len v Maďarsku a Rumunsku.
https://ekonomika.sme.sk/c/22424795/pokles-slovenskeho-priemyslu-v-aprili-bol-v-unii-treti-najhorsi.html
Maďarský šport je zdravší. Tujvelovi ponúka viac možností
Niekedy tušíte, že je to správne rozhodnutie. Množstvo ľudí vás od neho odhovára, zvažujete všetky pozitíva i negatíva.
https://futbal.pravda.sk/zahranicne-ligy/clanok/554216-madarsky-sport-je-zdravsi-tujvelovi-ponuka-viac-moznosti/
Neznámy Anton Straka (1893-1945)
Zopár rokov sledujem akýkoľvek odraz „slovenského“ v Maďarsku. Medzi slovenské stopy patrí aj pamätná tabuľa venovaná Antonovi Strakovi. Trojjazyčná (česko-maďarsko-slovenská) tabuľa nachádzajúca sa v Budapešti na Americkej ulici 37 pripomína Strakovo účinkovanie vo funkcii kultúrneho atašé na našom veľvyslanectve v rokoch 1925 až 1936. Karol Wlachovský, znalec budapeštianskej kapitoly života Antona Straku, osvetlil nezmazateľné stopy, ktoré zanechal na rozvoji československo-maďarskej spolupráce, najmä kultúrnej. Slováci v Maďarsku spolu s maďarskými a českými priateľmi pravidelne každoročne organizujú spomienku na úrovni miestnej slovenskej samosprávy v mestskej časti Zugló.
https://www.noveslovo.sk/c/Neznamy_Anton_Straka_1893_1945
Ignorovanie, netransparentnosť
Vláda SR zostáva len pri teplých slovách, znie od zahraničných Slovákov
22. júna 2020 - (Tomáš Pilz - dennikslovensko.sk)
Nekoncepčnosť, neodbornosť, netransparentnosť, ignorovanie akýchkoľvek snáh a podnetov zo strany nezávislých krajanských subjektov, ktoré nie sú v súlade s praxou zameranou na zabezpečenie úzkych osobných záujmov zodpovedných štátnych funkcionárov. Tak hodnotí spoluprácu s rezortom diplomacie šéf Únie Slovákov v zahraničí (ÚSZ) Dušan Klimo. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí však tvrdí niečo iné. Predseda ÚSZ Dušan Klimo tvrdí, že časti programového vyhlásenia vlády týkajúce sa Slovákov žijúcich v zahraničí dávajú dôvod na mierny optimizmus. Nachádzajú sa v nich totiž podľa neho náznaky ochoty súčasnej vládnej koalície pristúpiť k systémovým zmenám, po ktorých už roky neúspešne volá Únia Slovákov v zahraničí (ÚSZ). Zatiaľ sa však nič nezmenilo. Dôvodom je podľa Klima aj pandémia ochorenia Covid-19. „Nomenklatúra na Slovensku sa vždy riadila podľa hesla: ‚My a iba my vieme najlepšie, čo Slováci žijúci v zahraničí potrebujú.‘ Parametre a organizačno-technické štruktúry výkonu štátnej politiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí boli odjakživa nastavené tak, aby v prvom rade vyhovovali predstavám vedeniu orgánov a inštitúcií, ktoré mali v náplni činnosti agendu slovenského zahraničia,“ uviedol predseda krajanského spolu pre Denník Slovensko. Podľa Klima sa ÚSZ snažila priamo od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) dozvedieť, kedy a v akom rozsahu sa náznaky plánovaných zmien začnú prejavovať aj v konkrétnych opatreniach. „Naše podnety a ponuky na podporu naznačených zmien boli vzhľadom na kritickú situáciu súvisiacu s ‚coronou‘ posunuté do neurčitej budúcnosti…“ dodal. S otázkou k spolupráci s ÚSZ sme oslovili rezort diplomacie a na odpoveď čakáme. Článok budeme o reakciu ministerstva zahraničných vecí aktualizovať.
Slováci v zahraničí vraj nie sú prioritou / Za najväčší nedostatok v spolupráci medzi ÚSZ a štátnymi orgánmi považuje Klimo to, že sa mu zatiaľ nepodarilo dopátrať, kto na MZVaEZ má na starosti agendu Slovákov žijúcich v zahraničí. „Nedá sa zistiť, či záležitosti slovenského zahraničia aj naďalej ostanú v pôsobnosti MZVaEZ… Zdá sa, že dôležitosť riešenia otázok ‚našich drahých krajanov‘ ani zďaleka nepatrí k prioritám vládnej koalície. Zatiaľ ostáva pri tradičných teplých slovách pri stretnutiach slovenských štátnych predstaviteľov s krajanmi počas zahraničných návštev,“ tvrdí Klimo. Podľa Klima ÚSZ zastavila svoju činnosť do doby, kým sa spolupráca s orgánmi na Slovensku nezlepší.
Symbol úplného zlyhania / Krajanov žijúcich v cudzine má na starosti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Jeho predseda Ján Varšo pre Denník Slovensko uviedol, že vznik a existencia krajanských subjektov vrátane Únie Slovákov v zahraničí je ich vnútornou záležitosťou a ÚSŽZ nemá dôvod, aby s nimi nespolupracoval v dimenziách našej legislatívy, ak o to prejavia záujem. Klimo má však vážne výhrady aj voči práci Varšovho úradu. „Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v súčasnej podobe symbolom úplného zlyhania doterajšej štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí,“ myslí si šéf ÚSZ. Tŕňom v oku je podľa Klima koncepcia štátnej politiky do roku 2020. „Tú si doterajšie vedenia ÚSŽZ ušilo takpovediac na svoju vlastnú mieru profesionálnej neschopnosti a diletantizmu. Mala by sa skôr označovať ako antikoncepcia, brzdiaca a utlmujúca všetky snahy a podnety zo strany tých nezávislých osobností a krajanských organizácií slovenského zahraničia, ktoré zmysel a cieľ svojej činnosti nevidia v získaní čo najväčšieho kusu z grantového koláča, ale v snahe aktívnym lobbyngom podporiť ekonomické a politické záujmy Slovenskej republiky v krajinách kde žijú a pôsobia,“ tvrdí Klimo.
Chce to systémové zmeny? / Šéf ÚSŽZ v odpovedi pre Denník Slovensko uviedol, že víta akúkoľvek konštruktívnu kritiku, ale v tomto prípade ju odmietol. V odpovedi na Klimove slová uviedol, že informácie o realizácii koncepcie krajanskej štátnej politiky na roky 2016-2020 sú každoročne predkladané vo forme správy (za predchádzajúci rok) vláde Slovenskej republiky a tiež Zahraničnému výboru NR SR, ktorý ich počas ostatných štyroch rokov prijímal aj s podporou opozičných strán. Správy sú transparentne zverejňované aj na webovej stránke ÚSŽZ. „MZVEZ SR a ÚSŽZ stále spolupracovali pri materializovaní programových vyhlásení vlád Slovenskej republiky a nie je to inak ani v prípade tejto vlády. Prístup Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí má svoj základ v článku 7a Ústavy Slovenskej republiky (podpora národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora inštitúcií, ktoré napomáhajú napĺňať tento cieľ a posilňovanie väzieb s materskou Slovenskou republikou), ktorý poskytuje dostatočne široký priestor aj na sebarealizáciu našich krajanských subjektov vo variabilných podobách,“ uviedol Ján Varšo. Dlhoročné negatívne skúsenosti s ÚSŽZ však podľa šéfa ÚSZ vylučujú akúkoľvek nádej na kvalitatívne zlepšenie vzájomných vzťahov, pokiaľ sa vláda nerozhodne aj v tejto oblasti urobiť zásadnú systémovú zmenu. „Nalepiť vinetku s novým designom na fľašku, ktorej obsah pripomína skôr ocot ako deklarované víno, je mrhanie času a plytvanie peňazí slovenských daňových poplatníkov,“ myslí si Klimo. Na otázku, čo by zo strany slovenských štátnych orgánov považoval za pozitívny signál k zmene prístupu k Slovákom žijúcim v zahraničí, šéf ÚSZ uviedol: „Vytvorenie rámcových podmienok a organizačno-technických štruktúr zaručujúcich systémovú zmenu predstavujúcu trvalý odklon od doterajšej praxe, ktorej charakteristickými znakmi boli a stále ešte sú nekoncepčnosť, neodbornosť, netransparentnosť, ignorovanie akýchkoľvek snáh a podnetov zo strany nezávislých krajanských subjektov, ktoré nie sú v súlade s dlhodobo osvedčenou praxou zameranou na zabezpečenie úzkych osobných záujmov zodpovedných štátnych funkcionárov,“ povedal Klimo. V prípade, že nastane skutočná „perestrojka“ aj v oblasti slovensko-slovenských vzťahov, napríklad v podobe konštruktívneho dialógu s jasne definovaným cieľom, tak je ÚSZ podľa Klima pripravená prispieť svojou „troškou do mlyna“ k zlepšeniu situácie, ktorú momentálne tak ostro kritizuje.
Dušan Klimo: Počty zahraničných našincov klesajú a štát nemá záujem. Trpké, ale je to tak
https://dennikslovensko.sk/6781/sef-unie-slovakov-klimo-pocty-zahranicnych-nasincov-klesaju-a-stat-nema-zaujem-trpke-ale-je-to-tak/
ÚSŽZ - Zmrazenie procesu podpisovania dotačných zmlúv ukončené
https://www.uszz.sk/sk/stranka/4926/zmrazenie-procesu-podpisovania-dotacnych-zmluv-pre-rok-2020-ukoncene
Únie slovenských organizácií v Maďarsku a medzinárodná spolupráca
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/28848-unia-a-medzinarodna-spolupraca
Roky žijú mimo domoviny, slovenské zvyklosti dodržiavajú dodnes
Hoci žijú v cudzine, viac ako storočie od rozpadu Rakúsko-Uhorska udržiavajú slovenské tradície - ide o dolnozemských Slovákov z Maďarska. Od 18. storočia vytvárali takzvané slovenské ostrovy a vďaka nim si zachovali národnú identitu. Niektorí z nich sa stretli na zabíjačke.
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1020582441656884/
Korene a konáre
Zväz Slovákov v Maďarsku vyhlasuje celoštátnu výtvarno-národopisnú súťaž pre žiakov 5.-8. ročníkov slovenských národnostných škôl.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1476-korene-a-konare-sutaz-zsm-pre-nasich-skolakov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2953417581423865
Recepty starých materí: Orosláň
https://www.facebook.com/notes/centrum-tradi%C4%8Dnej-kult%C3%BAry-v-myjave/recepty-star%C3%BDch-mater%C3%AD-orosl%C3%A1%C5%88oroszl%C3%A1ny/1211356752536619
V Orosláni po slovensky
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/1060-v-oroslani-na-dedinskom-dni-po-slovensky
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2978701885562101
Slovenské ľudové piesne na povodí Tápió
https://soundcloud.com/user-913741428/sets/tot-nepdalok-a-tapio-menten
Renomovanému hudobnému pedagógovi Józsefovi Terékovi sa v poslednej chvíli podarilo pozbierať slovenské piesne v južnej časti Peštianskej župy (povodie rieky Tápió) a vydať z nich CD. Následkom pokročilej jazykovej asimilácie obyvateľov tohto regiónu (Bíň, Menďa, Sülysáp) už aj odborná obec sa im málokedy venuje.
Slováci v Maďarsku opäť objavili svojich rodákov v povodí Tápió
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/23408-slovaci-v-ma-arsku-opa-objavili-svojich-rodakov-v-povodi-tapio
Od Cinkoty po Albertiršu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1/663-po-minulch-a-suasnch-slovenskch-stopach
Nemecko chce podmieniť peniaze na obnovu dodržiavaním práva EÚ
Toto politické vyhlásenie jasne mieri na Poľsko a Maďarsko.
https://www.teraz.sk/ekonomika/nemecko-chce-podmienit-peniaze-na-obnov/472225-clanok.html
Matovič sa slobodne nadýchol až v Maďarsku, keď otváral hranice
Igor Matovič si pochvaľoval, že keď prekročil hranice do Maďarska, nemusel používať rúško a poďakoval sa maďarskej strane za túto slobodu aj otvorenie hraníc.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553708-matovic-sa-slobodne-nadychol-az-v-madarsku-ked-otvaral-hranice
Matovič: Otvárame hranice medzi Českom, Maďarskom, Rakúskom a SR
https://www.teraz.sk/slovensko/matovic-otvarame-hranice-medzi-cesko/471884-clanok.html
Obnoví sa premávka linky 801 do maďarskej Rajky
Dopravný podnik Bratislava (DPB) v nadväznosti na rozhodnutie o otvorení hraníc s Maďarskom od pondelka obnoví premávku linky 801 spájajúcej bratislavské Rusovce s maďarskou Rajkou.
https://bratislava.sme.sk/c/22420086/od-pondelka-sa-obnovi-premavka-linky-801-do-madarskej-rajky.html
Orbán vyzval v Minsku EÚ, aby zrušila sankcie voči Bielorusku
5. júna 2020 - (tasr)
Maďarsko zastáva názor, že by Európska únia mala konečne zrušiť sankcie voči Bielorusku. Povedal to v piatok v Minsku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po rokovaní s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Orbán, ktorý absolvoval oficiálnu návštevu Bieloruska na Lukašenkovo pozvanie, pripomenul, že Minsk je súčasťou stratégie Východného partnerstva EÚ. Podľa jeho slov nemožno takéto partnerstvo budovať prostredníctvom sankcií, informovala agentúra MTI. Hospodárska a obchodná spolupráca medzi EÚ a Eurázijskou ekonomickou úniou (EEU) je podľa Orbána európskym záujmom. Lukašenko sa poďakoval Orbánovi za jeho návštevu, ktorú označil za „smelý krok” v čase pandémie koronavírusu a konštatoval, že Maďarsko je najbližším partnerom jeho krajiny v rámci EÚ. „Vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom sa stali v ostatných rokoch čoraz pragmatickejšími, v čom zohráva Budapešť dôležitú úlohu. Sme naďalej otvorení pokračovaniu dialógu založeného na vzájomnej úcte a rovnosti práv,” zdôraznil bieloruský prezident. Orbán s Lukašenkom hovorili aj o situácii na Ukrajine, ktorú označili za destabilizujúcu z hľadiska európskej bezpečnosti. Zo spolupráce svojich krajín vyzdvihli bielorusko-maďarsko-švajčiarsku kooperáciu vo výrobe elektrických vlakov Stadler či perspektívu spoločnej výroby autobusov, najmä s elektrickým pohonom. Zhodnotili aj pozitívny prístup Maďarska a Bieloruska k budovaniu kapacít v oblasti jadrovej energie.
Orbán sa stretol s Lukašenkom; chce intenzívnejšie vzťahy krajín
Lukašenko zdôraznil, že obe krajiny musia urobiť všetko pre rozvoj vzájomných vzťahov, ako aj pre rozvoj vzťahov medzi Európskou úniou a Eurázijskou ekonomickou úniou.
https://www.teraz.sk/zahranicie/orban-sa-stretol-s-lukasenkom-chce-in/471996-clanok.html
Maloobchodný predaj v Maďarsku v apríli výrazne klesol
Aj bez úpravy o kalendárne vplyvy sa maloobchodný predaj v Maďarsku v apríli znížil medziročne o 10,2 % po marcovom zvýšení o 4,4 %.
https://www.teraz.sk/ekonomika/obchod-maloobchodny-predaj-v-madarsku/471761-clanok.html
Priemyselná produkcia v Maďarsku sa v apríli prepadla o vyše tretinu
https://www.teraz.sk/ekonomika/priemyselna-produkcia-v-madarsku-sa-v/472008-clanok.html
F1: Maďari si vyjednali s organizátormi seriálu zľavu
Preteky v Budapešti by sa podľa nového kalendára pre rok 2020 mali odjazdiť 19. júla ako tretie v sezóne.
https://www.teraz.sk/sport/f1-madari-si-vyjednali-s-organizatorm/471955-clanok.html
Pred 100 rokmi bola podpísaná Trianonská mierová zmluva
Maďarská delegácia prišla začiatkom roku 1920 na mierové rokovania do Paríža pod vedením grófa Alberta Apponyiho s cieľom zachrániť celistvosť uhorského štátu a zabrániť odtrhnutiu Slovenska. Gróf Apponyi označil podmienky mierovej zmluvy za neprijateľné a snažil sa osobne rokovať so zástupcami veľmocí. Neúspešne. A práve preto v deň podpísania zmluvy vyhlásili v Maďarsku smútok a zástavy boli spustené na pol žrde. „V dnešný deň nastal pre Maďarsko historický bod zlomu. Dnes sa podpíše tá mierová zmluva, ktorá vypovedá o rozdrobení nášho tisícročného štátu,” týmito slovami otvoril 4. júna 1920 - teda v deň podpísania Trianonskej mierovej zmluvy - svoj príhovor vtedajší predseda maďarského parlamentu István Rakovszky. Trianonská mierová zmluva mala 623 strán. Boli ňou potvrdené hranice Maďarska s novovzniknutými štátmi vrátane Československa. Pôvodné územie uhorského štátu sa zmenšilo o 72 percent a o dve tretiny pôvodného obyvateľstva - v Maďarsku zostalo 7 miliónov z takmer 21 miliónov obyvateľov Uhorska.
https://www.teraz.sk/slovensko/pred-100-rokmi-bola-podpisana-trianons/471144-clanok.html
Áder: O osude Maďarska sa rozhodlo dávno pred Trianonom
Podľa Áderových slov Maďarsko ani po roku 1990 nešlo cestou politiky revizionizmu a neuplatňovalo si územné nároky po rumunskej revolúcii, po rozpade Juhoslávie či po rozdelení Československa.
https://www.teraz.sk/zahranicie/ader-o-osude-madarska-sa-rozhodlo-da/471732-clanok.html
Príchod Čechov vyvolal v Košiciach zdesenie
Od Uhorska k Trianonu / Košice zaujímali v maďarskej národnej pamäti prominentné miesto.
https://plus.sme.sk/c/22418416/mesto-madaronov-a-odpadlikov-prichod-cechov-vyvolal-v-kosiciach-zdesenie.html
Maďari si pripomínajú 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy
4. júna 2020 - (tasr)
Pamätnou schôdzou Národného zhromaždenia, na ktorej vystúpi s prejavom prezident János Áder, pripomenú si vo štvrtok v Maďarsku sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá medzinárodnoprávne definitívne uzavrela uhorskú minulosť a uzákonila povojnové teritoriálne usporiadanie medzi Maďarskom a jeho susedmi vrátane Československa. Poslanci maďarského parlamentu na tejto schôdzke prerokujú návrh politickej deklarácie o ochrane národnej identity, ktorú predložili strany vládneho bloku Fidesz-KDNP, uviedla agentúra MTI. Ľavicový denník Népszava pripomenul, že v rozprave budú môcť vystúpiť iba predkladatelia návrhu, teda opoziční poslanci slovo nedostanú. „Vládny blok podlým spôsobom administratívnymi prostriedkami zariadil, aby opozícia bola pri príležitosti tohto výročia úplne neviditeľná. Napriek tomu sa na zasadnutí zúčastníme a nemo si pripomenieme túto udalosť,” povedal pre spravodajský server Index.hu poslanec parlamentu za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Tamás Harangozó. Účasť na pamätnom zasadnutí odmietla Demokratická koalícia (DK), ktorá tak protestuje proti politike vládnych strán. Súčasťou spomienky výročia na Trianon v rámci Dňa národnej spolupatričnosti bude z iniciatívy starostu Budapešti Gergelya Karácsonya o 16.30 h zastavenie všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy na jednu minútu. Splnomocnenec premiéra zodpovedný za spoločenské záležitosti Zoltán Balog vyzval cirkvi, aby v čase podpísania mierovej zmluvy nechali v kostoloch zaznieť zvony. Predseda vlády Viktor Orbán 9. januára na medzinárodnej tlačovej konferencii v Budapešti zdôraznil, že na výročí storočia Trianonu 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. Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-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. Ako dôsledok Trianonskej zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov Uhorska. Dovedna 72 percent územia Uhorska pripadlo spojeneckým krajinám a Maďarsko stratilo prístup k moru, ktoré malo prostredníctvom Chorvátska. 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.
Historici SAV: Téma Trianonskej zmluvy sa zneužíva na politické záujmy
4. júna 2020 - (tasr)
V súčasnosti je téma Trianonu v zajatí aktuálnych politických záujmov a k slovu sa často dostávajú skôr nacionalistické vášne ako argumenty odborníkov. Uviedli to Matej Hanula a Adam Hudek Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) vo vyhlásení k 100. výročiu podpísania Trianonskej mierovej zmluvy zo 4. júna 1920. Prínosná diskusia je podľa nich možná len mimo konfliktných etnocentrických rámcov. „Prvým krokom k zbližovaniu náhľadov je nielen definovanie spoločných styčných bodov, úprimná snaha o vypočutie a pochopenie argumentov druhej strany, ale aj odmietnutie politicky motivovaného využívania minulosti,” tvrdia. Po prvej svetovej vojne národné hnutia v strednej a východnej Európe požadovali vytvorenie nezávislých „národných” štátov. Ratifikácia mierovej zmluvy s Maďarskom 4. júna 1920 na zámku Grand Trianon podľa historikov definitívne spečatila rozpad historického Uhorského kráľovstva a jej podpisom sa definitívne zavŕšil takmer dvojročný zložitý proces vyčleňovania územia Slovenska z Uhorska a jeho integrácie do Československej republiky. „Slovensko sa stalo objektom a subjektom medzinárodnej politiky, regiónom s presne vytýčenými hranicami a s hlavným mestom. Ako súčasť demokratickej Československej republiky prešlo v nasledujúcich dvoch desaťročiach vysoko pozitívnym kultúrnym, vzdelanostným a politickým rozvojom, ktorý by bol len ťažko predstaviteľný v prípade pretrvania Uhorského kráľovstva,” priblížili Hanula a Hudek. Maďarská spoločnosť sa však po konci vojny podľa nich prepadla do dlhého obdobia politickej nestability a Trianon bol pre ňu potvrdením depresívneho vývoja po vojenskej porážke. „Preto slovenský a maďarský pohľad na Trianon budú vždy diametrálne odlišné,” hodnotia historici. Ako členské krajiny Európskej únie, ktoré nemajú mať medzi sebou územné spory, by sa Slovensko a Maďarsko podľa nich mali zamerať skôr na vzájomnú spoluprácu a porozumenie. „Poctivá, vedecky podložená spolupráca historikov týkajúca sa citlivých tém našej spoločnej minulosti tomu môže významnou mierou prispieť,” uzavreli.
Čaputová: Pre budúcnosť by Slováci a Maďari mali hľadať, čo ich spája
4. júna 2020 - (tasr)
Pre spoločnú budúcnosť Slovákov a Maďarov je dôležité, aby hľadali to, čo ich spája ako ľudí a občanov. Zároveň rešpektujme a rozvíjajme jazykové a kultúrne odlišnosti, ktoré zas vzájomne obohacujú. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Podpisom mierovej zmluvy sa podľa Čaputovej začala nová etapa v spolužití Maďarov a Slovákov. „Aj keď našu spoločnú históriu nevnímame vždy rovnako, naša spoločná minulosť, naše spoločné zážitky, rodinné vzťahy, kultúrne hodnoty a naše spoločné výsledky nás silno spájajú,” skonštatovala. Prezidentka si myslí, že spoločne sa Slovákom a Maďarom podarili veľké veci. „Maďari žijúci na Slovensku boli pri tom, keď sme v roku 1989 bojovali za slobodu, aj keď sme o pár rokov neskôr bránili demokraciu. Boli sme spolu pri vzniku Slovenska aj pri vstupe do Európskej únie a NATO. Spoločne sme stáli na námestiach a spoločne sme čelili pandemickej kríze. Bez aktívnej účasti Maďarov na Slovensku by sme toto všetko nezvládli,” pripomenula s tým, že pre budúcnosť je dôležité hľadať to, čo nás spája.
Matovič: SMK ma podviedla
Premiér Igor Matovič (OĽaNO) reagoval na Memorandum maďarskej komunity tvrdými slovami: „Podal som im priateľskú ruku a oni mi doslova do nej napľuli.”
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553592-matovic-smk-ma-podviedla/
Minister Korčok: Memorandum z SMK odovzdané premiérovi neprispieva vzťahom s Maďarskom
Memorandum maďarskej komunity, ktoré tento týždeň predložila mimoparlamentná SMK premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), neprispieva dobrým vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom. Myslí si to šéf rezortu slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý memorandum považuje za odmietnutie ústretového gesta predsedu vlády. „Len z médií poznám obsah komunikácie, ktorá bola odovzdaná predsedovi vlády Igorovi Matovičovi v predvečer Trianonu. Ak je však toto odpoveď na podanú ruku maďarskej komunite zo strany predsedu vlády, tak to vnímam ako odmietnutie ústretového gesta slovenského premiéra,” uviedol pre TASR s tým, že ho to prekvapuje.
https://www.aktuality.sk/clanok/796268/minister-korcok-memorandum-z-smk-odovzdane-premierovi-neprispieva-vztahom-s-madarskom/
Prvá reakcia SMK po nešťastnom memorande: Predseda maďarskej strany nerozumie aktuálnym vášňam
Pomerne nešťastne podané memorandum, o ktorom nie každý vedel, či už zo strany SMK alebo z vlády ako takej. Aj takto by sa dali charakterizovať udalosti z posledného týždňa, kedy boli opäť nachvíľu rozdúchané slovensko-maďarské vášne o téme autonómie. Memorandum, ktoré premiérovi Igorovi Matovičovi predostrelo SMK zrejme skončí v koši, no predseda Republikovej rady SMK Péter Őry celému kolotoču následných udalostí nerozumie.
https://www.topky.sk/cl/10/1915331/Prva-reakcia-SMK-po-nestastnom-memorande--Predseda-madarskej-strany-nerozumie-aktualnym-vasnam
Po spornom memorande od SMK nasledovali drsné slová
Slovo autonómia v dokumente nie je, no k praktickému vysvetleniu kontroverznej pasáže sme sa nedopracovali.
https://www.tvnoviny.sk/domace/1999321_po-spornom-memorande-od-smk-nasledovali-drsne-slova#
Pellegrini žiada Matoviča o vyjadrenie k slovensko-maďarským vzťahom
Nie je potrebné robiť špeciálne zmluvy s časťou obyvateľstva Slovenska, sme tu pre všetkých ľudí, ktorí na Slovensku žijú. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady SR a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini. Podľa neho nie je ani dôvod na to, aby sa krajina v slovensko-maďarských vzťahov, ktoré sú najlepšie za posledných desať rokov, posúvala zasa iným smerom. Od premiéra Igora Matoviča žiada oficiálny postoj v tejto otázke.
https://www.teraz.sk/slovensko/ppellegininie-je-potrebne-robit-zmlu/471684-clanok.html
SMK chce od Matoviča v podstate autonómiu
Strana maďarskej komunity (SMK) predložila premiérovi Igorovi Matovičovi požiadavky s názvom Memorandum maďarskej komunity. Predstavitelia tejto mimoparlamentnej strany mu odovzdali text na Bratislavskom hrade. V jeho priestoroch sa uskutočnilo v utorok večer stretnutie, na ktoré hostí pozval Matovič. Podujatie malo názov Minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553415-smk-chce-od-matovica-v-podstate-autonomiu/
Storočnica Trianonu: Matovič sa po stretnutí s Maďarmi pohádal s SMK
Až do výročia Trianonu to vyzeralo, že SMK nominuje na pozície prednostov okresných úradov na južnom Slovensku svojich ľudí. Memorandum maďarskej komunity, ktoré odovzdali Matovičovi, tichú dohodu môže prekaziť.
https://dennikn.sk/1920883/storocnica-trianonu-matovic-sa-po-stretnuti-s-madarmi-pohadal-s-smk/
Matovičovo gesto Maďarom bolo fiasko
Premiér dostal facku vo forme memoranda od strany SMK.
https://komentare.sme.sk/c/22420225/matovicove-gesto-madarom-bolo-fiasko.html
Autonómia, stará maďarská pesnička
V slovensko-maďarských vzťahoch panoval dlho pokoj. Vybičované emócie, aké sme zažívali v 90. rokoch, a slovné spojenia ako „maďarská iredenta“ prakticky vymizli z nášho slovníka. No bol to iba zdanlivý pokoj. Démoni minulosti, hoci oslabení, čakali kdesi v závetrí na svoju príležitosť. A tá prišla. Strana maďarskej komunity predložila v utorok Memorandum, v ktorom okrem iného žiada „vytvorenie Maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov“. Inými slovami povedané: SMK žiada autonómiu.
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/553452-autonomia-stara-madarska-pesnicka/
Most-Híd a Maďarské fórum chcú, aby sa zmenilo znenie preambuly ústavy
„My, národ slovenský“ - „My, občania Slovenskej republiky“
https://www.teraz.sk/slovensko/mimoparlamentne-most-hid-a-mf-chcu-a/471558-clanok.html
Matovič urobil skvelé gesto voči maďarskej menšine, hodnotí Káčer
Premiér Igor Matovič pozval na slávnostné stretnutie predstaviteľov maďarskej menšiny vrátane SMK. „Hoci nie sú v parlamente, ponúkol im ruku na spoluprácu,“ komentoval pre TV Pravda udalosť k 100.výročiu Trianonskej zmluvy Rastislav Káčer, bývalý veľvyslanec v Maďarsku. Dočasné vedenie SMK prekvapujúco na Bratislavskom hrade odovzdalo Matovičovi Memorandum maďarskej komunity. Obsahuje viacero požiadaviek, ktoré nie sú ďaleko od autonómie. Vo videu pre TV Pravda ich zhodnotil bývalý veľvyslanec v Budapešti Rastislav Káčer.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553558-matovic-urobil-skvele-gesto-voci-madarskej-mensine-hodnoti-kacer
Má vôbec zmysel hovoriť o Trianone?
Ak Maďari znamenajú pre niekoho hrozbu, tak pre seba samých. Stačí si prečítať zopár článkov o aktuálnom dianí v Maďarsku - nepochopíme z nich celú situáciu (keďže je nepochopiteľná), ale dostaneme aspoň nejaký hmlistý obraz. Ak predsa na Slovensku niekto začne rozoberať maďarskú traumu z Trianonu, hneď skončíme pri takých lacných a otrepaných stereotypoch, akým je aj mýtus o tisícročnom utláčaní Slovákov. Je dosť unavujúce argumentovať proti takýmto starým múdrostiam. Zo strany Maďarov sa zas stretávam takmer jedine so zdôrazňovaním národnej spolupatričnosti. Akoby išlo o otázku, ktorá sa týka jedine Maďarov, akoby sme žili v izolovanej galaxii, kde nikto iný na naše životy nemá žiadny vplyv, ale ak náhodou má, tak to môže byť iba náš nepriateľ.
https://dennikn.sk/1916776/ma-vobec-zmysel-hovorit-o-trianone/
Tento mier je samovražda. Na Trianon hľadia Slováci a Maďari odlišne
V Maďarsku bol 4. jún 1920 čiernym piatkom. O desiatej hodine sa v Budapešti rozozneli všetky zvony, ozvali sa smútočné sirény. Ľudia prestali na chvíľu pracovať. V uliciach sa zišli tisíce demonštrantov. To, čo v jednom národe vyvolalo hnev a pocit krivdy, znamenalo pre iné národy šancu nadýchnuť sa k lepšiemu zajtrajšku. Tak boli pred storočím v strednej Európe rozdané geopolitické karty.
https://plus.sme.sk/c/22417775/tento-mier-je-samovrazda-na-trianon-hladia-slovaci-a-madari-odlisne.html
Legendy o Trianone
Kto môže za rozpad Uhorska? Nevesta francúzskeho premiéra zo Sládkovičova alebo slobodomurári? / Ako prišlo Uhorsko o maličké (jeden štvorcový kilometer) územie v Číne, čo bola v podstate jediná „uhorská kolónia“ (aj keď v skutočnosti mala iné, špecifické postavenie), a o tom, ako museli Rumuni v roku 1920 opustiť jednu hraničnú obec, o ktorej zmluva hovorila nejednoznačne.
https://dennikn.sk/1915613/kto-moze-za-rozpad-uhorska-nevesta-francuzskeho-premiera-zo-sladkovicova-alebo-slobodomurari-legendy-o-trianone/
Trianon v nás: národné pohľady bez perspektívy spoločnej histórie
Trianonská mierová zmluva vytvorila maďarskú komunitu na Slovensku, a preto v nás bude žiť, kým táto komunita bude relevantná. / Pre Maďarov národná tragédia, dokonca najväčšia, pre Slovákov, Rumunov, Srbov atď. veľké národné víťazstvo, možno to najväčšie. Pritom väčšiny v rôznych krajinách nechápu tých druhých, o reálnych historických udalostiach vedia žalostne málo, skoro všetko vnímajú len cez svoju úzku národnú prizmu a širšie medzinárodné (stredoeurópske) súvislosti idú úplne bokom.
https://dennikn.sk/1919991/trianon-v-nas-narodne-pohlady-bez-perspektivy-spolocnej-historie/
Trianon už dráždi menej, Orbán si musel vybrať spojencov
https://svet.sme.sk/c/22417774/trianon-uz-drazi-menej-orban-si-musel-vybrat-spojencov.html
Slovensko-maďarské vzťahy by mali byť o budúcnosti
Slovensko-maďarské vzťahy by mali byť o pozeraní sa do budúcnosti, nie minulosti. Uvádza sa to vo vyhlásení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Slovensko chce podľa rezortu diplomacie budovať s Maďarskom dobré vzťahy a tému Trianonu považuje za ukončenú podpisom Základnej zmluvy medzi oboma štátmi v roku 1995. MZVaEZ tiež pripomína, že práva menšín sú na Slovensku rešpektované. „Ako člen Európskej únie a ostatných medzinárodných demokratických inštitúcií sa chceme pozerať spolu s Maďarskom do budúcnosti, a nie do minulosti, ktorá je síce poučná, ale nie vždy inšpirujúca pre konštruktívnu politiku,“ uvádza sa vo vyhlásení.
https://www.webnoviny.sk/slovensko-madarske-vztahy-by-mali-byt-o-buducnosti-vyhlasilo-ministerstvo-pri-100-vyroci-trianonskej-zmluvy/
Vedenie NR SR si pripomenulo podpísanie Trianonskej mierovej zmluvy
https://www.teraz.sk/slovensko/vedenie-nr-sr-si-pripomenulo-podpisanie/471638-clanok.html
Trianonskú traumu nevylieči ani ďalších sto rokov
Kým pre nás Trianonská zmluva znamená rozpad mnohonárodnostného Uhorska, maďarčina Uhorsko ani nepozná, len Maďarsko, a Trianon tak logicky neznamená rozpad štátu na niekoľko nových, ale ošklbanie Maďarska o niečo, čo mu z definície prináleží. To sa asi nevylieči ani za ďalších sto rokov. Škoda.
https://komentare.sme.sk/c/22418381/trianonsku-traumu-nevylieci-ani-dalsich-sto-rokov.html
Ako Trianon ovplyvnil moju rodinu a prečo nie je hnev dobrá odpoveď
https://dennikn.sk/1917691/ako-trianon-ovplyvnil-moju-rodinu-a-preco-nie-je-hnev-dobra-odpoved/
Rudolf Chmel: Trianon už nemá takú naliehavosť ako v roku 1990
4. júna 2020 - (tasr)
Rudolf Chmel, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, podpredseda vlády SR (2010-12), minister kultúry (2002-06) a československý veľvyslanec v Maďarsku (1990-92) sa intenzívne venoval slovensko-maďarským vzťahom. Reflektoval túto tému vo svojich knihách Moja maďarská otázka či Moje slovenské pochybnosti. Venoval sa tiež téme Trianonskej zmluvy a jej vnímania v Maďarsku i na Slovensku. Od prijatia tohto dokumentu vo štvrtok 4. júna uplynie 100 rokov.
- Ako veľvyslanec v Budapešti ste zažili obdobie krátko po páde železnej opony, keď začali dovtedy tabuizované historické témy intenzívne rezonovať. Ako ste to prežívali?
- Keď som v júni roku 1990 nastúpil ako československý veľvyslanec v Maďarsku, stretol som tam viacerých priateľov v rôznych politických pozíciách, prezidentom počínajúc. Prvej demokratickej vláde Józsefa Antalla sa vtedy hovorilo aj vláda historikov. Premiér, ministri zahraničných vecí, obrany, predseda parlamentu, štátni tajomníci, viacerí poslanci a mnohí ďalší boli historici. Presila historikov a nostalgikov za minulosťou sa logicky prejavila aj v praktickej politike. Pár dní predtým, ako som začal svoju misiu, vypustil maďarský predseda vlády Antall džina z fľaše - veľmi zreteľne odkázal susedným partnerom, najmä z tzv. nástupníckych štátov, že v duši, ako to on formuloval, sa cíti byť premiérom 15 miliónov Maďarov, nielen desiatich miliónov obyvateľov či občanov Maďarska. Teda predovšetkým asi tých troch miliónov prihraničných i tých dvoch, rozptýlených v šírom svete.
- Mali tieto Antallove vyjadrenia spojitosť s Trianonom?
- Antallove slová zazneli v júni 1990. Teda sa objavili v čase 70. výročia Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá nebola predmetom kritickej historiografickej reflexie, ale skôr spomienkovej emocionálnej politiky nostalgie. Nadštandardná starostlivosť vo vzťahu k maďarským menšinám a revitalizovanie trianonskej tragédie či traumy (alebo tiež trianonského diktátu, ako mu hovoria Maďari) znelo v novom demokratickom usporiadaní v spoločnosti po roku 1989 opäť raz príťažlivo, upomínalo na mapu oveľa väčšieho Maďarska, na pozadí ktorej sa dodnes maďarskí politici, ale aj ďalší bojovníci za historickú identitu tak radi fotografujú. Odvtedy sa táto tzv. menšinová karta, artikulovaná aj ako strach o maďarskú menšinu, stala podstatnou súčasťou maďarskej vnútornej aj zahraničnej politiky voči susedným štátom, najmä v konzervatívno-národno-kresťanskom prevedení. Keď boli pri moci liberáli a socialisti, tlačili na ňu tiež, ale takpovediac v rámci ústavných možností, čo bolo pre mnohých zrejme málo.
- Objavili sa vtedy v maďarskej politike i priamo revizionistické tendencie?
- Vyslovene revizionistickú politiku beztrestne obhajoval napríklad štátny tajomník ministerstva obrany, historik Ernő Raffay. Vtedy vznikla aj idea znovupostavenia iredentistického pamätníka Trianonu. Treba povedať, že v tom roku 1990 proti nej protestoval aj - v tom čase ešte liberálny - Fidesz na čele s Orbánom, čo po 30 rokoch môže znieť neuveriteľne, ale aj taká býva politika. Dnes už aj na spomínanom pozadí historickej mapy tzv. Veľkého Maďarska, ergo krivdy, ktorú Maďarsku spôsobila Trianonom pred 100 rokmi Európa, však už podľa môjho presvedčenia možno ťažko vyvolávať ducha všemaďarskej spolupatričnosti, hoci sa to práve Viktor Orbán po svojom prvom nástupe roku 1998, najmä však po roku 2010 snažil dlho presadzovať priamo mocensky.
- Ako konkrétne?
- Napríklad počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2001 to bol zákon o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch, ktorý prijal parlament - jedine liberáli boli proti - bez akejkoľvek konzultácie s dotknutými susedmi. Takýmto krokom bolo aj vyhlásenie dňa podpisu Trianonskej zmluvy za štátny sviatok, Deň národnej súdržnosti, v roku 2010. Do tejto kategórie by som možno zaradil aj zmenu názvu Maďarská republika na Maďarsko v roku 2012.
- Čím boli tieto kroky Viktora Orbána a jeho vlád motivované?
- Viktorovi Orbánovi dávnejšie došlo, že geopoliticky sa Trianon už nedá otvárať, preto otvoril tému politického zjednotenia maďarského národa inak. Podarilo sa mu okolo nej vybudovať inštitucionálne, kultúrne aj zákonodarné zázemie. Iná vec je, že Orbán by chcel, aby sa Maďari v susedných štátoch podriadili jeho ideológii. Ale aj politike. Spomínané zákony však, či chceme alebo nie, dávajú istej časti Maďarov reálnu nádej, že zostanú Maďarmi s istým maďarským štátnym zázemím, ak chceme s ochranou, ktoré im vo vlastných krajinách viac alebo menej môžu chýbať. V slovenskej politike sa to radšej nespomína, lebo by sme museli priznať, že asi nie úplnou náhodou tu už 30 rokov absentuje zákon o právnom postavení národnostných menšín. To, že dnes pravdepodobne Trianon napriek storočnici nebude Orbánovou top témou, respektíve že ju nebudú tak razantne nastoľovať politické strany, že vyvolávanie vášní bude skôr individuálne ako takpovediac celoštátne, neznamená, že Trianon je už strávená minulosť. Ale aj tak by som už dnes tému Trianonu nepreceňoval.
- Máte tým na mysli, že téma Trianonu časom vyprchala?
- Trianon bol síce súčasťou kolektívnej pamäti Maďarov, ale jeho kontinuálne pripomínanie a zákonodarné sankcionovanie, nazdávam sa, trochu minulo cieľ. Nielen v súvislosti s koronovou krízou sa práve pri storočnici dostalo do úzadia. Navyše Orbán akoby pochopil, že pre jeho zatiaľ oddaných visegrádskych partnerov - s ktorým ho spájajú iné otázky - to dnes nie je celkom sexi téma. Dnes už Trianon, nazdávam sa, nastupujúce pokolenia v Maďarsku neoslovuje s takou nostalgickou naliehavosťou ako v časoch, keď bol tabu, či v 90. rokoch minulého a na začiatku 21. storočia, keď ešte mohol mať nejaký revizionistický náboj.
- Spomenuli ste mapy Veľkého Maďarska. Tie sú u našich susedov stále populárne. Je dôvod sa tým znepokojovať?
- Keď má mapu Veľkého Maďarska vo svojej pracovni Viktor Orbán, prečo by ju nemali aj jeho podriadení či ľudia v domácnostiach? Zvlášť keď má dva milióny voličov, teda jednu pätinu obyvateľstva. Ale to nevylučuje, že jestvujú aj menší nostalgici, ktorí si tak nepotrpia na okázalé historické gestá. Inak túto tému cítia národní konzervatívci, inak ľavičiari a inak liberáli. A inak je pociťovaná aj v generačnom rozvrstvení. Pre mladých, myslím si, to bude čoraz vzdialenejšia minulosť.
- Slovenské strany najmä v 90. rokoch, využívali hojne maďarskú kartu. Aj dnes sú v politike nacionalisti, ba aj radikáli, no maďarská karta v posledných rokoch vypadla z hry. Ako si to vysvetliť?
- Tzv. maďarská karta oslabla už po voľbách roku 2012, keď Smeru napriek tomu, že pohltil voličov Slovenskej národnej strany, došlo, že jeho volič ju má kdesi na konci druhej dvadsiatky svojich záujmov. Istým spôsobom, akokoľvek sa na to pozeráme, prispel k tomu aj Most-Híd, hoci v ostatnej fáze predposlednej vlády nadsluhoval väčšmi, než bolo treba. Fakt, že s touto kartou sa dnes nehrá, by som však nepripisoval nejakej osobitnej kultivácii politiky. Väčšinová spoločnosť jednoducho cíti, že politická reprezentácia maďarskej menšiny je rozbitá, že nemá výtlak. Približne jedna tretina jej možných voličov nechodí k voľbám, ďalšia volí maďarské strany a posledná tretina dáva hlas rôznym slovenským politickým stranám. Prezentácia menšinových Maďarov je tak prirodzene slabá, nemá politický potenciál. Môže to súvisieť aj s demografickým poklesom, ale príčiny sú hlbšie.
- Aké konkrétne? Napríklad, že už národnostné témy nehýbu politikou do takej miery?
- Etnicizácia sa vyčerpala, voliči sa delia skôr na marginálnych hodnotových a väčšinových populistických. Nebude to inak ani v menšinovom elektoráte. Možno, že ho vybudí väčšinová tzv. konzervatívna národno-kresťanská politika, ak sa vráti k svojim obľúbeným, v minulosti, žiaľ, neraz osvedčeným témam, ale to by bol iba návrat k tomu horšiemu. Samotné príčiny existencie národnostnej karty sme však iba zamietli pod koberec. Možno sú len tým „kostlivcom v skrini” starého dobrého nacionalizmu.
- Komplikované dejiny sú však príznačné pre celú Európu, či strednú Európu. Teda tento „kostlivec” nie je len v maďarských či slovenských skriniach.
- Skrivodlivostí dejín nájdeme v tomto priestore plno. Rád citujem poľského aforistu Stanislawa Jerzyho Leca, podľa ktorého inak vonia seno milencom a inak koňovi. Tak je to aj s prežívaním histórie a jej pamäťou. Ale pamäť nie sú dejiny. A už vôbec nie sú dejinami účelové interpretácie politikov, nech sú hoci aj schválené ústavnou väčšinou. Všetci by sme v tomto priestore mohli hovoriť o skrivodlivostiach, bolestiach menších i obrovských, aj ich dôsledkoch. Nemci, Poliaci, Maďari, Česi, Slováci, o židoch, Rómoch a ďalších nevraviac. Ale naprávať ich „politickým naprávaním” dejín nemožno.
Korčok: Trianon sa nesmie stať balvanom brániacim pohľadu do budúcna
2. júna 2020 - (tasr)
Trianon sa nesmie stať balvanom, ktorý by bránil Slovákom a Maďarom pozerať sa do budúcnosti, povedal 2. júna 2020 v Budapešti minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok na svojej prvej oficiálnej návšteve Maďarska, kde sa stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. V súvislosti s nadchádzajúcim výročím Trianonskej mierovej zmluvy, ktoré bude 4. júna, Korčok podotkol, že s jeho maďarským rezortným partnerom hovorili o Trianone veľmi otvorene. „Vidíme tento historický míľnik odlišne, sú to tie isté dejiny, ale žijeme ich odlišným spôsobom. Čo nás nemusí zjednocovať, nás nesmie rozdeľovať. Tak treba vnímať aj iniciatívu slovenského premiéra (Igora Matoviča), ktorý pozval predstaviteľov maďarskej komunity na Slovensku, aby sme sa stretli, dá sa povedať v predvečer tohto výročia. Je to podľa mňa silný signál - ak chcete - empatie, ktorú aj my očakávame od Maďarska - práve 4. júna, keď si pripomeniete sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy,” zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Korčok vyjadril názor, že Európa, Slováci či Maďari, všetci v Európe majú zložitú históriu a zložité zážitky z tejto histórie. To, čo je podľa jeho slov pre jedných porážka, je pre iných víťazstvo. To, čo je pre jedných trauma, pre iných je to začiatok slobody. „Ale toto sa nesmie stať balvanom, ktorý máme na krku a ktorý nám bráni pozerať sa do budúcnosti a robiť to, čo od nás občania očakávajú v prítomnosti. Verím, že tento týždeň bude týždňom plným empatie. Toto si želám, aby tóny, ktoré zaznejú v Budapešti 4. júna, bolo niečím, čo naozaj otvára spoluprácu do budúcnosti,” dodal. Szijjártó v reakcii na otázku TASR uviedol, že srdečne očakávajú návštevu predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO). „Povinným krokom pre slovenského premiéra je návšteva Česka, podľa našich informácií sa tak stane už zajtra (3. 6.). Potom ho radi privítame v Budapešti, pretože naše strategické vzťahy na najvyššej úrovni v každom prípade sú dôvodom na to, aby sa nový predseda vlády stretol so svojím maďarským kolegom. Osobne - vzhľadom na existujúcu epidemiologickú situáciu telefonicky - už viackrát hovorili,” povedal maďarský minister. „Budem tlmočiť pozvanie predsedovi vlády na návštevu do Budapešti. Zajtra odchádzame do Prahy, to potvrdzujem, a verím, že v dohľadnom čase sa uskutoční aj návšteva slovenského premiéra v Budapešti,” reagoval Korčok. Ministri sa zhodli v tom, že vzájomné slovensko-maďarské vzťahy sú dobré. „Vážme si ich, je to výsledkom toho, čo sme urobili v ostatných rokoch, a nezabúdajme, že tí, pre koho to robíme, sú naši občania,” zdôraznil Korčok. Podľa jeho slov zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci podpísaná pred 25 rokmi má všetko, čo je potrebné v tejto chvíli na to, aby bolo možné rozvíjať vzájomné vzťahy. Slovenský minister vyzdvihol plánované projekty rozvíjania infraštruktúry prepojením cestných i energetických sietí. „Energetickou infraštruktúrou, napríklad plynovým koridorom, nezvyšujeme len našu vlastnú bezpečnosť, ale prispievame zásadným spôsobom k energetickej bezpečnosti celej Európy,” podčiarkol. Korčok ocenil komunikáciu na úrovni ministrov i premiérov v otázkach riešenia pandémie nového koronavírusu. „Krok za krokom vieme postupne uvoľňovať režim na hraniciach, stále mysliac na to najdôležitejšie, a to je zdravie a bezpečnosť našich občanov,” konštatoval. Šéf slovenskej diplomacie potvrdil, že nová vláda bude pracovať na prijatí zákona o národnostných menšinách. Szijjártó vyjadril nádej, že budúce roky vzájomných vzťahov budú o nových prepojeniach a spoločných úspešných projektoch, ktoré prospejú Slovensku i Maďarsku, Maďarom žijúcim v SR a aj Slovákom žijúcim v Maďarsku. „Do konca leta bude dokončený most medzi Komáromom a Komárnom, do roku 2022 otvoríme šesť nových hraničných priechodov, medzi nimi budú aj tri nové mosty na rieke Ipeľ. Do roku 2024 výrazne zvýšime kapacity interkonektorov zemného plynu a do konca decembra tohto roka prepojíme svoje elektrické siete vysokého napätia,” dodal. Korčok so Szijjártóom hovorili aj o aktuálnych bilaterálnych vzťahoch s dôrazom na koordináciu v uvoľňovaní obmedzení na hraniciach v regióne a v Európskej únii. Predmetom rokovaní bola aj regionálna spolupráca a aktuálne otázky európskej a medzinárodnej agendy. Slovenského ministra zahraničných vecí prijal aj predseda Národného zhromaždenia László Kövér a stretol sa aj s predsedom zahraničného výboru parlamentu Zsoltom Némethom.
Štefan Markuš: K storočnici Trianonskej mierovej zmluvy
Historické vedomie občanov Karpatskej kotliny sa vždy prebúdza pri spomienke na udalosti, ktoré sa udiali v paláci Grand Trianon na zámku Versailles pri Paríži. / „Trianon nie je večný. Nie je vytesaný do kameňa!“ / Rizikom každej vojny je nemožnosť počítať po porážke so spravodlivosťou. / Pamätník odhalený v roku 2008 Slovákmi založenom dolnozemskom meste Békešská Čaba, pripomínajúci gilotínu, ktorá padá na mapu Veľkého Uhorska. / Príprava na oslavy storočnice Trianonu nás neprekvapili. Orbánova vláda síce kopíruje mocenské maniere Veľkého Uhorska, hlavne horthyovského Maďarska, svetu však neuniká účel a zmysel vnucovania náhradných tém s cieľom zabudnúť na domáce problémy krajiny. Politika medzi dvoma svetovými vojnami bola zameraná predovšetkým na revíziu hraníc. Dnes, rozumne rozmýšľajúci Maďari už vedia, že návraty do minulosti sú nereálne. Nostalgicky zmýšľajúci Maďari, zahladení do minulosti si prenešťastné sté výročie Trianonu pripomenú na námestiach pri spustených vlajkách na pol žrdi a pri dunivých tónoch kostolných zvonov, ktoré sa rozzvučia 4. júna presne o 16:30 hod. v trvaní 100 sekúnd na vežiach všetkých chrámov Maďarmi obývaných miest a dedín, v oblasti Karpatskej kotliny.
https://drahomira.blog.pravda.sk/2020/05/30/k-storocnici-trianonu/
Názvy Antalfalva a Nagylajosfalva pobúrili Kovačičanov a Padinčanov
Katarína Pucovská: Uhorské názvy našich miest?
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10926-uhorske-nazvy-nasich-miest
Dopad Trianonskej mierovej zmluvy na Slovákov v Maďarsku
Anton Paulik: 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
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/1474-dopad-trianonu-na-slovakov-v-madarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2930287413736882
Počet nakazených v Maďarsku opäť mierne stúpa
https://www.teraz.sk/zahranicie/pocet-nakazenych-v-madarsku-opat-mi/471655-clanok.html
Zisk aj tržby Wizz Air v uplynulom roku vzrástli
https://www.teraz.sk/ekonomika/zisk-aj-trzby-wizz-air-v-uplynulom-roku/471382-clanok.html
Vo finále Maďarského pohára nedodržali diváci bezpečný odstup
https://www.teraz.sk/sport/vo-finale-madarskeho-pohara-nedodrz/471610-clanok.html
Prebytok zahraničného obchodu Maďarska sa v marci znížil
2. júna 2020 - (tasr)
Prebytok zahraničného obchodu Maďarska sa v marci znížil viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to dnes spresnené konečné údaje maďarského ústredného štatistického úradu. Konkrétne sa prebytok zahraničnoobchodnej bilancie susednej krajiny v marci 2020 znížil na 301 miliónov eur zo 644 miliónov eur v rovnakom mesiaci minulého roka. Predbežný odhad pritom signalizoval, že klesne na 436 miliónov eur. Vývoz z Maďarska po úprave o počet pracovných dní v marci klesol medziročne o 10,6 %, čo kontrastuje s jeho februárovým zvýšením o 1,3 %. Rýchly odhad pritom naznačil, že sa export v marci zníži o 7,3 %. Zároveň dovoz v marci klesol medziročne o 4,4 % po náraste o 2,5 % v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo podľa rýchleho odhadu sa mal znížiť o 5,5 %. Štatistický úrad zverejnil aj údaje o vývoji výrobných cien v apríli, ktoré medziročne vzrástli o 3,7 %, čo bolo pomalšie tempo ako ich nárast o 4,3 % v marci. Vývoj cien bol ovplyvnený zmenami ekonomických trendov v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktorá zasiahla aj komoditné a devízové trhy.
Nezamestnanosť v Maďarsku mierne stúpla
Podľa úradu dosiahla miera nezamestnanosti v období od februára do konca apríla 3,8 %, zatiaľ čo v trojmesačnom období do konca marca to bolo 3,7 %.
https://www.teraz.sk/ekonomika/nezamestnanost-v-madarsku-v-trojmesac/469915-clanok.html
Maďarsko strojnásobí kapacitu dodávok plynu na Slovensko
https://euractiv.sk/section/energetika/news/madarsko-strojnasobi-kapacitu-dodavok-plynu-na-slovensko/
Sánchez-Bordona navrhol zamietnutie žalôb podaných Maďarskom a Poľskom
Generálny advokát Súdneho dvora EÚ vo štvrtok navrhol zamietnutie žalôb podaných Maďarskom a Poľskom proti európskej smernici, ktorá posilňuje práva vyslaných pracovníkov. Európska komisia (EK) v roku 2018 prijala pozmeňujúcu smernicu o vysielaní pracovníkov s cieľom zabezpečiť týmto pracovníkom vyšší stupeň ochrany, pokiaľ ide o ich odmeňovanie a sociálne a pracovné práva.
https://www.teraz.sk/zahranicie/generalny-advokat-sudneho-dvora-eu-n/470113-clanok.html
Maďarská vláda predložila návrh zákona o ukončení stavu núdze
Rozsiahly návrh upravuje zdravotný zákon a platnosť nariadení vlády prijatých počas stavu núdze prevádza do formy prechodných ustanovení.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-predlozila-navrh-za/469806-clanok.html
Socialisti pripomenuli Orbánovi, že v SR je iba 28 obetí koronavírusu
25. mája 2020 - (tasr)
V Maďarsku zomrelo na nákazu novým druhom koronavírusu iba 491 ľudí, vyhlásil v pondelok v parlamente v rámci hodiny otázok predseda vlády Viktor Orbán v súvislosti s otázkou úspešnosti krokov jeho kabinetu v boji proti pandémii. Poslanec opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Tamás Harangozó ho upozornil, aby sa takýmto údajom veľmi nechválil, pretože na Slovensku zomrelo na ochorenie COVID-19 iba 28 ľudí. Podľa spravodajského portálu Index.hu Harangozó kritizoval vládu za to, že namiesto záchrany pracovných miest vláda tým, čo v koronakríze prišli o prácu, ponúka iba verejnoprospešné práce. „Kabinet jeden mesiac nerobil nič, potom rozdal niekoľkým stovkám podnikov 600 miliónov forintov (1,7 milióna eur) a v nasledujúcom najťažšom mesiaci odsúhlasil tisícnásobne vyššiu sumu na projekt železničnej trate Budapešť-Belehrad. V tom čase prišlo o prácu vyše 300.000 ľudí, zdravotným sestrám oddelenia COVID-19 Nemocnice sv. Jána znížili mzdy, vojakom zobrali príplatky a nižšie mzdy dostali aj vojaci slúžiaci na štátnych hraniciach. Čo odkazujete týmto ľuďom, sestrám, vojakom a nezamestnaným,” spýtal sa premiéra ľavicový politik. Orbán v reakcii vyhlásil, že pracovníci zdravotníctva dostanú jednorazový príspevok 500.000 forintov (1432 eur) a že nezamestnaní sa majú obrátiť na kabinet, ktorý im zabezpečí prácu. „V Maďarsku zomrelo v rámci pandémie 491 ľudí, pričom vo viacerých európskych krajinách to boli desaťtisíce,” zdôraznil. Harangozó poznamenal, že zámerne neuvádzal štatistické údaje, a spýtal sa, či sa Orbán naozaj chce chváliť týmito číslami, pretože treba povedať aj to, že na Slovensku zomrelo iba 28 chorých. „Nemám s tým problém zablahoželať Slovensku a uznať, že sa chránilo možno ešte aj od nás úspešnejšie,” povedal Orbán. Počet infikovaných novým druhom koronavírusu v pondelok v Maďarsku stúpol na 3756 po tom, čo pribudlo 15 nových prípadov nákazy. Za uplynulých 24 hodín zomrelo na ochorenie COVID-19 päť chronicky chorých starších ľudí. Celkový počet obetí nákazy koronavírusom tak v Maďarsku stúpol na 491. Stále klesá počet aktuálne nakazených, ktorých je momentálne 1554. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 21 osôb, celkový počet zotavených tak stúpol na 1711.
Opozícia kritizovala Káslera za vývoj epidémie, Orbán ho pochválil
25. mája 2020 - (tasr)
Maďarská opozícia sa v pondelok v parlamente premiéra Viktora Orbána spýtala, či ponechá vo funkcii ministra rezortu ľudských zdrojov Miklósa Káslera zodpovedného aj za oblasť zdravotníctva. Podľa spravodajského servera portfolio.hu poslankyňa strany Dialóg (Párbeszéd) Tímea Szabóová označila Káslera za zodpovedného za množstvo chýb v zdravotníctve pri riešení pandémie koronavírusu. Opozičná poslankyňa pripomenula, že Orbán Káslerove kroky v boji proti šíreniu nového druhu koronavírusu chválil a jeho výkon označil za „historický”. „Minister pritom dal zbytočne vyprázdniť 32.000 nemocničných lôžok, následkom čoho tisíce vážne chorých pacientov museli odísť domov a viacerí z nich ochoreniam podľahli,” zdôraznila Szabóová, podľa ktorej bolo takýchto obetí viac než obetí samotného ochorenia COVID-19. Kritizovala tiež, že zdravotnícki pracovníci museli počas vypuknutia epidémie dlhší čas pracovať bez vhodných ochranných prostriedkov. „Ak by sme boli počúvali opozíciu, podľa ktorej išlo iba o relatívne neškodnú epidémiu, tak by v Maďarsku zomrelo viac ľudí než v krajinách, ktoré sa chránili zle,” reagoval Orbán, podľa ktorého v čase, keď všetky medzinárodné organizácie tvrdili, že šírenie nákazy nebude vážne, Kásler zvolal orgán, ktorý rozhodol o nutnosti ochrany. „Všetci mu dlhujeme poďakovanie,” podčiarkol predseda vlády.
Cez hraničný priechod Šahy v stredu ráno prešlo tisíc Slovákov
https://www.topky.sk/cl/10/1909919/Cez-hranicny-priechod-Sahy-v-stredu-rano-preslo-tisic-Slovakov-hovori-Korcok
Od stredy môžeme navštíviť Maďarsko na 48 hodín bez karantény a testu
To isté platí aj naopak. Teda rovnako aj Maďari budú môcť navštíviť Slovensko po dobu 48 hodín, a to bez nutnosti preukázať sa testom či absolvovať karanténu.
https://www.teraz.sk/slovensko/od-stredy-mozeme-navstivit-madarsk/469693-clanok.html
Korčok: Riziko rozširovania epidémie do zahraničia je zo SR najnižšie
Svojich rezortných partnerov Korčok informoval o rozhodnutí vlády SR umožniť slovenským občanom vycestovať do okolitých krajín s výnimkou Ukrajiny na dobu 24 hodín.
https://www.teraz.sk/slovensko/korcok-riziko-rozsirovania-epidemie/469416-clanok.html
Maďarsko-srbské hraničné priechody otvorili pre občanov oboch krajín
Podľa maďarského ministra zahraničných vecí otvorenie hraníc umožní stretávanie rodín a spoločenstiev žijúcich v pohraničí.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-srbske-hranicne-priechody-o/469312-clanok.html
Most na Dunaji medzi Komárnom a Komáromom sa bude volať Most Monoštor
25. mája 2020 - (tasr)
Výstavba cestného mosta, ktorý bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom a je spoločným projektom Slovenska a Maďarska, je v poslednej etape realizácie. Maďarsko-slovenská pracovná skupina rozhodla, že most sa bude volať Most Monoštor (Monostori híd), informoval v pondelok agentúru MTI štátny tajomník rezortu inovácie a technológií László Mosóczi. Most sa na pravom brehu Dunaja nachádza v komáromskej mestskej časti Koppánymonostor, pričom neďaleko je Monoštorská pevnosť. Tá je súčasťou komárňanského pevnostného systému, ktorý bol najväčším fortifikačným komplexom v rámci bývalého Uhorska. Konečné rozhodnutie o návrhu názvu, ktorý podporuje aj slovenská strana, bude takisto v rukách spoločnej pracovnej skupiny, dodal Mosóczi. Výstavba mosta je financovaná z eurofondov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy. Oba brehy Dunaja boli spojené v decembri 2019 obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu. Okrem hlavnej cesty s dvoma pruhmi bude na moste aj chodník pre peších a cyklocesta. Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur. Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami Slovenska a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF - Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov 91,2 milióna eur. Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) si výstavbu mosta v Komárne prezrel 11. mája spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péterom Szijjártóom, ktorý povedal, že 600 metrov dlhý most bude odovzdaný v auguste.
Maďarská centrálna banka opätovne ponechala úrokové sadzby nezmenené
https://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-centralna-banka-opatovne-po/469696-clanok.html
MV SR zatiaľ nepovedalo, či pripravuje zmenu zákona o štátnom občianstve
https://www.teraz.sk/slovensko/mv-zatial-nepovedalo-ci-pripravuje-zm/467729-clanok.html
Maďarská vláda povolila divákov na vonkajších športoviskách
Diváci musia dodržiavať 1,5-metrové rozstupy, pre futbalové štadióny to v praxi znamená, že sa využije iba každé štvrté sedadlo.
https://www.teraz.sk/sport/sport-madarska-vlada-povolila-diva/470077-clanok.html
Študenti maďarskej národnosti chcú intenzívnejší dialóg so Slovákmi
4. júna 2020 - (tasr)
Organizácia Študentská sieť, ktorá je hlavným orgánom zástupcov maďarských študentských klubov pôsobiacich na Slovensku, chce, aby sa medzi Slovákmi a Maďarmi inicioval intenzívnejší dialóg. TASR o tom informovali zo Študentskej siete. Pri príležitosti štvrtkového 100. výročia podpísania Trianonskej zmluvy členovia študentskej siete poznamenali, že Maďari na Slovensku sú „dôležitou súčasťou slovenskej spoločnosti”. Podľa nich Trianonskú zmluvu „nemôžeme vnímať len z hľadiska dvoch národov, ale máme na ňu pozerať aj ako na komplexný jav.” Členovia Študentskej siete iniciujú široký spoločenský dialóg založený na historických faktoch. „Trianonská zmluva môže byť pre nás ponaučením, tak pre Slovákov, ako aj pre Maďarov, aby sme sa namiesto krívd sústreďovali na vytvorenie lepšej spoločnosti,” uviedli vo svojom vyhlásení. „Napriek tomu, že Maďari z hľadiska ich počtu tvoria menšinu, považujú sa za dôležitú súčasť slovenskej spoločnosti,” uvádza sa v ich vyhlásení. Členovia Študentskej siete tvrdia, že spoločným cieľom musí byť, aby maďarský študent na Slovensku nebol len zodpovedným občanom, ale aby sa na Slovensku cítil ako doma.
Kapitánka slovenskej reprezentácie volejbalistiek Barbora Koseková bude opäť hrať v Békešskej Čabe
https://www.teraz.sk/sport/volejbal-kosekova-bude-druhykrat-v-k/469730-clanok.html
Kysuce očami Maďarky
Diána Marosz: Kdesi hlboko v horách, tam, kde už z hlavnej cesty nevidno, čupia drevenice. Sú roztrúsené, akoby nimi nejaká obrovská ruka vrtošivo obsypala chrbáty hôr.
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/536414/kysuce-ocami-madarky.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2885107151588242
Slovenské etno motívy u Gorana Bregovića
Ako svetoznámy hudobník dostal maľovaný šamlík a tekvicu od Vieroslavy Svetlíkovej?
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10919-slovenske-etno-motivy-u-gorana-bregovica
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2911159112316379
Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa
Slovenská hudba vo Vojvodine / Zborník prác 12. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov (Nový sad, 2016)
www.oslovma.hu/XXX/KmetMart.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.552107664888214/2922681274497496/?type=3&theater
Anna Divičanová - autorita nielen medzi Slovákmi v Maďarsku
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3202/anna-divicanova---autorita-nielen-medzi-slovakmi-v-madarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2937080509724239
Slováci v Matre, dokumentárny film 2018
V roku 1945 pri oslobodzovaní území narazili vojaci Červenej armády v pohorí Matra na tri dedinky, obyvatelia ktorých hovorili po slovensky: Alkár, Horná Huta a Fiškalitášhuta. V roku 1947 sa približne 2/3 týchto Slovákov vysťahovali do vtedajšieho Československa v rámci dohody o výmene obyvateľstva. V tomto amatérskom dokumentárnom filme vystupujú Slováci, resp. potomkovia Slovákov, ktorí sa nevysťahovali a ostali žiť v Maďarsku. Je to ich pohľad na históriu a súčasnosť tých Slovákov, ktorí žili a aj dnes žijú v pohorí Matra:
https://youtu.be/08wzV5tg6bo
Slovenské inšpirácie z Tardoša
www.oslovma.hu/XXX/TardosIn.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2890616971037260
Nie je hymna ako hymna
Eva Krekovičová: Hymny Slovákov v Maďarsku / V procesoch transformácie na prelome tisícročia / Daj Boh šťastia tejto zemi / Slovenská Čaba...
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/nie-je-hynma-ako-hymna-hymny-v-procesoch-transformacie-na-prelome-tisicrocia.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2890686827696941
Színcsók NIE je „rýdzi bozk“
a Ádámcsókné NIE je „manželka Adamovho bozku“ - Ach, tie naše skomolené mená!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/594-g-papuek-ach-tie-nae-skomolene-mena
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2890701121028845
Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/177-dokumenty2/624-slovniek-a-pomcky-pre-naich-aktivistov
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2890739241025033
Havraní kameň, Holovka, Holovce = Hollókő
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/25616-havrani-kame-holovka-holovce-holloko
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1411215595644079
Malý klenot ľudovej architektúry
https://cestovanie.sme.sk/c/6899465/maly-klenot-ludovej-architektury-je-v-holloko.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2904587719640185
Stretnutie premiérov V4 je za dverami, stretnú sa v júni v Brne
Premiéri Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska sa v júni fyzicky zídu v Brne, aby zladili pozície pred rokovaním Európskej rady. V utorok sa na tom dohodli pri videokonferencii, uviedol český predseda vlády Andrej Babiš. Informoval o tom spravodajský portál ČT24. Bude to prvé osobné stretnutie lídrov krajín Vyšehradskej štvorky od vypuknutia koronavírusovej pandémie. Lídri V4 v utorok absolvovali videokonferenciu s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Zhodli sa, že majú rovnaký záujem na postupnom rušení obmedzení a kontrol na hraniciach, hneď ako to vývoj koronavírusovej pandémie dovolí. Naposledy sa lídri Vyšehradskej štvorky stretli na summite Európskej rady koncom februára. Najbližšie stretnutie lídrov EÚ sa bude konať v dňoch 18. a 19. júna.
Orbán sa vzdá „korony“ svojej moci
19. mája 2020 - (Ivan Drábek - Pravda)
V dňoch, keď si maďarský premiér pripomenie desiate výročie príchodu k moci, sa vzdá mimoriadnych právomocí. Tie mu parlament, kde má jeho Fidesz dvojtretinovú väčšinu, nadelil na boj s koronavírusom pred siedmimi týždňami. Podobné rozsiahle kompetencie dostali v súvislosti s pandémiou vo svete mnohé vlády. Maďarským unikátom však je, že ich parlament časovo neobmedzil. Opozícia preto hovorila o Orbánovej vladárskej „koronovácii“. Aj Európska komisia i Európsky parlament kritizovali skutočnosť, že o trvaní núdzového stavu, počas ktorého sa nesmú konať voľby a referendá a vláda môže vládnuť bez parlamentu pomocou dekrétov, mal rozhodnúť výhradne Orbánov kabinet. Obavy tiež vyvolávalo, že súčasťou novej legislatívy je aj paragraf, ktorý v čase núdzového stavu stanovuje až päťročné tresty väzenia za šírenie nepravdivých informácií. Umožňuje to postihovať nielen diskutérov na sociálnych sieťach, ale prípadne aj novinárov kritických voči vláde. Vláda teraz ohlásila, že ak sa epidemiologická situácia dramaticky nezhorší, núdzový stav sa na budúci mesiac zruší. „Naším zámerom je, aby sme 26. mája predložili parlamentu návrh právnej normy, ktorého prijatím sa môže v júni v Maďarsku skončiť mimoriadny právny poriadok,“ oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás v spravodajskej televízii Hír Tv. Skoré zrušenie núdzového stavu už koncom minulého týždňa avizoval aj samotný premiér. Podľa neho vláda na seba prevzala zodpovednosť za rýchle prijatie závažných a ťažkých rozhodnutí. Dve až tri z nich ešte musí prijať a potom sa mimoriadnych kompetencií vzdá. „Po vrátení mimoriadnych právomocí dáme všetkým príležitosť ospravedlniť sa Maďarsku za nepravdivé obviňovanie,“ citovala Orbánovu štipľavú poznámku agentúra MTI. Dožadovanie sa ospravedlnenia dáva tušiť, načo si Orbán dal koncom marca schváliť teoreticky nekonečné právomoci. Premiér, ktorý má ústavnú väčšinu, v skutočnosti nebol odkázaný na to, aby žiadal časovo neobmedzené mimoriadne právomoci, veď parlament by mu ich kedykoľvek znova predĺžil. Mandát na vládnutie pomocou dekrétov bez konečného dátumu bol pascou nastraženou na opozíciu, usudzuje politológ Gábor Török. „Pamätáme sa ešte na Orbánovu vetu, že protivníka treba v politickom zmysle zabiť vtedy, keď je na to príležitosť. Práve to sa deje,“ povedal pre portál 444.hu. Opozičné strany zákon bez vymedzenia časovej lehoty odmietli podporiť a Orbána obviňovali, že pandémiu chce zneužiť na posilnenie svojej osobnej moci. Fidesz, naopak, útočil na opozíciu, že ani zoči-voči ohrozeniu krajiny nie je ochotná povzniesť sa nad svoje úzke stranícke záujmy a prispieť k zomknutiu národa. „Zvrhlo sa to na súboj cynika s hysterikom, v ktorom cynik spravidla víťazí,“ povedal Török. „Prvú fázu manažovania krízy Fidesz v politickej rovine jednoznačne vyhral,“ dodal. Török ale upozorňuje, že po zdravotnej kríze príde na rad zdĺhavá hospodárska a sociálna kríza, ktorá môže byť pre preferencie Fideszu oveľa nebezpečnejšia. Politológ preto nevylučuje, že Orbán nebude čakať do riadnych volieb v roku 2022 a niekedy v auguste vyhlási, že po úspešnom zvládnutí epidémie si na nadchádzajúce ťažké hospodárske kroky vypýta od voličov nový mandát v predčasných voľbách.
Na Slovensku od 22. mája spustia smart karanténu
O otvorení hraníc so susedmi rozhodnú do 15. júna / Nosenie rúšok vonku bude dobrovoľné / Uvoľní sa aj režim na hraniciach pri návrate do 24 hodín / Vláda SR do 15. júna rozhodne, či otvorí hranice s Českom a Rakúskom / Od 1. júna sa otvárajú školy a škôlky (za prísnych podmienok):
https://dennikn.sk/1898023/minuta-po-minute-nepribudol-ani-jeden-pripad-nakazy
Najväčšou obeťou koronavírusu sú právny štát a životná úroveň
https://e.dennikn.sk/1896256/najvacsou-obetou-koronavirusu-su-pravny-stat-a-zivotna-uroven
Aj maďarská vláda čoskoro rozhodne o uvoľnení hraníc
Maďarská vláda má radosť z opatrení súvisiacich s otváraním hraníc v Rakúsku a na Slovensku, konštatoval v utorok večer na Facebooku minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Dodal, že aj maďarský kabinet čoskoro prerokuje kroky potrebné na zabezpečenie princípu vzájomnosti.
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-aj-madarska-vlada-cosko/468266-clanok.html
Szijjártó rokoval so slovinským ministrom o otváraní hraníc
https://www.teraz.sk/zahranicie/szijjarto-rokoval-so-slovinskym-minis/468003-clanok.html
Južné regióny SR žiadajú v liste vládu o otvorenie hraníc s Maďarskom
https://www.teraz.sk/slovensko/primatori-juznych-regionov-ziadaju/467552-clanok.html
Maďarská vláda predloží návrh na zrušenie núdzového stavu 26. mája
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-predlozi-navrh-na-z/467811-clanok.html
Medziročný rast maďarskej ekonomiky sa znížil o viac ako polovicu
https://www.teraz.sk/ekonomika/medzirocny-rast-madarskej-ekonomiky-s/467794-clanok.html
BMW odložila výstavbu nového výrobného závodu v maďarskom Debrecíne
Pre BMW je relevantný vždy očakávaný dopyt, preto odložili o rok plánované spustenie výroby v maďarskom závode. Ako dodal, okrem odkladu tohto investičného projektu rozhodli aj v prípade ďalších.
https://www.teraz.sk/ekonomika/bmw-odlozila-vystavbu-noveho-vyrobn/465291-clanok.html
Demokratická koalícia ostro kritizovala vládu pre zdravotníctvo
Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) v utorok v parlamente ostro kritizovala vládu premiéra Viktora Orbána za to, že v čase pandémie koronavírusu finančne zanedbáva zdravotníctvo. Zástupca predsedu parlamentnej frakcie DK Gergely Arató pripomenul, že na milión obyvateľov pripadá v Maďarsku 46 obetí ochorenia COVID-19, v Českej republike 28, v Poľsku 24 a na Slovensku iba päť.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-opozicna-strana-ostro-kriti/468147-clanok.html
Maďarská vláda odmieta verdikt súdu EÚ o tranzitných zónach
Konanie maďarských úradov, ktoré v hraničnej tranzitnej zóne zadržiavajú žiadateľov o azyl, môže predstavovať porušenie právnych predpisov EÚ.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vlada-odmieta-verdikt-sudu/468081-clanok.html
Jourová chce Maďarsko medzi nespochybniteľne demokratickými krajinami
Európska komisia posudzuje núdzové opatrenia prijaté počas zdravotnej krízy vo všetkých krajinách EÚ, s „osobitným záujmom” však sleduje situáciu v Maďarsku.
https://www.teraz.sk/zahranicie/jourova-si-zela-madarsko-spat-v-kl/467233-clanok.html
Europoslanci majú obavy o stav právneho štátu v Maďarsku
Všetky opatrenia súvisiace s iniciatívami zameranými na boj proti šíreniu koronavírusu musia byť v súlade so zásadami právneho štátu, primerané, musia jasne súvisieť s prebiehajúcou krízou, ale zároveň musia byť časovo obmedzené a pravidelne preskúmavané.
https://www.teraz.sk/zahranicie/brief-europoslanci-maju-obavy-o-stav-p/467073-clanok.html
V Maďarsku schválil uznesenie o odmietnutí Istanbulského dohovoru
Uznesenie vyzýva vládu, aby nerobila žiadne ďalšie kroky smerom k uznaniu záväznej účinnosti predmetného dohovoru, a aby sa aj v inštitúciách Európskej únie zasadzovala za nepripojenie EÚ k Istanbulskému dohovoru.
https://www.teraz.sk/zahranicie/brief-madarsky-parlament-schvalil-uz/465074-clanok.html
Slovensko ako príklad pre celý svet
Úspešný boj s Covid-19 / Rúško nie je hanba / Politici išli príkladom
https://www.dobrenoviny.sk/c/183760/slovensko-ako-priklad-pre-cely-svet-zahranicie-si-vsimlo-nas-uspesny-boj-s-covidom-19-a-ocenuje-aj-pristup-politikov
Samostatný úrad pre národnostné menšiny
Programové vyhlásenie vlády SR je preložené do maďarčiny - oznámil splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszky. Programové vyhlásenie poslanci schválili 30. apríla, hovorí sa v ňom o ochrane a podpore národnostných menšín ako o svojom prirodzenom poslaní. Zabrániť asimilácii národnostných minorít, respektíve spomaliť ju má pomôcť i plánovaný zákon o postavení národnostných menšín a samostatný úrad pre národnostné menšiny, ktorý by nahradil súčasný úrad splnomocnenca vlády.
Demokracia ako základný princíp Únie
Sme pripravení na európsku federáciu? / Nemecko a Francúzsko: motor federalizácie / Hamiltonovský moment Únie: spoločné pôžičky / Ekonomická suverenita Únie // Dodržiavanie pravidiel demokratického vládnutia a právneho štátu je v nemecko-francúzskom návrhu považované za podmienku, bez ktorej nebudú môcť štáty získať dotácie z úniového fondu obnovy, ale pravdepodobne ani z iných častí nadchádzajúceho rozpočtu Únie na roky 2021 - 2027. Znamená to, že vlády v Maďarsku či v Poľsku by čelili výraznejšiemu tlaku na dodržiavanie demokratických štandardov. Kancelárka Merkelová v tejto súvislosti podčiarkuje, že demokracia je základnou hodnotou Únie a „tieto časy sú časmi zápasu, keď sa treba postaviť za ideu Európy, a Nemecko a Francúzsko tak robia“.
https://e.dennikn.sk/1898271/sme-pripraveni-na-europsku-federaciu
Na Facebooku kritizoval Orbána, prišla poňho polícia a zhabala mu počítač i mobil
15. mája 2020 - (Zoltán Szalay - dennikn.sk)
Maďarský kontroverzný zákon v boji proti koronavírusu má svoje prvé obete. Polícia začala šikanovať kritikov vládnych protiepidemiologických opatrení. Starší pán žijúci pri maďarskom vidieckom mestečku Szerencs uverejnil na svojom Facebooku koncom apríla status, v ktorom kritizoval postup vlády v boji proti koronavírusu. Spochybnil uvoľnenie opatrení a ironicky komentoval konanie premiéra. Jeho status sa však nepozdával polícii. „Náš milý diktátor, nás milý vodca!“ oslovoval dôchodca vo svojom statuse Viktora Orbána. „Žiaľ, vieme, že teba nezaujíma osud a smrť tu žijúcich ľudí. Ty serieš na toto celé tak, ako to je. Neviem, z čoho máš srdce a dušu. Si krutý tyran, ale zapamätaj si, že všetci tyrani dosiaľ padli.“ O dva týždne po zverejnení statusu sa u dôchodcu objavili policajti s povolením na vykonanie domovej prehliadky. Zhabali mu počítač a odviezli ho na policajnú stanicu. Po vypočutí ho prepustili a prokuratúra vzápätí vyhlásila, že nešlo o žiadny trestný čin. Podľa portálu index.hu polícia konala podľa nového ustanovenia trestného zákona doplneného v rámci zmocňovacieho zákona v marci. Ide o balík opatrení, ktorý vláda Viktora Orbána pretlačila v parlamente po vypuknutí epidémie koronavírusu. Tí, čo maria protiepidemiologické opatrenia šírením falošných správ, sa môžu potrestať odňatím slobody od jedného až do piatich rokov. Nové ustanovenie vyvolalo kritiku v Maďarsku i v zahraničí. Predstavitelia maďarskej vlády všetku kritiku odmietali s tým, že šírenie poplašnej správy bolo už aj doteraz trestným činom a vyjadrenie názoru nebude trestné ani podľa novej úpravy. V praxi to však vyzerá inak. Polícia konala na základe oznámenia, potvrdili vo štvrtok pre portál 24.hu. Predpokladá to aj samotný muž, ktorého polícia predviedla. Jeho status nevyvolal veľký ohlas, zdieľalo ho len zopár ľudí. Aj prokuratúra uznala, že samotný status žiadnym spôsobom nemohol byť považovaný za šírenie poplašnej správy, keďže práve upozorňoval na to, že uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení je sporné. Neuplynul ani deň, keď došlo k podobnému prípadu v inej časti krajiny. Policajti v ranných hodinách predviedli muža, ktorý v uzavretej skupine na Facebooku zdieľal status nezaradeného opozičného poslanca Ákosa Hadházyho. Hadházy v ňom vyzýval na protest proti niektorým opatreniam vlády. Opoziční poslanci zorganizovali v posledných dňoch niekoľko protestov v Budapešti trúbením áut, ktoré sprevádzali prísne kontroly polície. Muž, ktorý je inak telesne postihnutý, zdieľal výzvu poslanca s komentárom, že aj v jeho meste museli uvoľniť na základe vládnych nariadení 1170 nemocničných lôžok. Ako Orbánov kritik povedal pre portál 444.hu, že ráno o šiestej pred jeho domom zaparkovalo viac policajných áut, ako aj civilné autá, zhabali mu počítač, telefón i USB-kľúč. Odviezli ho na výsluch na miestnu policajnú stanicu a následne ho prepustili, ale počítač a telefón mu ešte stále nevrátili. Muž portálu 444.hu hovoril aj o tom, že podobne proti nemu zasiahla polícia aj v roku 1987 počas komunizmu. Pri oslavách revolúcie z roku 1848, jeho starého otca zase šikanovala polícia za éry komunistického diktátora Mátyása Rákosiho. Podľa vlády sú však tieto prípady v poriadku a neznamenajú odklon od princípov právneho štátu. Gergely Gulyás, minister poverený riadením úradu premiéra, na otázky novinárov povedal, že prokuratúra obidva prípady vyhodnotila tak, že k trestnému činu nedošlo a platí možnosť náhrady škody. Minister zdôrazňoval, že vláda žiada orgány činné v trestnom konaní, aby takto postupovali iba v nevyhnutných prípadoch. Podľa neho ukazuje silu právneho štátu, že prokuratúra rýchlo napravila nesprávne rozhodnutia policajtov. Opoziční politici majú iný názor. Poslanec Ákos Hadházy na Facebooku napísal, že cieľom takýchto opatrení je jednoznačne zastrašovanie, „aby sedeli všetci ticho a nikto nemal odvahu si otvoriť ústa“. S ďalšími opozičnými poslancami organizujú preto protest v meste, kde žije druhý predvedený muž. Pozývajú naň aj občanov, samozrejme, v rúškach a s odstupom. Práve v týchto dňoch prebieha rozprava v Európskom parlamente o sporných opatreniach maďarskej vlády súvisiacich s koronavírusom. Európskej komisii sa nepáči najmä to, že zákon, ktorý umožnil vláde Viktora Orbána v čase koronakrízy vládnuť iba vládnymi dekrétmi, bez parlamentu, nie je časovo ohraničený. Na zasadnutie Európskeho parlamentu pozvali aj Orbána, on však namiesto seba chcel poslať ministerku spravodlivosti Judit Vargovú. Keďže však v Európskom parlamente môžu štáty zastupovať iba premiéri alebo prezidenti, Orbánovu žiadosť odmietli. Europoslanec vládneho Fideszu Tamás Deutsch o procese v Bruseli povedal, že ide o „ďalší medzinárodný útok maďarskej opozície a globalistických ľavicovo-liberálnych síl vykonávaný boľševickými metódami a odmietajúc skutočnosť len preto, aby odviedli pozornosť od svojich zlyhaní“. Maďarsko patrí v boji proti koronavírusu medzi úspešnejšie krajiny, v súčasnosti evidujú 1775 aktívnych prípadov. Smrtnosť je však pomerne vysoká: do stredy si koronavírus v krajine vyžiadal 436 obetí. Posilnenie právomocí vlády v súvislosti s epidémiou kritizuje Európska únia už od prijatia zmocňovacieho zákona koncom marca. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Maďarsku budú venovať osobitnú pozornosť.
Orbán sa naučil zabiť rivala, keď má príležitosť. Kedy sa EÚ naučí, ako ho zastaviť?
https://dennikn.sk/1894704/orban-sa-naucil-zabit-rivala-ked-ma-prilezitost-kedy-sa-nauci-eu-ako-ho-zastavit
Hybridný režim alebo etatizmus? Hľadá sa správne označenie pre Orbánovo Maďarsko
https://dennikn.sk/1890425/hybridny-rezim-alebo-etatizmus-hlada-sa-spravne-oznacenie-pre-orbanovo-madarsko
Trianon je po sto rokoch medzi stredoeurópskymi historikmi stále chúlostivou témou
- hovorí maďarský historik Balázs Ablonczy (1974) / Sto rokov po podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy ešte stále neexistuje konsenzus medzi historikmi o tom, čo a ako sa presne stalo. Maďarská akadémia vied v rámci svojho programu Lendület (Elán) podporila vznik výskumného tímu Trianon 100, ktorý sa má venovať histórii trianonskej zmluvy. Vedúcim tímu je historik Balázs Ablonczy, s ktorým sme sa rozprávali v rámci maďarského Pozsonyi podcastu. Z rozhovoru sa okrem iného dozviete: - Ako ovplyvní sté výročie Trianonu koronakríza, - Ako sa vyvíja trianonská trauma Maďarov v poslednom období, - Či je možný vznik medzinárodného konsenzu na tému Trianonu...
https://pozsonyi.podbean.com/e/ablonczy-balazs-tortenesszel-a-trianon-kutatas-legujabb-eredmenyeirol/
https://dennikn.sk/1889908/trianon-je-po-sto-rokoch-medzi-stredoeuropskymi-historikmi-stale-chulostivou-temou-hovori-madarsky-historik-ablonczy
Súbehy NEMZ-KUL-20 a NEMZ-TAB-20 sú zrušené
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2860484640717160
Kvôli vyhláseniu núdzového stavu v Maďarsku súbehy NEMZ-KUL-20 a NEMZ-TAB-20 sú zrušené, informuje o tom Fond Gábora Bethlena na svojej webovej stránke. Bezpečnostné opatrenia, ktoré sú predpísané v záujme spomalenia šírenia koronavírusu platia aj na realizáciu národnostných táborov a iných spoločenských aktivít a programov. Súčasne so zrušením týchto kategórií v záujme posilnenia maďarských malých a stredných podnikaní a oživenia hospodárstva Úrad štátneho tajomníka zodpovedného za náboženské a národnostné vzťahy vypisuje výzvu s názvom Investičné, rekonštrukčné a údržbové činnosti s národnostným cieľom, rozpočtová podpora v roku 2020 (NEMZ-BER-20). Celé znenie výzvy nájdete na webovej stránke vlády Maďarska a Fondu Gábora Bethlena. V prípade podpôr na rok 2021 sa uprednostnia žiadosti tých, ktorí sa uchádzali o podporu v dvoch zrušených kategóriách, pokiaľ to umožnia rozpočtové rámce. Tým uchádzačom, ktorí sa uchádzali o podporu výlučne v zrušených dvoch kategóriách, bude vrátený poplatok za súbehy. (luno.hu)
https://bgazrt.hu/tajekoztatas-a-nemz-kul-20-es-nemz-tab-20-azonositoszammal-meghirdetett-palyazatok-visszavonasarol-es-uj-felhivasrol
Slovenské rozprávky na stiahnutie
http://dikda.eu/slovenske-rozpravky-na-stiahnutie
Povesti, porekadlá a hádanky v digitálnej podobe
http://turiec.sme.sk/c/6796497/v-digitalnej-podobe-su-uz-aj-povesti-porekadla-a-hadanky.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2865262770239347
Učebná kniha pre slovenské školy z roku 1893
www.oslovma.hu/XXX/Uc1893Kn.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2865808610184763:0
Prípadová štúdia Báčsky Petrovec
Samuel Filadelfi: Formovanie a udržanie identity slovenských migrantov v bývalom Uhorsku od roku 1711 po súčasnosť (Diplomová práca)
www.oslovma.hu/XXX/PrStPetr.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.552107664888214/2865848736847417/?type=3&theater
Súťaž s pesničkou Mira Jaroša Zvládneme to
https://www.facebook.com/pg/Sloven%C4%8Dina-vo-svete-743228705730899/photos/?tab=album&album_id=2877349498985465
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2865481033550854
Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2021!
Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, v uplynulom päťročnom období sa stalo už tradíciou, že počas najkrajšieho mesiaca roka vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami ročenky Náš kalendár. Obdobie príprav zrodu populárneho čítania našej Slovače tentoraz pripadá nielen na dovŕšenie jari, ale aj na nádejné uvoľňovanie všetkým vám dobre známej mimoriadnej situácie: pandémie koronavírusu COVID-19. Už mesiace sa snažíme chrániť hlavne svojich blízkych a seba tým, že zostávame doma. Mnohé naše národnostné (spoločenské, kultúrne a vzdelávacie) aktivity boli buď pozastavené alebo značne obmedzené. Zotrvávať, žiť pritom naďalej chceme aj ako slovenská komunita, nie je teda otázne, či sa pustíme s plným elánom do prípravy budúcoročného kalendára. / Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2021 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. / Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2021, samozrejme, predstavíme aj činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nechceme zabudnúť na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor. / Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2021! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. podnety a pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr (najneskôr do 15. júla) na emailovú adresu spoločnosti SlovakUm. / Za spoluprácu vám vopred ďakujeme, tešíme sa na vaše príspevky! / S pozdravom / Imrich Fuhl / konateľ SlovakUm, s. r. o. / e-mail: slovakum@slovaci.hu / mobil: +36 30 423 8033
Výzva na zasielanie príspevkov
https://www.slovenskykalendar.com/vyzva-2021/
Vážení spolupracovníci Slovenského svetového kalendára, obyvatelia Slovenska, podobne ako aj Slováci na Dolnej zemi, v Taliansku, Nemecku, Anglicku, Poľsku, Kanade, Austrálii, či v iných kútoch sveta sa v roku 2020 ocitli v ťažkej situácii. Všetci veľmi podobne prežívame novovzniknutú situáciu s pandémiou korona vírusu, snažíme sa chrániť predovšetkým seba a svojich blízkych tak, že zostávame doma. Naše menšinové aktivity, kultúrne a vzdelávacie podujatia sú pozastavené. Necestujeme, nestretávame sa a ani len netušíme, kedy nám to opäť bude umožnené. Naše slovenské povedomie a slovenské slovo však musí aj naďalej žiť a zotrvávať, aj za hranicami Slovenska. Preto Vás všetkých, ktorí nájdete v sebe silu a vôľu užitočne tráviť čas doma, vyzývame, aby ste sa pokúsili napísať príspevok do najnovšieho čísla Slovenského svetového kalendára. Uvedomujeme si, že keď sú naše spolky, školy, divadlá zavreté, keď sa knihy nevydávajú a projekty sú pozastavené, že je ťažko písať o najnovších aktivitách, no možno je toto práve tá dobrá chvíľa prehrabať sa v starých záznamoch, v domácich archívoch a oprášiť spomienky z minulosti vašej komunity, resp. slovenských osobnostiach pôsobiacich vo Vašej krajine. Tiež by sme uvítali príspevky o okrúhlych jubileách slovenských ustanovizní, organizácií, spolkov a kultúrnych podujatí, ako aj významné počiny jednotlivcov, alebo kolektívov Vašej komunity, či informácie z oblasti umenia, športu a iných spoločenských udalostí. Alebo sa jednoducho podeľte s nami o tom, ako Vaša komunita v roku 2020 prežívala pandémiu súvisiacu s korona vírusom. Príspevky s fotografiami a ich popisom treba zaslať najneskôr do 1. júla 2020 na adresu svetovykalendar@gmail.com. Prosíme, aby ste príspevok napísali vo formáte Times New Roman, veľkosť 12 bodov, riadkovanie 1,5 a fotografie nám posielajte v JPEG formáte. Popisy pod fotografie uveďte priamo vo word dokumente, po ukončení textu. Príspevky budú zverejnené v tlačenej forme Slovenského svetového kalendára na rok 2021, ako aj elektronicky, na webovej stránke www.slovenskykalendar.com. Tlač Slovenského svetového kalendára podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na Vaše príspevky sa tešia a za spoluprácu vopred ďakujú: Vladimír Valentík, šéfredaktor a Katarína Mosnáková-Bagľašová, zástupkyňa šéfredaktora
Slávnostný Deň Slovákov v Maďarsku sa v tomto roku neuskutoční
Prednedávnom sa čitatelia týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny mohli dočítať o tom, že pre pandemickú situáciu, v akej sa svet momentálne nachádza, rokovanie Kabinetu predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), ako aj jej výbory budú rokovať prostredníctvom digitálnych prostriedkov. Takže 8. mája 2020 sa po novom stretli členovia vedenia najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku, každý vo svojom domove, pri svojom počítači, aby sa informovali o činnosti Úradu a inštitúcií a dohodli sa o ďalšej stratégii práce a programu CSSM. O dianí na online rokovaní informovala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková.:
https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3296/slavnostny-den-slovakov-v-madarsku-sa-v-tomto-roku-neuskutocni
oSlovMa bez slov
Videos: https://www.facebook.com/pg/oslovma/videos/?ref=page_internal
Photos: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=albums&ref=page_internal
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2741780295920929
Slovensko a Slováci v bezplatnom maďarskom online fotoarchíve Fortepan
https://beta.fortepan.hu/hu/photos/?q=szlov%C3%A1k
Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2435233916575570
Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. ● Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 ● https://www.facebook.com/sibudapest ● www.mzv.sk/sibudapest ● si.budapest@mzv.sk ● Telefón: (+36 1) 327 4000
Pozvánky - Podujatia - Predbežne - Aktuality
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1448-pozvanky-podujatia-predbene-aktuality
Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi?
http://dikda.eu/category/100-rocne-noviny/
Buďte stálym čitateľom jediných slovenských novín v Maďarsku!
Čítajte a rozširujte! / Ľudové noviny do každej rodiny!
www.oslovma.hu/XXX/LudNovOb.pdf / http://www.luno.hu/redakcia-impressum
Ľudové noviny / Týždenník Slovákov v Maďarsku
24/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/24-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2950963815002575
23/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/23-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2931670116931945
22/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/22-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2911113998987557
21/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/21-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2887191968046427
20/2020
http://www.luno.hu/images/pdf/2020/20-2020.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2879814105450880
Oprášené! O čom písali Ľudové noviny pred rokmi?
1995/13 - V školstve sa nemá kto ujať veci / Rozhovor so slovenskými učiteľmi zo Santova
Katarínou Kormošovou, Erikou Kraslánovou. Máriou Buzásovou a Ľudovítom Papučkom
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2768104489955176/?type=3&theater
Orosláň dal slovenskému svetu významných rodákov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/686-orosla-dal-slovenskemu-svetu-vznamnch-rodakov
Opotrebovaný vlastenec a oroslánski Slováci
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/28757-historky-opotrebovan-vlastenec
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2880079825424308
Historický kalendár
10. mája 1848
v Liptovskom Mikuláši sa zišli predstavitelia mladej revolučnej generácie slovenských vlastencov a prijali národný politický manifest, ktorý sa do národných dejín zapísal ako Žiadosti slovenského národa alebo aj Mikulášske žiadosti.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiadosti_slovensk%C3%A9ho_n%C3%A1roda
Celoštátne oslavy 100. výročia
https://www.vtedy.sk/ziadosti-slovenskeho-naroda-liptovsky-mikulas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2873099402789017
11. mája 2017
zomrel Corneliu Barborica - prekladateľ, literárny vedec a historik, autor prvých dejín slovenskej literatúry, ktoré napísal zahraničný literát. / Slovakista, aký nemal vo svete páru / Pre slovenskú kultúru bol ako dar z nebies
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1389-zomrel-azda-najvai-slovakista-na-svete
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1266990803399893/?type=3&theater
11. mája 1937
Zomrel hudobný skladateľ a pedagóg Viliam Figuš-Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery Detvan, ktorej libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. februára 1875 v Banskej Bystrici.
Hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý začínal v Pilíši
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/851-hudobn-skladate-viliam-figu-bystr-zainal-v-pilii
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/765827433516235/?type=3&theater
13. mája 2008
Zomrel národnostný politik a diplomat Juraj Bielik
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1365-pred-90-rokmi-sa-narodil-juraj-bielik-1926-2008
Z Békešskej Čaby do Budapešti, Bratislavy a Prahy - Antifašistický front Slovanov / Zväz Slovanov v Maďarsku / Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku - „Robili sme čo sa dalo, často aj napriek zákazom...”
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1009744329124543
14. mája 2016
zomrel slovenský učiteľ, novinár, fotograf a aktivista Slovákov v Maďarsku František Zelman (1933-2016), autor knihy fotografií Naši predkovia.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1263367007095606/?type=3&theater
17. mája 1860
sa narodil spisovateľ a lekár Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/551624-pred-160-rokmi-sa-narodil-martin-kukucin/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2882817281817229
19. mája 1465
Uhorský kráľ Matej Korvín založil Academiu Istropolitanu, najstaršiu univerzitu na území dnešného Slovenska. Svoju činnosť začala o dva roky neskôr. Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
http://www.acadistr.sk/prva-univerzita-na-uzemi-slovenska
https://www.facebook.com/oslovma/posts/768942919871353
22. mája 1879
Uhorský kráľ František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom. Bol to začiatok maďarizácie ľudového školstva.
Národnostná otázka v mnohonárodnostnom Rakúsku-Uhorsku, proces maďarizácie
https://oskole.detiamy.sk/clanok/narodnostna-otazka-v-mnohonarodnostnom-rakusku-uhorsku-proces-madarizacie
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/770923859673259/?type=1
24. mája 1912
sa narodil v Banskej Štiavnici dvorný fotograf Beatles Dežo Hoffmann
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/191/dezo-hoffmann-dvorny-fotograf-beatles-zomrel-pred-30-rokmi-v-londyne
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1271194449646195
27. mája 1942
Slovenský príslušník československého vojska vo Veľkej Británii Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
Nenechajme spomienku na Jozefa Gabčíka umrieť
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://hu-hu.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/954958681269775/?type=3&theater
27. mája 1951 (Nevyložiť!)
Narodila sa v Detve predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka, kultúrna pracovníčka Ruženka Egyedová Baráneková.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/186
Tvrdohlavá Detvianka
https://www.facebook.com/oslovma/posts/515545228544458
https://www.facebook.com/oslovma/posts/772367436195568
28. mája 1910
Zomrel v Budapešti spisovateľ a publicista Kálmán Mikszáth / Právom náleží aj Slovákom / Významný maďarský spisovateľ so slovenskými evanjelickými koreňmi - Sklabinský rodák, strojca pamätníka statočným Polovcom a slovenským kmotrom.
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/778-kalman-mikszath-pravom-nalei-aj-slovakom
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/590601557705491/?type=3&theater
29. mája 1925
sa narodil Ján Sirácky (1925-1998) - Historik, prekladateľ, priekopník v organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1285-historik-slovenskeho-vysahovalectva
https://www.facebook.com/oslovma/posts/745341945564784
2. júna 1907
Rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Apponyiho školské zákony, ktoré viedli k prehĺbeniu maďarizácie v školstve. - Lex Apponyi sú články 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907. Sú pomenované podľa ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý ich vypracoval a predložil uhorskému snemu na schválenie. Článok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlavným cieľom zákona bola intenzifikácia rečovej aj duchovnej maďarizácie nemaďarských žiakov, zabezpečenie pôsobenia učiteľov v duchu veľkomaďarskej štátnej idey ich hmotnou stimuláciou a tvrdými disciplinárnymi opatreniami. Na Slovensku sa v dôsledku zákona mala slovenčine venovať jedna hodina týždenne, inak mala byť vyučovacím jazykom maďarčina.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/775876695844642
4. júna 1920
Mocnosti Dohody (Veľká Británia, USA, Francúzsko a Taliansko) a predstavitelia Maďarska podpísali v paláci Grand Trianon vo Versailles Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá potvrdila rozpad Rakúska-Uhorska a stanovila hranice nástupníckych štátov vrátane Maďarska.
Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/722-maarsko-slovenska-diskusia-o-trianone
Deň, keď Maďari zatvorili obchody a maďarskí úradníci nepracovali, Slováci oslavovali
http://www.aktuality.sk/clanok/277124/den-ked-madari-zatvorili-obchody-a-madarski-uradnici-nepracovali-slovaci-oslavovali/
Trianonská problematika a (česko-)slovenské učebnice dejepisu
http://madari.sk/publikacie/trianonska-problematika-a-cesko-slovenske-ucebnice-dejepisu-1-cast
https://www.facebook.com/oslovma/posts/959405114158465
Dopad Trianonskej mierovej zmluvy na Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/1474-dopad-trianonu-na-slovakov-v-madarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2930287413736882
7. júna 1861
Pamätný deň SR - Výročie Memoranda národa slovenského - Programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý bol schválený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku.
http://referaty.aktuality.sk/memorandum-slovenskeho-naroda-maturitna-otazka/referat-26795#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1286506714781635
17. júna 2018
v Starej Pazove zomrel redaktor týždenníka vojvodinských Slovákov Hlas ľudu Oto Filip.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2685/za-otom-filipom-skvelym-publicistom-a-fotografom-vzacnym-clovekom
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1647977261967910
18. júna 1840
Narodil sa v Ratkovej evanjelický kňaz, spisovateľ a prekladateľ Daniel Bachát - V kruhu slovenských evanjelikov v Pešti pôsobil tridsaťtri rokov - Zomrel 13. 4. 1906 v Budapešti
http://zlatyfond.sme.sk/autor/230/Daniel-Bachat
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/432009596898022/?type=3&theater
18. júna 1942
Zomrel v Prahe (zastrelil sa pri prestrelke posledným nábojom) vojak, účastník protifašistického odboja, spoluúčastník atentátu na Reinharda Heydricha Jozef Gabčík. Narodil sa 8. 4. 1912 v Poluvsí pri Žiline.
Atentát - Spomienka na Jozefa Gabčíka
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/779-atentat-spomienka-na-jozefa-gabika
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/600960903336223/?type=1&theater
19. júna 1871
sa narodil v Hronci športovec Alojz Sokol (Szokolyi) - Zúčastnil sa na prvých olympijských hrách nového veku 1896 v gréckych Aténach. / Významná osobnosť uhorskej a slovenskej atletiky:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/17/alojz-sokol
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1650429651722671/?type=3&theater
21. júla
Letný slnovrat / Najdlhší deň v roku - https://sk.wikipedia.org/wiki/Slnovrat_(astron%C3%B3mia) / https://www.teraz.sk/magazin/letny-slnovrat-jun/88662-clanok.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2976912799074343
Tretia júnová nedeľa
Deň otcov - https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_otcov
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/431218750310440/?type=3&theater
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